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Z okien mego sanatoryjnego pokoju widać błękitnoszare
pasmo Karkonoszy. Zbocza gór zarasta las. Jest już późna
jesień i las barwi się żółtością, czerwienią i złotem. Rano
na górach wstaje słońce i wtedy szczyty żarzą się, płoną.
W dole leży staw otoczony zamierającym na zimę par

kiem. W stawie odbijają się góry, drzewa, chmury sunące
po niebie i słońce.
Jest cicho. Łagodny spokój wypełnia przestrzeń.
Dopiero teraz, dopiero tutaj, oglądając codziennie na

nowo doskonałe piękno natury, którego w najmniejszym
stopniu nie zdołały naruszyć okrucieństwo i barbarzyń
stwo wojny, zapisać mogłam dzieje Małgorzaty.
Powtórzyć historię ludzi, których oczy nie mogą się juź,

tak jak moje, radować uroczym obrazem świata, ludzi, któ
rzy umarli.
W tyin miejscu winna Ci jestem, Łaskawy Czytelniku,

pewne wyjaśnienia.
Małgorzata jest · postacią autentyczną, co więcej, jest

współautorem książki. Poznałam ją w Szczecinie, na sali
szpitalnej.
Przez dwadzieścia dni i dwadzieścia nocy leżałyśmy n_a

sąsiadujących ze sobą łóżkach.
Miała wtedy czterdzieści lat, ale robiła wrażenie dużo

starszej.
Jako „chora" budziła podziw swą cierpliwością, Jako

współtowarzyszka z „sali nr 214" była raczej nijaka.
Zresztą „numer dwieście czternasty" gromadził tak zwa

ne „ciężkie stany" - i każda z nas zajmowała się więcej
sobą niż poznawaniem innych. Poprzez zniekształcające
obrzęki i bladość dopatrzeć się można było w Małgorzacie
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ładnej, delikatnej kobiety. Mąż Małgorzaty, Piotr, do któ
rego nieustannie wraca myślami w swych wspomnieniach,
był z zawodu konserwatorem sztuki. Ona sama, jak wy
nikałoby z niektórych wzmianek, skończyła romanistykę
na Uniwersytecie Warszawskim i do wybuchu wojny pra
cowała jako nauczycielka języka francuskiego w którejś
ze szkół warszawskich. Po osiedleniu się w Szczecinie, od
roku tysiąc dziewięćset czterdziestego siódmego, była kie
rowniczką Czytelni Naukowej w Bibliotece Miejskiej.
W tym samym szpitalu poznałam dzieci Małgorzaty:

Franciszka - dwudziestoletniego studenta Akademii Le·
karskiej - oraz Kubusia i Wikę, zwanych „bliźniętami".

Franciszek przychodził oficjalnie, w białym fartuchu,
o różnych porach dnia i nocy. ,,Bliźniaki" odwiedzały matkę
codziennie po obchodach lekarskich.

Małgorzata bardzo pragnęła żyć. Robiła plany na przy
szłość. Była ufna i spokojna.

Chorowała na nerki. Od czasów powstania cierpiała na
przewlekłe zapalenie, którego latami nie leczyła. Wreszcie
lekarze orzekli konieczność dłuższej hospitalizacji.
Po trzech miesiącach leżenia w szpitalu klinicznym Mał

gorzata umarła.
Leżąc obok siebie, jak to zwykle bywa na salach szpital

nych, rozmawiałyśmy. Całymi godzinami.
Z rozmów tych powstała w swym obecnym kształcie

,,księga cierpienia i miłości".
Tak było z Małgorzatą ... ze mną... a może i z Tobą, Dro

gi Czytelniku ...
We wspomnieniach Małgorzaty bowiem, według mnie,

pomieściły się w pewnym sensie losy wielu z nas, ludzi
zagubionych w tamtym ponurym czasie.

I ja przeżyłam obóz; śmierć najbliższych, kochałam i cier
piałam... i ja przez całe lata oceniałam wojnę, okupację,
powstanie, a nawet moralność poszczególnych ludzi -
wyłącznie od strony własnych stanów emocjonalnych. Tak
jak Małgorzata nie wiedziałam nic, bo nie chciałam wie
dzieć o polityce, dyplomacji, ekonomii, socjologii. Byłam,
byliśmy po prostu bardzo nieszczęśliwi.
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Czas mijał. Swiat się zmieniał, a wielu spośród nas,
jakby ogłuszonych, tkwiło w miejscu. Ale nie wszyscy.
Małgorzata potrafiła wrócić do życia - odnaleźć w nim
swe miejsce.

Uczyniła to świadomie. - Trzeba po prostu przestać
oglądać się za siebie - mówiła - to za bardzo boli. To
tak obezwładnia, że do niczego nie ma się sił ani chęci.
- Tak ogłupia, że nie można już patrzeć w przód, przed

siebie, dostrzegać teraźniejszości. Oglądanie się za siebie
sprowadza nieustanny lęk i gorycz.

Po cóż oglądać się za siebie? Cóż z tego przyjdzie? Kie
dy człowiek patrzy na minione szczęście - cierpi, a cier
pienie to słabość.

Kiedyś wyznała rówmez:
- Całe lata nie mogłam być szczęśliwa, bo nie było we

mnie ciekawości życia, nie chciało mi się żyć, a życie
zawsze przecież przedstawia jakąś wartość.

Ludzie, o których mowa w 11księdze", przeważnie nie
żyją. Nie żyje hultaj - ślepy Kazio i siostra szpitalna El
za, i dozorca z ulicy Dobrej, i ten drugi z Otwocka, i po
licjant, który przyniósł wiadomość o śmierci Limowskie
go, i niewidomy - Rysiek, i Piotr, i Małgorzata.

Ludzie zarówno żli, jak i dobrzy.
Czy śmierć ich zrównała? Myślę, że nie, że ich myśli
czyny nie tylko zadecydowały o wartości ich życia, ale

i o pamięci, którą po sobie zostawili.

Szczecin - Cieplice, 1946-56.



Cierpienie nie mnoży się przez liczby,
jedno jedyne ciało może zawrzeć w sobie
całe cierpienie świata.

Graham Greene
(The Power and GloryJ



Część I

PRZEZ OKIENNĄ SZYBĘ





SZTANDAR

Salomona Kolskiego poznałam latem tysiąc dziewięćset
czterdziestego roku. Po raz pierwszy zobaczyłam go w na
szym dawnym mieszkaniu na Matejki. Gotował z Piotrem
mydło.
W tak zwanym· •• stołowym", ciemnym i smutnym, z jed

nym oknem wychodzącym na podwórzowy śmietnik, mimo
dnia paliła się górna lampa. Brudnożółte światło leżało
kręgiem na podłodze, resztę pokoju zasnuwał mrok.

Kolski miał na sobie fartuch z kawałka starej ceraty
i zawinięte do łokci rękawy koszuli. Był zupełnie łysy,
tęgi i różowy.
Na powitanie uśmiechnął się do mnie z wyraźnym zaże

nowaniem i przez chwilę nie wiedział, co zrobić z ręko
ma, w których trzymał kopyść oblepioną stygnącym my
dłem.
- Jest list od Ryśka -- zwróciłam się do Piotra.
- Małgosiu! pan Kolski - moja żona.
Kolski odstawił kopyść i wstąpił w krąg światła. Opo

wiedziałam krótko o Ryśku, moim bracie, od którego do
staliśmy list. Rysiek był żołnierzem z armii generała Kle
berga. Ostatnio przesłali go ze stalagu z Lipska do cegiel
ni w Verdau. Przez wiele miesięcy przypuszczaliśmy, że
nie żyje, dopiero niedawno odnaleźliśmy się listami.

Kolski wyniósł z ciemnej alkówki dwa krzesła, wytarł
je swym fartuchem, usiedliśmy. Pokój wypełniała mdła
para. Cuchnęło zjełczałym tłuszczem i mydlinami. Zaduch
drażnił w gardle. Było gorąco i ckliwie. Z kotła wydoby
wało się perkotanie i mlaskanie jak przy gotowaniu powi
deł.
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Siedzieliśmy naprzeciw siebie. Jego okrągła i tłusta
twarz, błękitne oczy i sterczące uszy z maluchnymi kępka
mi siwych włosów miały w sobie coś dziecięcego. Wzruszały
łagodnością wyrazu i tą jakąś nadmierną pulchnością, któ
ra stapia rysy, zacierając ostrość szczegółów.
Mógł mieć ze sześćdziesiąt lat. Jego ręce były pokryte

plamami oparzeń i ranami wyżartymi przez sodę. Zauwa
żyłam- też, że palce Kolskiego lekko drżały. Zaczęłam czy
tać na głos list Ryśka. Mydło od czasu do czasu wydosta
wało się z kotła żółtym, ciężkim bąblem i spadało na bla
chę pieca. Rozlegał się długi, ostry syk i powietrze napeł
niało się przykrym swędem. Do tej maleńkiej, potajemnej
fabryczki należało trzech wspólników: mój mąż, Jan Pa
śnik - rzeżbiarz, dawny kolega Piotra, i znajomy Paśni
ków - Salomon Kolski. Co trzeci dzień gotowało się dwa
dzieścia kilogramów mydła, które sprzedawał na mieście
Paśnik. Z tego żyliśmy my, Kolski i Paśnikowie.
Czytałam półgłosem: 11Okolice Lipska, a i samo miej

sce, są podobno piękne, ale my niewiele widzieliśmy z na
szego placu ... a i w Verdau, gdzie teraz pracuję, jeszcze
nie byłem, bo zatrudniają nas..."

Gdy skończyłam, Kolski powiedział:
- Znam Lipsk. Znam Niemcy. Tamte... spokojne... za

możne Niemcy sprzed pierwszej wojny, w 1900, nie, prze
praszam, to było w 1902, studiowałem w Niemczech,
a w ogóle aż do roku 1927 byłem za granicą, przeważnie
w Belgii.

Spojrzałam na niego uważnie. Od wczesnego dzieciństwa
miałam pewnego rodzaju kult dla ludzi, którzy podróżo
wali. Budzili we mnie żywe zainteresowanie, jakiś
szczególny szacunek. Twarz Kolskiego była, jak poprzed
nio, spokojna, łagodnie uśmiechnięta.
Naraz Piotr spłoszył nas oboje...
- Panie Kolski - formyl
W kilka minut póżniej wystawili kocioł. Czerwony blask

buchnął na alkowę. Ściana, sufit i pochylone postacie męż
czyzn stanęły w jaskrawej łunie żaru. Łysa czaszka Kol
skiego, jego plecy, uszy i nagi kark zalała purpura sze-

12



roką falą i zaraz potem wszystko przesłoniła gęsta mgła
pary. Żółty, zawiesisty płyn przelewany do form pryskał
na podłogę i zastygał natychmiast w mydlane okruchy.
W kilka tygodni później przyszedł do nas Paśnik z pro

pozycją, która w pierwszej chwili zaskoczyła mnie nie
przyjemnie ...
- Widzicie, jest taka sprawa, chodzi o Kolskiego. Wy

rzucają ich z Piusa. Trzeba jakoś pomóc... Chodzi o rze
czy. Właściwie przy wysiedlaniu z Łodzi stracił prawie
wszystko, no, mają trochę pościeli, ubrania, bielizny. To
ich cały majątek ... Przy przeprowadzce obrabują ludzi do
reszty. Trzeba jakoś przechować, no co? weźmiecie?
Nie miałam żadnej chęci. Nie dlatego zresztą, żebym nie

chciała pomóc w potrzebie Kolskiemu, ale chodziło o to,
że dom na Szopena był, jak się to mówiło, ,,niepewny".
Front przydzielono urzędom wojskowym, w oficynie mie
szkali żołnierze i oficerowie. Tak, tu było zupełnie inaczej
jak na Matejki, gdzie znało się ludzi i było się bezpiecz
nym, gdzie dozorca był naszym wypróbowanym przyja
cielem. Przy tym lada dzień miała się urodzić Małgosia,
w związku z czym wszystko wokoło napawało mnie jakimś
dodatkowym lękiem i goryczą. Nie umiałam znaleźć swe
go miejsca w kompleksie coraz mniej zrozumiałych dla
mnie zdarzeń. Bałam się czegoś. Był we mnie strach i ja
wiedziałam o tym.

Piotr zamknął drzwi do hallu, nie lubił Ludwiki i nie
ufał jej, i jakby nie wiedział nic a nic o tym, że ja się wa
ham, zaczął omawiać z Paśnikiem szczegóły:
- Dużo tego? Chodźmy tam zaraz, to się obgada.
Paśnik przyświadczył skwapliwie: - Masz rację! Mo

żemy iść!
Wieczorem w piątek przywieźli trzy duźe tłumoki obszy

te w szare płótno i dwie walizki. Przyjechali dorożkami.
Piotr wcześniej, Paśnik przed samą policyjną godziną. Po
kolacji rozmawialiśmy długo o tym, co ostatnio najbardziej
poruszało umysły wszystkich, o polityce Niemców wobec
Żydów.
- Doktora Altera wzięli, widziałem Alterową, co tam
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za rozpacz! Ostatnio stan jego serca był okropny, boję się,
że nie przetrzyma - opowiadał poruszony Paśnik.
- A Kolska? Co ty o niej powiesz?
Piotr spojrzał na mnie i uśmiechnął się serdecznie.
- U Kolskich jest wnuczka, mówię ci, Małgosiu, słodka

i śliczna dziewczyneczka, ma może ze cztery lata, mówi
jak dorosła panna, bawiłem się z nią cały czas. Jej matka,
córka Kolskich, nie żyje, dziecko chowa się u dziadków.
Kolska choruje na cukrzycę, męczą się ludzie i tułają.

Paśnik znał Kolskich jeszcze z Łodzi. Mieszkali w jednej
kamienicy.
- To są wyjątkowo zacni i porządni ludzie, równocze

śnie nas wysiedlili ...
Bagaże Kolskich ustawiło się w hallu, część za szafą bi

blioteczną, część w kącie obok drzwi.
Nie pamiętam już dokładnie dnia, w którym zamknięto

getto. Z ulic miasta zniknęli Żydzi. Miejsce ich natychmiast
zajęli inni ludzie, ci, którzy zostali. W pierwszej chwili
nie dostrzegało się luki ...

W owym czasie rozróżniało się wyraźnie tylko dwie
grupy społeczeństwa: Polaków i Niemców; któregoś dnia
część Polaków-Żydów zamknięto. Wyznaczono im miejsce.
Robotnicy szybko i sprawnie, pod czujnym okiem policji
i niemieckich żandarmów, wznieśli wysoki, ceglany mur.
Mur rozdzielił miasto sztuczną zaporą na dwie części. Ten
ceglany mur stanął w poprzek ulic i w poprzek życia, przy
tłoczył je, zdławił, przydusił. Najpierw ogarnęło ludzi zdzi
wiehie.

Co oni znowu? Jak się będzie chodziło? Coś, czego nie
było, zmiana, niewygoda. Szczyt muru jeży się grubo tłuczo
nym szkłem. Obok bram wystawiono straże. Powoli zdzi
wienie rośnie w niepokój. Ten i ów ma swoje sprawy
z ludźmi po tamtej stronie muru. Tysiące drobnych nici
interesu, przyjaźni, wspomnień, zamierzeń, miłości, niena
wiści, wspólnie podjętej pracy - zrywa się nagle i bole
śnie. Tłum na ulicach nie wypełnia już odkrytych raptem
luk. Brak wielu bliskich osób powoduje przykre uczucie
pustki. Ale na razie ciągle jeszcze nie myśli się o istotnym
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sensie tego, co się stało. Sprawa getta objawia się frag
mentami, jest zbywana pospiesznie i niechętnie. Bo rów
nocześnie własne troski zamykają się w krąg prawie do
nieprzebrnięcia.

Po kilku tygodniach uporano się pozornie z mura
mi zamykającymi getto. Ludzie nauczyli się omijać strze
żone bramy, poznali na wylot niebezpieczne odcinki ulic
szczególnie strzeżonych, znaleźli tajemne sposoby porozu
mienia, odkryli drogi, nawiązali kontakty. Ale popłoch jest
jak morze w czas burzy, rośnie w grozę. Getto w pętli mu
rów kładzie swój cień na ulicach i placach miasta. Staje
się wkrótce mimowolnym symbolem. Coraz trudniej omi
nąć jego rzeczywiste istnienie w spłoszonych pojęciach
o normalnym porządku rzeczy. Nasuwają się analogie, ze
stawienia, domysły. I choć ciągle jeszcze myśli się kate
goriami najbliższymi, tkwi się w świecie poszczególnych
spraw i poszczególnych osób, ludzie zaczynają dochodzić
prawdy. Dzieje się rzecz potworna, nieludzka, część naro
du polskiego - Żydzi - została napiętnowana i jawnie
przeznaczona na śmierć. Groza prawdy o getcie powoli,
ale coraz głębiej przenikała umysły.

Ulice leżące najbliżej murów były w pierwszej fazie po
zamknięciu bram najruchliwsze i najbardziej podniecone.
Na podwórkach brudnych, zaniedbanych kamienic odby
wały się tajemne spotkania, ułatwiające wzajemne przeni
kanie kupców i pośredników poza mury. Tu mówiło się
o zmroku szeptem, tu za pewną opłatę można było dostać
białą opaskę z niebieską gwiazdą, tu handlarze zostawiali
towar i otrzymywali paczki. Były przejścia przez mieszka
nia o szczytowych ścianach, przełazy piwniczne, dziury
w murze, przekopy. Na mieście rosły plotki. W owym cza
sie w każdym zdarzeniu, w każdej najdrobniejszej odmia
nie upatrywano znaków wróżebnych, wskazań zwiastują
cych koniec wojny, jakiegoś gwałtownego, wstrząsające
go zwycięstwa. Komentowano też bez końca nieistotne
szczegóły sprawy żydowskiej, radzono nad nimi, dziwiono
się i czekano.
Właściwie prawie nikt nie myślał wtedy o przyszłości.
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Każdy dzień, sam w sobie, wypełniał po brzegi świado
mość, tłoczył swym ciężarem. Reszta była chaosem i nie
pewnością.

Drugiego grudnia pochowaliśmy córeczkę na Powązkach.
Po jej śmierci zaczęłam chorować.

Przeważnie leżałam w pokoju Piotra i przez całe dnie
patrzyłam przez okno na ulicę - naprzeciw był wypalony
dom dawnej ambasady węgierskiej. Mury od wewnątrz
zabarwił pożar na czerwono. Otwory okienne przeświecały
niebem. Nocą stały w nich błyszczące gwiazdy ... Dziwnym
trafem pożar nie naruszył czarnej, bogato rzeźbionej, dę
bowej bramy. Na kraju chodnika tkwiło kasztanowe uschłe
drzewo.

Leżąc, całymi godzinami myślałam o tym domu, o bra
mie i o drzewie. Wiedziałam na pewno, źe wiosną nie za
zielenią się gałęzie, nie zazielenią się w ogóle nigdy, na
wet ... po wojnie. O domu myślałam, źe w pustych, bezszy
bych jamach okien nie zobaczę światła lamp - że brama
straciła swój sens. Czasem długo nie myślałam o niczym.

Znałam prawdę, pamiętałam, że córka umarła, że Hen
ryk, mój starszy brat - oficer, dostał w oflagu gruźlicy,
że naszego sąsiada Banasiaka aresztowali, że ojca bili na
śledztwie, że Piotr od miesiąca ukrywa się pod Warszawą,
ale długotrwała gorączka stopiła oddzielne fakty w jeden
głuchy, nie ustępujący ból i przygłuszyła świadomość
cierpienia.

Zupełnie niespodzianie w dniu święta Trzech Króli od
wiedził mnie Kolski.

Usłyszałam dzwonek, kroki i rozmowę w hallu. Chwilę
czekałam usiłując odgadnąć, kto by to mógł być, później
zaczęłam przyglądać się ocalałej bramie.
Wszedł bardzo cicho. Odwróciłam od okna głowę i od

razu zobaczyłam go całego w świetle dnia.
W pierwszej sekundzie wydał mi się kimś obcym, kimś

oglądanym po raz pierwszy w życiu
Stara twarz, wiotkie fałdy brudnożółtej skóry, łysa cza

szka pokryta strupami, umarłe, nieruchome źrenice, ujęte
w czerwone ramki powiek.
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Miał na sobie za obszerne futro z bobrowym kołnierzem.
Był jakiś mały, zgarbiony, krzywy, sponiewierany. Jakby
przysypany warstwą popiołu, popiołu tego nie było widać,
ale się go czuło do tego stopnia, że drażnił krtań.

Ręce Kolskiego były niby ulepione z ziemi i wprawio
ne w dygot małe zwierzątka. Trzymana w nich futrzana
czapka podrygiwała regularnie jak na sprężynie.

Stał między biurkiem a łóżkiem, naprzeciw mnie. Mil
czeliśmy.

Z trudem wiązałam leniwie snujące się myśli. Kiedy już
doszłam, kim był, usiłowałam uświadomić sobie, na czym
polegała różnica między oglądanym przeze mnie człowie
kiem, a tym, jakiego znał-am ... To, co go zmieniło, nie by
ło dla mnie w owym momencie istotne.
- Witam drogą panią ...
To tamten łagodny, miękki głos. Tak, to jest na pewno

ten sam człowiek.
Naraz przypomniało mi się równocześnie i wyraźnie

wiele rzeczy: jak przywieźli bagaże, jak pościel Kolskich
niepokoiła przez wiele dni Ludwikę, jak któregoś dnia Piotr
rozpakował toboły i porozdzielał je na małe paczki, ,,żeby
było poręczniej", jak następnie przez trzy tygodnie nosił
je z Paśnikiem do getta, jak się cieszyli każdą udaną wy
prawą - jak po powrocie Piotr opowiadał o słodkiej, śli
cznej wnuczce Kolskich.
Odnalezione w pamięci obrazy i słowa potrąciły nieroz

ważnie przyczajone cierpienie ... Dziecko ...
Przymknęłam powieki... Pod nimi były schowane łzy.

Zapomniałam o Kolskim.
To była moja własna, jak mi się wydawało wówczas,

najważniejsze sprawa na ziemi, tamto, co działo się z in
nymi ludźmi, poruszało sumienie, zmysły, niepokoiło -
własne wypełniało mózg, serce. Tłoczyło, oślepiało, grąży
ło w rozpaczy jak w bagnie.
\V wyciągniętych na kołdrze rękach uczułam naraz wy

raźny chłód, mechanicznie zakurczyłam palce. Otworzyłam
oczy. W obejmującej dłoni trzymałam pomarańczę.

Kolski uśmiechał się. Oczy jego w tym uśmiechu były

Księga mllołcl 2 17



nadal umarłe - tylko fałdy skóry na policzkach podciąg
nęły się nieco ku górze, a górna warga przyjęła kształt
małego łuku.

Oczami poprosiłam, by usiadł. Jego ręce drgały niespo
kojnie. Spojrzałam na ulicę, niebo w oknach naprzeciwko
było zupełnie szare. Maluchne drobinki śniegowe wirowa
ły w powietrzu.
Kolski jakby wiedział, o czym myślę, poprosił półgłosem:
- Niech pani nie mówi, to panią męczy, nie trzeba, ja

wiem... i. .. myśleć też nie trzeba.
W słowach jego była rezygnacja, głębokie poczucie bez

radności. .. Ale nie mogłam milczeć.
Opowiedziałam mu powoli o Piotrze i że ojciec ciągle

jeszcze na Pawiaku, że śledztwo nie zakończone, że Piotr
się wymeldował i od miesiąca nie nocuje w domu, że ja
niedługo zacznę wstawać... wreszcie zapytałam, co u nich
słychać?

Kolski prędkim ruchem zebrał rozchylone poły futra,
skulił się, brodę wsunął w kołnierz, jakby mu się naraz
zrobiło zimno.
- U nas? U nas to już właściwie nic... nic prócz koń

ca... prócz śmierci. ..
Ułożył czapkę na biurku, zatarł ręce. Ożywił się. Mętne

szkliwo białek zalśniło, pochylił się lekko do przodu.
Wyznał, że nie wierzy, aby Żydów mogło coś uratować,

wyzwolić od nieuchronnej zagłady.
- Nie, nie! Jesteśmy w potrzasku. Niemcy mogą nic wię

cej nie wymyślać, tylko nas tak zostawić, udusimy się sa
mi... sami - sobą... Nikt a nikt nie wytrzyma! Proces du
szenia już się zaczął, biedota wyginęła. Każda godzina
zbliża nas do śmierci. Ja osobiście boję się jej. Nie mogę
o niej myśleć, przeraża mnie do granic obłędu! Wiem, że
to jest śmieszne, dziecinne, jestem jak głupiec ... ale...

Zaczął się potykać słowami o ów strach, który go na
pełniał po brzegi. Dopiero teraz, dopiero w tej rozmowie
wyczułam jego żydowski akcent, nigdy przedtem tego nie
zauważyłam. Poruszyło mnie to do głębi.
- Czy nie ma sposobu? Czy nie można uciec?
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_ Nie! nie można i nie wolno ... nie można, bo pilnują,
nie wolno, bo nikt - żaden człowiek nie jest sam, sam
dla siebie ... pani rozumie ... jak się ucieknie, to co?

Mówił siedząc naprzeciwko mnie, w naszym obszernym
mieszkaniu na rogu Szopena i Alei Ujazdowskich, w ka
mienicy zajętej przez Niemców, mówił mimo faktu, że jed
nak jemu udało się wyjść poza strzeżony mur, że prze
cież mógłby zostać ...

Zaczęłam sprawniej wiązać fakty, wyłuskiwałam z jego
skąpych słów i z tego, co oglądałam, właściwy sąd rzeczy.

Kolski boi się śmierci, ale silniejsza od strachu jest
w nim miłość do żony i wnuczki - do tych wszystkich
nieszczęśliwych ludzi skazanych na zagładę.

Kolski mógłby się uratować, mógłby obdarować siebie
życiem, ale nie chce - sam zatem aprobuje swoją śmierć ...
śmierć ... I uczulona wyobraźnia zastąpiła słowo obrazem,
szeregiem obrazów ... zgubiłam wątek, ale zaraz nakazałam
sobie całym wysiłkiem woli spokój.
- W jaki sposób udało się panu wyjść z getta? - za

pytałam po chwili.
- Za pieniądze. Za dziesięć złotych pięciorublówek wy

pożyczono mi oryginalne dokumenty. Nazywam się Otto
Kleinmann ... Przydała mi się moja niemczyzna. Dokumenty
dostałem na jeden dzień, na dziś. Przez dzisiejszy dzień
wolno mi być doktorem Otto Kleinmannem. Musiałem
wyjść! Muszę dostać dla żony insuliny.

Znałam Kolską. Byłam u nich kiedyś, jeszcze jak miesz
kali na Piusa. Pamiętałam ją.

Zrobiło mi się jakoś niesamowicie, jakoś ciasno, naraz
i ja uczułam, jak przed chwilą Kolski, mimo owego uczu
cia ciasnoty, przejmujący chłód.
- Gdyby pan mógł zostać! Niech pan zostanie! Jakoś

się to urządzi, może panią też w jakiś sposób ...
- Nie! nie! - przerwał mi gwałtownie - to jest nie

możliwe, to jest w żadnym razie niemożliwe... ona jest
bardzo chora.

Sięgnął po czapkę. Popatrzyliśmy na siebie. Nie wie
działam, co by należało jeszcze powiedzieć, o co zapytać
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i o czym zapewnić. Wszystkie słowa stały się nieprzydat
ne, nie takie, jak trzeba. Zdawałam sobie ostro sprawę
z tego, że to, co myślę i mówię, jest za małe, jest niewspół
mierne do dramatu przeżywanego przez ludzi zza muru, że
trzeba by znależć się wśród nich, być już zupełnie, osta
tecznie osaczonym, żeby zrozumieć i odczuć ich trwogę
i bezsilność.
Wirujące za szybą pyłki śniegu zgęstniały. Poprzez ru

chomą, białą przesłonę mury spalonego domu naprzeciw
zamazały się, zmiękły.
Kolski poruszył się.
- Przyszedłem odnieść tamtą pożyczkę, o proszę...
Z kieszeni palta wyjął banknoty, położył je na biurku.

Jego oczy były znów do głębi martwe. Ułożył na blacie
biurka pieniądze, które pożyczyliśmy Kolskim w dniu ich
przeprowadzki.

Do dziś dnia nie mogę zrozumieć, dlaczego w tamtej
chwili całą moją uwagę pochłonął naderwany guzik u fu
tra Kolskiego. Wisiał na wyciągniętych nitkach... był du
ży, czarny i słabo błyszczał na tle sukna.
- A teraz muszę już pożegnać panią. Życzę zdrowia,

życzymy państwu szczęśliwego przetrwania.
Pochylił się, pogładził delikatnie moje ręce.
Wyszedł. Przez chwilę słyszałam wyraźnie jego kroki,

ale zaraz potem Ludwika odkręciła wodę w kuchni i jej
szum zagłuszył hałas otwieranych drzwi...

Snieq białymi plamami przylgnął do szyby. Wydawała się
jak obryzgana plamami wapna.
Pamiętam, że tej nocy dręczyło mnie nieokreślone bli

żej uczucie lęku przed współodpowiedzialnością za to, co
się wokoło działo, ale równocześnie odnajdowałam w so
bie mglistą nadzieję, która pozwalała wierzyć, że właśnie
na przekór faktom - wszystko się może odmienić...
Mijały kolejno brzemienne w wypadki miesiące. War

szawa zastygła w bezsilnej grozie. To były straszne dni.
Przestano myśleć kategoriami logicznymi. Ludzi dławił

nieustanny strach. Wiadomości przychodziły szybko i na
tychmiast ustępowały przed nowymi - potworniejszymi.
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Pamiętam tamtą krwawą Wielkanoc tak dokładnie, jak
by to było wczoraj I Będę ją pamiętała przez całe życie.
W Wielki Czwartek wrócił, z niewoli mój brat Rysiek.

Wrócił niewidomy. Lekarze stwierdzili wypadek obumar
cia nerwów wzrokowych na tle awitaminozy. Jego szero
ko otwarte oczy, czyste i jasne, patrzyły nieruchomo przed
siebie. Groza tego wszystkiego, co się działo w mieście,
ześrodkowała się dla mnie w jakiś dziwny sposób w tym
jednym jedynym, w nieodwołalnej ślepocie mego brata.
Nie mogłam płakać, nie mogłam rozpaczać...
Tego samego dnia sprzedałam pamiątkową obrączkę po

matce i kupiłam pod halami na Koszykowej mięsa.
Chciałam nakarmić Ryśka do syta, chciałam mu zrobić

przyjemność, a w ogóle najważniejszym wydawało mi się
wówczas zachowanie spokoju, pozostawienie wszystkiego
tak, jak istniało dotąd, niezrywanie z formą. Nie było już
u nas wtedy Ludwiki i nie mieszkaliśmy na pierwszym
piętrze na Szopena, ale w pokoju sublokatorskim na Wil
czej.
W Wielką Sobotę poszliśmy na Groby. Na ulicach, mi

mo wszystko, panował jakiś świąteczny nastrój. Przed Ber
nardynami stał długi szereg wolno posuwających się lu
dzi. Było pogodnie i ciepło.

U stóp schodów kościoła Swiętego Krzyża chłopcy
w komżach sprzedawali święconą wodę w małych butel
kach i korony cierniowe.
Od niektórych mężczyzn, mijanych w przejściu, wyraź

nie zalatywała woń wódki i kiełbasy z czosnkiem.
Wiele pań miało nowe, wiosenne kapelusze.
Trzymałam Ryśka mocno pod ramię i rozmawiałam

z nim o tym, jak wyglądają groby.
U Swiętego Krzyża jak co rok śpiewały kanarki. Deli

katny ptasi głosik sączył się w chłód mrocznego wnętrza.
Ludzie tłoczyli się w bocznej nawie, rozlegały się szepty,
szuranie nogami. Pachniały hiacynty.
Instynktownie kierowałam Ryśka do miejsc, z których

najlepiej widać było grób. Chociaż wiedziałam, że on nie
widzi...
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Poszliśmy na Stare Miasto. Stąd doskonale już widać
było łunę ognia, była o krok, tuż, czuło się jej żar.
Huk strzałów wstrząsał murami świątyń. Przed kościo

łem $więtego Jacka stali parami chłopcy z sierocińca. Po
każdym wystrzale wykrzykiwali głośno:
- Pach! Ale wygarnęli! - i za chwilę znów: - Pa-ach!

Trzymaj się, bracie!
Szyby stylowych kamieniczek dzwoniły cichutko, lękli

wie. Na nierównym bruku Rynku leżała reszta zachodzą
cego słońca.

Złoto na kamienicy Baryczków i Książąt Mazowieckich
świeciło, błyszczało, mieniło się.

Vv powietrzu czuć było spaleniznę i dym.
Na koniec Piotr zaproponował odwiedzenie kościoła Ma

rii Panny na Nowym Mieście.
Kościół Marii Panny był tym, w którym ochrzczono Pio

tra. W każdoroczną Wielką Sobotę wstępowaliśmy na No
we Miasto obejrzeć grób, Rynek i kamienicę Nr 5, w któ
rej mąż mój urodził się i spędził dzieciństwo. Rysiek po
tykał się na wszystkich chodnikowych progach, zataczał
lekko na każdej nierówności. Przepraszał mnie potem z za
żenowaniem.
Nad gettem stał wielki ogień. Ogniste, poruszane małym

w.iatrem słupy rozpadały się w górze na fontanny iskier
i nakrywały tłustym, czarnorudym dymem jak płachtą.
Powietrze było pełne sadzy i strzępów spalonego papie
ru i szmat. Łoskot pocisków głuszył rozmowę.
Na placu Kilińskiego stał kordon Niemców. Ludzie w ma

łych grupach kręcili się pod pomnikiem. Spośród kamieni
bruku wychylały się mdłe źdźbła żółtozielonej trawy, zwia
stując bliską wiosnę.
Naraz przerażenie sięgnęło serca. O kilka kroków za mu

rem dzieje się coś strasznego. Cudza sprawa staje się bli
ska, prosta, zrozumiała. Za murem konają ludzie. Ich krzyk
ginie w hałasie bitwy - ogień spala żywych i umar
łych.

I nic, nic nie można zrobić, by zapobiec zbrodni. Żeby
nie wiem co, żeby zaryć się po kostki w ziemię, sprężyć
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ramiona do najwyższego wysiłku - żeby z piersi wyrwać
serce ...
Nic.
Poczucie bezradności, niemocy tłoczy mózg jak nieznośny

ciężar.
- Widać stąd ogień, Małgosiu?- zapytał Rysiek szeptem.
- O taki taki. ..
Na plac zaczęły wjeżdżać niemieckie auta. Skręciliśmy

w prawo.
Pod murami domów wzdłuż ulicy stały gęsto karabiny

maszynowe. Żołnierze i gestapo stłoczyli się w bramach.
Okna mieszkań były szczelnie zamknięte i pozasłania

ne, choć był jeszcze duży dzień. Staliśmy w promieniu go
rąca idącego od palących się domów.
Tu, zupełnie blisko, dym był mniejszy, przenosiło go gó

rą dalej. Słychać było za to zupełnie wyraźnie szum og
nia. Piotr nachylił się ku mnie.
- Widzisz ten narożny dom? To Kolskich... o ten... ten...

drugie piętro ... Z tym balkonem...
Naprzeciw bramy, w której staliśmy, zatrzymał się sa

mochód. Wysiadło z niego sześciu własowców. Byli wy
raźnie podnieceni. Cofnęliśmy się na podwórze. Żołnierze
zajęli bramę, z której zaraz rozległ się suchy, krótki szczek
karabinowy. Przez chwilę myślałam o Kolskich, o tym, że
są za murem. Przez ułamek sekundy majaczyła mi przed
oczyma twarz Kolskiego z naszego ostatniego widzenia. -
Może się jednak wydostali? - nasunęło mi się naiwnie.
Piotr zaprzeczył ruchem głowy.
Karabiny szczekały nieprzerwanie jak sfora niecierpli

wych, znużonych czujnością psów.
Rysiek usiadł na progu sieni wiodącej w głąb ciemnego

korytarza. Niewidzące oczy utkwił w oknach oficyny. Cze
kaliśmy.
Powoli, jeden po drugim, umilkły karabiny w bramie;

żołnierze odeszli gdzieś dalej.
Pierwszy wyszedł na ulicę Piotr. Na ścianach sąsied

nich domów leżał delikatny różowy odblask. Wysoko
w górze warczał monotonnie samolot. Hałas bitwy jakby
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przycichł. Pożar szumiał i syczał wyrazme, nie zagłusza
ny hukiem i terkotem wystrzałów.
- Małgosiu!! I
W głosie Piotra była trwoga. Zostawiłam Ryśka na pro-

gu sieni.
- Popatrz! tam!... Na balkonie!...
Z balkonu drugiego piętra kamienicy za murem zwisał

dziwnie głęboko wychylony człowiek. Był w mundurze. To
był polski żołnierz! Wzruszenie zdławiło mi słowa.
Nagle poznałam tego człowieka - to Kolski! Chwyci

łam rękę Piotra, wpiłam się w nią paznokciami.
- Zabili go! Zabili!
W wyobraźni ujrzałam tysiące śmierci, korowód umę

czonych, umarłych ludzi, rozszarpane granatami, spalone
ogniem, zatłuczone na śmierć, zagłodzone, przestrzelone
ciała, nieruchome ręce, które do ostatniej sekundy chcia
ły żyć, wargi niedomknięte w ostatnim protestującym krzy
ku, nogi, które już nigdy nigdzie nie pójdą!
Cudza sprawa stała się w minuoie oglądania śmierci Sa

lomona Kolskiego moją własną. Zrozumiałam, że jestem
częścią olbrzymiej całości i że tylko przypadkiem znala
złam się w obliczu tego, co się dzieje w miejscu, które
jest po drugiej stronie muru.
Odchodząc prawie równocześnie spojrzeliśmy jeszcze na

dom Kolskich.
To, co zobaczyłam, wydało mi się w pierwszym momen

cie nierealne, wydało mi się zwidem, majakiem.
Ciało Kolskiego razem z jego zwisającą ręką okrywał

biało-czerwony sztandar.

,,O MÓJ ROZMARYNIE, ROZWIJAJ SIĘ".. ,

Podwórko na Szopena miało kształt prostokąta.
Brama główna zawsze była zamknięta. Wchodziło się

więc przez drzwi wiodące wprost na klatki schodowe, jed
ne - od ulicy Szopena, drugie z Alei Ujazdowskich. Dom
był pięciopiętrowy, rozbudowany w czworobok.
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Podwórko było stosunkowo małe, wylane betonem, czy
ste. Na lewo miało zjazd do garażów - po prawej stro
nie stał trzepak.

Dom zajęli Niemcy zaraz na początku okupacji. Przez
całe dnie przed bramą od Szopena stały samochody oso
bowe ,i ciężarowe, snuli się żołnierze, zajeżdżały motocy
kle, drzwi skrzypiały przerażliwie, a winda krążyła bez
ustannie między piętrami.

Front zajęło dowództwo kolumny sanitarnej, oficyny
zmotoryzowany oddział łączności.

Rano było najgłośniej. Samochody trąbiły przeraźliwie,
na podwórzu nawoływały się dziewczyny zatrudnione przez
Niemców, gruby szofer Hans klął w qareżu wszystkich
sześciu mechaników, schody dudniły od ciężkich, spieszą
cych się kroków.

Około dziesiątej hałas zacichał, by nasilić się znów
w porze obiadu, około południa.

Tak było co dnia i powoli, do pewnego stopnia, przy
zwyczailiśmy się do zgiełku, do zawsze zajętej windy, do
samochodów, do mundurów i do twarzy. Usiłowaliśmy
zresztą świadomie nie zwracać na to, co się działo doko
ła, uwagi, żyć obok tego, co nas otaczało, jakby to nie
istniało w ogóle.

Dom do wojny mieścił biura Państwowego Urzędu Roz
rachunkowego i z chwilą zajęcia go przez Niemców miał
prawie wszystkie lokale wolne. Na razie więc lokatorów
Polaków zostawiono, było ich zresztą tylko kilku i zaj
mowali stosunkowo niewielkie mieszkania. Nasze okna
wychodziły na dwie strony, na ulicę Szopena i na po
dwórze.
Po śmierci Małgosi i· po mojej wielomiesięcznej chorobie

unikałam okien od ulicy, nie mogłam po prostu patrzeć na
umarłe w pożarze kasztanowe drzewo, prześledowała mnie
ciągle wizja karawanu. Najchętniej przesiadywałam w pra
cowni Piotra albo w kuchni. W mieszkaniu było cicho
i smutno. Piotr ukrywał się poza Warszawą. Ludwika co
raz częściej wyjeżdżała do swej rodziny do Piotrkowa.
O pierwszej chodziłam po Franciszka do szkoły, potem ra-
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zem szliśmy do parku Ujazdowskiego albo Alejami, do
traktu biegnącego w kierunku Czarnej Strugi. Nie czułam
żadnego przywiąz,ania do domu. Podświadomie obwinia
łam go w części o wszystkie nieszczęścia, które ostatnio
osaczyły naszą rodzinę, o śmierć Małgosi, aresztowanie oj
ca i jego kaźń na Pawiaku, o to, że Piotr musiał się tułać,
że Rysiek męczył się w jakiejś przeklętej cegielni, że ja
sama chorowałam i że jest w ogóle tak nieznośnie ciężko
i źle.

Tłum Niemców na podwórzu, ich buta, tłusty dostatek,
pewność siebie, ich niczym nie ograniczona bezkarność ro
sły w mych oczach w symbol zła powodującego nasz upa
dek i naszą zgubę. Musiałam ich co dzień oglądać, musia
łam obok nich być. ,,Dom" identyfikował się w mych my
ślach z nimi.

Była późna jesień czterdziestego pierwszego roku. Fran
ciszek miał wówczas sześć lat i wielką radość sprawiało
mu zbieranie i gromadzenie spadających w Alejach kasz
tanów. Zresztą te lśniące, brązowe kule, wyłuskane przez
nagły upadek ze swych kolczastych osłon, były naprawdę
śliczne.

Któregoś dnia po powrocie ze spaceru ułożyliśmy przy
niesione kasztany na parapecie okiennym w kuchni i za
częliśmy zabawę w sklep.
Na podwórzu Hans próbował jazdy na motocyklu wy

prowadzonym z garażowego warsztatu. Mechanik stojący
obok przyglądał się temu z rękoma w kieszeniach. Moto
cykl warczał i parskał. Hałas przeszkadzał nam.
Okno kuchni zajmowało całą ścianę i sięgało podłogi,

na zewnątrz zamykał je balkonik. Podwórze było pełne
słońca. Ciepła jasność leżała na ścianie lewej oficyny,
obejmowała skosem okna Banasiaków i wszystkie piętra
frontu, słała się na betonie, czepiała się szyb i blaszanej
rynny przylegającej do narożnika.
Franciszek przytulił twarz do szyby. Zapomniał o kasz

tanach. Motor coraz się zacinał. Hans niecierpliwie nacis
kał pedał, na metalowej barierze obiegającej zjazd do gara
żu siedzieli chłopcy dozorcy. Po każdym zamilknięciu war-
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kotu machali radośnie gołymi nogami i wybuchali śmie
chem.
Nos Franciszkowy tak mocno przylegał do szyby, że wy

glądał jak mała, spłaszczona kulka. Otworzyłam okno.
Do kuchni wpadły natychmiast wszystkie głosy podwó

rza, a to, co się działo w dole, stało się bliskie.
Drzwi z sieni do Alei klasnęły miękko. Na podwórze

wszedł chłopak. Nieznajomy, zupełnie obcy. Wyglądał,
jakby czegoś szukał. Rozglądał się uważnie po piętrach, po
oknach i po ludziach zebranych koło garażu.
Wyglądał na siedem, osiem lat, był wysoki, ale bardzo

szczupły, miał krótko ostrzyżone jasne włosy, majtki
w kratkę i sznurowane buciki na bosych nogach, pod pa
chą trzymał zwinięty, pusty worek.
Wydawał się spłoszony. Stał na progu dość długo. Na

gle Hans począł kląć, uderzył pięścią w siodełko motocy
klowe i wrzasnął na całe gardło. Mechanik wyjął ręce
z kieszeni, wypluł niedopałek papierosa, rzucił go na zie
mię i zadeptał nogą.

Synowie dozorcy przestali się śmiać. Z okna kuchni na
piątym piętrze wychyliła się ruda głowa pomywaczki
Anny.
- A co tam znowu, Hans?!
Malec usiadł na schodku, worek ułożył sobie na kola

nach, czekał.
Po chwili podwórze opustoszało zupełnie, bo po odejściu

Hansa i chłopcy dozorcy umknęli do piwnicy, w której
kupiec Drożeński przechowywał beczki z kapustą i mar
chew. Zrobiło się dziwnie cicho po niedawnym hałasie.
Patrzyłam ciągle na dziecko siedzące na schodach. Wresz
cie chłopiec wstał, jeszcze raz pilnie obiegł oczyma pię
tra oficyn. Przeszedł na środek. Na dnie podwórzowej stu
dni wydał mi się bardzo mały i bezradny. Zaczął śpiewać.

Dziecinny, wątły głos wywodził prawie na jednej nucie
wszystkie zwrotki piosenki „O mój rozmarynie, rozwijaj
się".

Słońce zsunęło się nieco w dół. Okna Banasiaków objął
teraz cień.
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Zrobiło mi się smutno. Słowa piosenki umiane na pa
mięć od dzieciństwa wydały mi się naraz jakieś szczegól
nie bliskie, najbardziej swoje: ,,Pójdę do dziewczyny, pójdę
do jedynej ... "

Dzieciak wysoko zadziera ostrzyżoną głowę, przekrzy
wia ją nieco na prawe ramię i cierpliwie, monotonnie
śpiewa.
W oknie kuchni tkwi już od dłuższej chwili ruda Anna.

Słucha ...
Banasiakowa przez uchylony lufcik rzuciła pieniądze

owinięte w gazetę.
Chłopiec przerywa i skwapliwie podnosi datek. Po chwi

li śpiewa dalej,
Melodia i słowa są we mnie, drzemały w mej pamięci

i w mym sercu, chłopiec rozbudził je, zawołał na nie i oży
ły. śpiewam razem z nim... nie potrzebuję rozchylać warg
i wydawać głosu, bo to we mnie śpiewa.

Skończył piosenkę. Ruda Anka rzuciła mu sporą torbę,
owiązaną na krzyż sznurkiem.
Franciszek już od dłuższej chwili szukał w biurku pie

niędzy.
Wyjęłam z szafki bochenek chleba, nie wiem dlaczego,

ale miałam dziwną pewność, że chłopca ucieszy właśnie
chleb.
- Zanieś mu to, syneczku, tylko prędko!
Franciszek zbiegł po schodach i dogonił go w drzwiach

sieni.
Nazajutrz przyszedł znowu. Wszedł śmiało i zaraz roz

począł swoje: ,,O mój rozmarynie... !"
Żołnierze z parteru dali mu cukierków, a Drożeńska

jabłko. Od tego czasu przychodził regularnie co dnia i co
dnia na środku podwórza odśpiewywał wszystkie zwrotki
swojej piosenki.

Przyzwyczatltśmy się do niego, można powiedzieć, że
czekaliśmy na niego, stał się częścią naszego dnia, tego,
co było poza Niemcami, co było nasze własne.
Jego pobyt na podwórzu ograniczał się zawsze do tych

samych momentów: wchodził wejściem z Alei Ujazdow-
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skich, rozglądał się po oknach, śpiewał, zbierał datki i od
chodził.

Czasem dostawał więcej, czasem mniej, czasem nic.
Przychodził po obiedzie, przed pierwszym zmrokiem. Nikt
z nas nie wiedział, skąd ,i dokąd szedł, jak miał na imię,
dlaczego żebrał.

Dnie stawały się coraz krótsze, słońce, jeśli przychodzi
ło na podwórze, to nie było w nim już nic z ciepła, nic
z lata, przynosiło tylko jasność.

Przestałam chodzić z Franciszkiem na dalekie spacery,
bo któregoś poobiedzia spadł śnieg i nie można już było
zbierać kasztanów.
W listopadzie dwukrotnie byłam przesłuchiwana na Szu

cha. W grudniu dostaliśmy oficjalną wiadomość o śmierci
ojca w Oświęcimiu, a zaraz po tym Banasiaka i brata Dro
żeńskiej, aresztowanych w ubiegłym roku, przewieźli z Pa
wiaka do Oranienburga.

Życie rwało się na strzępy. Serca truchlały .od tego, co
się działo, i od tego, co mogło przyjść. Strach plątał my
śli i nie dopuszczał jakiejkolwiek nadziei. Na okna nie
opalonego mieszkania wszedł mróz. Lśniące lodowe kwia
ty zakwitały o zachodzie słońca wszystkimi barwami tęczy.
Nasz „Rozmaryn", bo tak nazywaliśmy małego śpiewa

ka, ciągle jeszcze ,przychodził, ale jego głosik ginął w mro
źnym powietrzu podwórza, nikt już nie otwierał okien,
ale on, jakby nie mogło być inaczej, stawał na środku pla
cyku... Dziecinne oczy mrużyły się od śniegowej bieli, no
gi tupały o beton podwórza, wargi rozciągały się żałośnie.
Przychodził w sięgającym stóp palcie i włóczkowym zie·

lonym szaliku na głowie. Wyglądał w tym śmiesznie i ża
łośnie. Chłopcy dozorcy rzucali w niego bryłkami śniegu
i koksem leżącym w wielkiej stercie koło zjazdu do ga
rażów.

,,Rozmaryn" był cierpliwy, był pokorny.
Ile razy byłam w domu i zauważyłam jego przyjście,

wysyłałam Ludwikę elbo Franciszka z chlebem, ale zasad
niczo przestałam się nim zajmować. Było tyle innych spraw.
Tak doczekaliśmy Wi,gilii Bożego Narodzenia.
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Piotr odważył się na spędzenie całego dnia w domu.
Szykowałam z Ludwiką kolację.

Zaczynało się mroczyć. Rozpaliłam duży ogień. Mróz za
czął schodzić z szyb. Ludwika opowiadała o łapance pod
halami na Koszykowej.

Naraz przerwałam jej, zdawało mi się, że „Rozmaryn"
śpiewa na dole. Wyjrzałam na dwór. Stał na świeżo spa
dłym śniegu.

Główka dziecka, owinięta zieloną szmatą, wciśnięta była
w wysoko uniesione ramiona, ręce zasunął w rękawy.
Głos rwał się jak nitka. Podwórko było puste.

Sylaby wykrzykiwane w pustkę i mrok sięgały najwyżej
drugiego piętra, na tej wysokości wiatr i mróz ściera
ły je na pył i zdmuchiwały razem ze śniegowymi kruszy
nami w dół, pod nogi śpiewaka. Nie uchylało się żadne
okno.

Tego dnia zelżało we mnie nieco cierpienie, Piotr był
blisko, a w zasięgu jego ramion wszystko wydawało mi się
mniej groźne, mniej rzeczywiste,

Zastukałam w okno. Nie usłyszał, nie przerwał śpiewu.
Zastukałam jeszcze raz, podniósł głowę.

Uchyliłam lufcik.
- Chodź tutaj I - Małą chwilę wahał się, stał ze swoim

workiem pod pachą, ze swoją samotną bezradnością, mały
i nędzny.
Zamknęłam okno i poszłam do przedpokoju, by mu otwo

rzyć.
Przeszliśmy do kuchni. Jakiż był mały! Kazałam mu zdjąć

palto.
- Jak się nazywasz?
Milczał spłoszony.
- Jak masz na imię? bo nie wiem, jak do ciebie mówić.
- Józef.
Ciemne, mądre oczy spojrzały na mnie z bliska. Była

w nich dorosłość. Tak, jakby widziały już wiele z tego, co
można zobaczyć od urodzenia do śmierci. Usiedliśmy przy
stole. Józef zdjął szalik, zatarł rączyny i zaczął jeść zupę.
To była zupa grzybowa, wigilijna.
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Przyglądałam mu się ciekawie. Czerwone, odstające u.szy.
Włosy nieco odrośnięte, jasne, ze złotawym połyskiem.
Mały, zakatarzony nos. U nasady nosa kilka piegów, ciem
nych, okrągłych plamek.
- Powiedz mi, Józefie, czy masz mamusię?
Skinął twierdząco głową.
- A gdzie wy mieszkacie?
Oczy malca nakryły prędko delikatne powieki. Prze

łknął głośno łyk zupy.
W tej sekundzie poznałam go - Józef był Żydem. Ależ

taki To było małe żydowskie dziecko. Zlękłam się o niego
tak bardzo, że zamilkłam.

Skąd przychodził? W jaki sposób udawało mu się przez
tyle tygodni krążyć po ulicach miasta niedostępnych dla
Żydów? Jak to się stało, że nie poznano go dotychczas?
Czy znał niebezpieczeństwo, które mu groziło? Czy dziecko
może wiedzieć, może rozumieć?

Mimo woli wyciągnęłam rękę i pogładziłam jego jasne,
krótkie włosy ...
- Nie bój się, Józefie ...
Popatrzył ria mnie, uśmiechnął się. Jakiż miał dziecinny,

nie skłamany uśmiech.
Zamiast ryby były pierogi z serem. Józef jadł pierogi

i mówił. Opowiadał mi o matce, o malej siostrzyczce Sarze,
która ma dwa lata. Mówił, że dużo dzieci codziennie rano
przechodzi na miasto przez dziurę wygrzebaną pod ogro
dzeniem naprzeciw żydowskiego cmentarza. Tam się kręci
najwięcej ludzi, ciągle wynoszą zmarłych, tam jest zamie
szanie, tam jest najłatwiej.
- Pierwszy raz to ja się bałem wyjść za mur. Najpierw

umarł stary Abram. Pani nie znała starego Abrama?
Odpowiedziałam, że nie, że go nie znałam.
- On miał sklep, wielki sklep z ubraniem, z paltami,

ze wszystkim, on był bogaty. No to Niemcy zabrali mu
wszystko, a jego powiesili. Na balkonie go powiesili nad
sklepem, no to on umarł. A mój tatuś to też był powieszo
ny! Mój tatuś był krawcem, szył do sklepu Abrama. Dużo
wtedy powiesili... i Abrama synów, i różnych krawców,
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i pana Mońka z naszej kamienicy, i wujka Adzia, a innych
zastrzelili z karabinu.
Zamrugał powiekami i szeptem, jakby był świadom wagi

zwierzonej tajemnicy, objaśnił:
- Poznajdowali coś u Abrama... w sklepie i w pracowni

u krawców. Dlatego chcieli wszystkich pozabijać. Strze
lali całą noc i bili ... potem moją mamusię bili! To potem
namówił mnie Natan, od jednego szklarza, żeby iść, on cho
dzi codziennie, ale ja się bałem! Wolałem do gminy po zu
pę. Ale potem już zupy nie było, nie dawali. Sara chciała
jeść, ona ciągle chce jeść. Ona jest taka... - wyciągnął
rękę, przytrzymał ciemną dłoń w odległości pół metra od
podłogi.
- A mamusia nie może chodzić, ona jest chora. Ona

musi ciągle leżeć na łóżku... Raz poszedłem z Natanem za
mur, i dużo razy, i już teraz zawsze chodzę.
Na mieście żebrzą. Każde ma swoje ulice. On przychodzi

aż tutaj na Szopena, na Koszykową i Mokotowską. Raz
Niemiec go wybił, ale puścił. Najtrudniej jest wrócić. Pil
nuje policja i Niemcy. Strzelają. On się bardzo boi, jak
strzelają albo jak mają psa. Psa się boi najwięcej. Spojrza
łam na worek Józefa, był prawie pusty.
- Dziś mało uzbierałeś, a już niedługo wieczór - za

uważyłam.
- Bo zimno, jak zimno, to nie chcą dawać...
Zjadł, odsunął talerz aż na środek stołu. Wsunął rękę do

kieszeni krótkich majtek i wyjął z niej garść zmiętych,
brudnych pieniędzy. Położył przed sobą. Pieniądze wyglą
dały jak strzępy szmat. Poślinił palce, zaczął liczyć wygła
dzając dokładnie każdy papierek.
- A ile ty masz lat, Józefie? - zapytałam jeszcze.
- Siedem, już mam siedem lat.
Zostawiłam go samego w kuchni i zaczęłam szukać cze

goś z bielizny. Chciałam mu jakoś pomóc, chciałam pomóc
im wszystkim, dać jakiś znak, jakoś ich zapewnić o tym,
że są nam bliscy. Myślałam równocześnie o wielu rze
czach: o tym, że takie dary i takie znaki nic nie znaczą
w istocie, że cokolwiek się uczyni, nie zmieni to w niczym
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ich losu, że chłopak jest mały, że śpiewanie na mrozie
skończy się zapaleniem płuc, że jest nędza, że mogą go
poznać i zastrzelić, że wszystko jest okropne, takie okrop
ne ...

Mały, biedny „Rozmarynie"! W twych oczach jest scho
wana tajemnica oglądanych po tamtej stronie muru obra
zów. Umieją się już twoje dziecinne oczy dziwić, umieją
pamiętać... Przebacz mi, mały ,,Rozmarynie", ten nasz cie
pły, syty wieczór wigilijny, przebacz mojemu synowi ni
czym nie zmąconą radość z pudelka ołowianych żołnierzy,
które znalazł pod małą, zieloną choinką, przebacz, że by
liśmy wtedy prawie szczęśliwi...

Było ciemno, jak odszedł.
Wsiąkł w szarość wieczoru i śniegu, rozpłynął się, zni

knął.
Tamtegoroczna zima wydawała mi się nieznośnie długa.
Czekałam ciągle na coś nieokreślonego, na coś, co wy

dawało mi się nadchodzić. Dręczyłam się przypuszczeniami,
niecierpliwiłam, byłam pełna najgorszych przywidzeń.

Wreszcie stało się. W parę dni po Bożym Narodzeniu
przyszli. Rozbili szafę, rozebrali w hallu piec, potłukli
wszystkie rzeźby w pracowni, w stołowym zerwali część
posadzki.

Przez sześć godzin stałam z Franciszkiem w pokoju Pio
tra twarzą do ściany, czekając na wynik rewizji. Zabrali
wszystkie książki i papiery, poszli.
Wyłączyłam telefon i na dwa tygodnie wyjechałam

z synkiem do Anina do mej przyjaciółki.
Od czasu do czasu miałam wiadomości o Piotrze przez

siostrę Elzę. Ciągle jeszcze mieszkał na Pradze. Nic szcze
gólnego mu się nie przydarzyło.
Wróciliśmy do domu dopiero w końcu stycznia. W szpa

rze drzwi tkwiła kartka:
,,Zasłaniać okna o czwartej po obiedzie pod karą wię

zlenia" - podpisany był dozorca domu - Zadrożny Jan.
Mieszkanie było wyziębione i nieprzyjemnie ciche. Jesz

cze tego samego dnia dowiedziałam się w sklepie Drożeń
skiego o zasadniczych zmianach, jakie zaszły w naszej ka-
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mienicy. I tak: kolumny samochodowej już nie ma. Odko
menderowano ich na front. W przeddzień wyjazdu popili
się wszyscy, pili całą noc, a nad ranem szofer Hans za
strzelił z rewolweru rudą Annę - pomywaczkę. Praczka
Edziowa z sutereny wpisała się na listę volksdeutschów.
Wyrzucono Banasiakową i Edziowa zajęła jej mieszkanie
razem z meblami. Zresztą Edziowa nazywa się obecnie
Frau Edyta ...

Drugie piętro zajął nowy lokator - pułkownik von Zie
linsky Richard. Pułkownik hoduje psy, nienawidzi Polaków
i lubi ciszę na podwórku. On to wydał najsurowszy zakaz
palenia świateł po czwartej. Niedługo sprawdziłam praw
dziwość tych informacji poprzez własne doświadczenie.
Okna Banasiaków przestały być oknami przyjaznymi.
Zniknęły z nich wesołe, zielone asparagusy, natomiast na
zewnętrznej ramie jednego z nich wisiał zając z krwawą
głową, owiniętą w papier. Rano i około szóstej wieczorem
na podwórko schodził pułkownik z psami. Miał ich sześć.
Trzy angielskie białe charty, jednego doga w czarne plamy
i dwa na pół dzikie wilki.
Z okien mojej kuchni widziało się wszystko doskonale.

Pułkownik chodził dookoła pod ścianami oficyn, ręce trzy
mał zaplecione z tyłu, pejcz zwisał mu ze złączonych dło
ni jak cienki, sztywny ogon.

Chodził miarowym, wojskowym krokiem. Był raczej ni
ski, miał malutką ptasią głowę, ustawioną na ruchliwej,
suchej szyi, na rękach nosił białe zamszowe rękawiczki.

Schodził na podwórze bez płaszcza, tylko w mundurze,
nawet wtedy, gdy był mróz.
Psy szczekały głośno, szczególnie wilki, lizały śnieg,

grzebały w nim łapami, biegały, obwąchiwały ściany, puł
kownik nie zwracał na nie najmniejszej uwagi - chodził
nieprzerwanie, jakby wyliczał własne kroki.
Twarz jego obejrzałam sobie kiedyś z bliska. Spotkaliśmy

się w sieni. Czekał na windę.
Błękitne oczy, zimne, straszne. Sucha twarz, blade, wą

skie wargi, zapadłe w głąb zaciśniętych szczęk.
Gładko wygolona skóra policzków, żółta, ściągnięta
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w niezliczoną ilość drobnych zmarszczek, nos jak ptasi
dziób, czujnie wysunięty do przodu. Palił cygaro.
Wszyscy jednakowo bali się pułkownika: żołnierze, do

zorca i jego chłopcy, kupiec Drożeński, Frenciszek, ja
i psy.
Przed jego nadejściem podwórze pustoszał-o i milkło...

Przez swoją regularność, przez niepowszedniość wydawał
mi się właśnie czymś niezupełnie realnym. Patrzyłam na
niego jak na obraz, jak na przykre przywidzenie, z niepo
kojem myślałam, kiedy zniknie; czekaliśmy na to wszy
scy. Niekiedy patrząc przez kuchenne okno na podwórze,
po którym uganiały się psy i spacerował pułkownik, my
ślałam o „Rozmarynie", o Józefie. Zastanawiałam się nad
tym, co się z nim mogło stać, dlaczego przestał przychodzić?

Przypominał mi się wówczas jego lęk przed psami i po
cieszałam się, że to właśnie jest powodem zniknięcia chłop
ca. że omija nasz dom przez pułkownika, ale że żyje, że
oszczędził go los.
Na wiosnę udało mi się po dłuższej przerwie znów na

wiązać bezpośredni kontakt z mężem. Spotykałam go co
tydzień, coraz to w innym miejscu, najczęściej w którymś
z kościołów. Tego ranka miał na mnie czekać w kościele
Swiętego Floriana. Umyśliłam sobie, że najlepiej będzie
pójść piechotą przez most Poniatowskiego i Targową. Bóg
jeden wie dlaczego ta właśnie trasa wydała mi się naj
bezpieczniejsza.
Niebo przeczystym, świeżym błękitem stało nad mia

stem. Ciepłe powietrze wypełniało ulice i place. Jezdnią
sunęły auta i .riksze, mali gazeciarze wykrzykiwali na
przystankach tytuły artykułów ostatniej gazety.
Tramwaje dzwoniły głośno. Na stopniach kościoła Świę

tego Aleksandra siedziały żebraczki. Na placowym skwer
ku kwitły czerwone głogi. Gołębie gruchały. Ich miłosny,
głęboki głos nasilał się i cichnął jak śpiew.
Minęłam Książęcą, skręciłam w Aleje Jerozolimskie...

Daleko, dołem jechał pociąg. Biała, gęsta para przykryła
bariery mostu. O kilkanaście kroków przede mną stała gru
pa Niemców w ciasnej gromadce na jezdni. Przy kiosku
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koło bramy muzeum jakiś pan pil lemoniadę. Trzymał
szklankę blisko warg, obok niego rozmawiało dwóch żoł
nierzy.

Zrobiłam jeszcze kilka kroków. Teraz byłam prawie na
przeciw stojących na jezdni. Tuż obok chodnika jechała
ciężka platforma. Wiozła beczki z piwem. Jak najdokład
niej przeczytałam na czerwonej tablicy umieszczonej na
boku platformy: ,.Browar, Haberbusch i Schiele - S. A.
Warszawa".

I nagle zobaczyłam to, co mi zasłaniali stojący na jezdni.
Pułkownik von Zielinsky, szczupły, staroświecki, elegan

cki. Jego ręce w białych rękawiczkach przytrzymywały za
ramiona dziecko. Chłopca. W długim do ziemi palcie. Z go
łą jasną głową. ,.Rozmaryn"! To był Józef! Mały uliczny
śpiewaki Nogi wrosły mi w chodnik. Stanęłam. Czekałam.

Pułkownik coś mówił. · Mówił zupełnie cicho. Wąskie
wargi ledwo się poruszały. W jego twarzy, bladej i strasz
nej, tkwiły przezroczyste, błękitne oczy. Nie słyszałam ani
słowa z tego, co mówił. Może dochodził mnie nawet
dźwięk jego mowy, ale serce biło mi tak mocno i tętna
w całym ciele waliły z taką siłą, że głuszyły to, co było'
na zewnątrz.

Pułkownik uniósł jedną rękę z ramienia dziecka. Biała
rękawiczka dała znak stojącym na chodniku żołnierzom.
Poderwali się susem z miejsca. Skoczyli ku niemu.
Wskazał oczyma. Żołnierze skwapliwie pochylili się nad

jezdnią. Może to trwało minutę, może dłużej, nie wiem...
Unieśli okrągłą kanałową pokrywę.
Jeden, jedyny dziecinny krzyki Krzyknął jak ptak, jak

małe zwierzątko przeszyte nagłym bólem. Białe rękawiczki
pułkownika odsunęły się od głowy chłopca. Oczy moje
oślepły na moment - przestałam widzieć... Ktoś ciągnął
mnie za ramię - nie wiem, nie pamiętam, szłam czy sta
łam jeszcze ... Chyba stałam w miejscu, bo po chwili wi
działam znowu: pokrywa opadła z głośnym hałasem w dół.
Żołnierze stali wyprostowani na baczność.

Pułkownik oglądał spokojnie swoje białe rękawiczki.
Obok niego stało kilku oficerów. Palili cygara.
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Po drugiej stronie ulicy był kiosk. Jak przedtem ... Obok
kiosku mężczyzna stał z pustą szklanką w ręce. Jak przed
tem ...

Nadjechał tramwaj. Minął mnie ... Dołem znów sunął po
ciąg ..
Nie było tylko nigdzie małego „R o z mary n a" ... Jego

jednego tylko nie było.
Mój przygodny towarzysz wziął mnie pod rękę, nie opie

rałam się. Poszliśmy przed siebie bez słowa.

STRACH

Po lewej stronie kolejki „Jabłonna-Most" w pewnym
miejscu stał czerwono malowany drewniany dom, zwany
przez okolicznych mieszkańców „hallem". Nazwa ta wywo
dziła się z czasów, kiedy to w roku tysiąc dziewięćset
czternastym Niemcy mieli tam swój posterunek. Jak sięgnę
pamięcią, Blacharscy mieszkali na „halcie" i z ojca na sy
na trudnili się tajemnym ubojem baranów i cieląt.
Co tydzień we czwartki biegałam do nich po mięso.
Pamiętam starego Blacharskiego; siwy, brodaty, w atła

sowym chałacie, w czarnej, płaskiej mycce, w każdą so
botę odprowadzany przez pięcioletniego wnuczka chodził
do bóżnicy.
Pamiętam Rachelę Blacharską, chorą na nogi. Całymi

dniami siedziała. w starym fotelu w ogródku przed domem
i grzała spuchnięte stopy w słońcu. Pamiętam ich najmłod
szą córkę, Kajlę. Kajla była o dwa lata starsza ode mnie.
Często bawiłyśmy się na górach piaskowych obok kanałów.
Kajla miała wysoki, czysty głos. Siadałyśmy na piasku

i śpiewałyśmy pieśni. Najpiękniejsze były wojskowe: ,,Wo
jenko, wojenko", ,,Rozkwitały pąki białych róż", ,, O mój
rozmarynie..." Niekiedy Kajla nuciła sama pieśni żydow
skie. Pytałam zawsze, czy to są pieśni nabożne - modlitwy,
czy też „z wyczaj n e", ale ona nieodmiennie wybuchała
na to zaraźliwym śmiechem i odpowiadała przekornie
,,zwyczajne-nabożne", ,,nabożne-zwyczajne".
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Kajla umiała dużo ciekawych rzeczy. Umiała robić
z włóczki laleczki, umiała gwizdać, nizać z bzowych kwia
tuszków naszyjniki, znała całą tabliczkę mnożenia na wy
rywki!

Po kilku latach przenieśliśmy się do Warszawy. Poszłam
do gimnazjum, wreszcie skończyłam szesnaście lat i za
kochałam się w Piotrze. W tamte strony przyjeżdżałam
rzadko. Kiedyś odwiedziłam Blacharskich, którzy c-iągle
jeszcze mieszkali na „halcie".

Zmieniło się u nich wiele. Stary ojciec już nie żył. Ra
chelę zastałam na dawnym miejscu, na fotelu w ogródku.
Kajla wyszła za mąż. Dom prowadziła synowa Blacharskich,
Maria. Kajla mieszkała w Warszawie, jej mąż był zamoż
nym fabrykantem świec. Rachela dała mi ich adres. Cmo
kała z zachwytem na wspomnienie córki, mówiła o niej
bez końca.

Nazajutrz poszłam na Miodową. Ucieszyłyśmy się sobą
serdecznie. Kajla była już zupełnie dorosłą kobietą. Po
obiedzie siedziałyśmy do zmroku w ich eleganckim salo
nie i śpiewałyśmy. Jak przed dziesięciu laty na górach
piaskowych.

Kajla skończyła konserwatorium i teraz jej głos mógł
zachwycić każdego. Kiedy już powtórzyłyśmy wszystkie
,,nasze" piosenki, prosiłam ją o tamte żydowskie pieśni.
Najpierw, jak, przed dziesięciu laty, wybuchnęła śmie

chem, a póżniej odmówiła:
- Ależ ja ich zupełnie nie pamiętam... zupełnie! Nie

śpiewam już tego nigdy! Co ty, Małgosiu?
Ponieważ nalegałam, wyjaśniła jeszcze:
- Widzisz, jakby ci to powiedzieć, mój mąż tak dalece

nie jest już w dawnym pojęciu Żydem, że nie umie ani
słowa po żydowsku. Jesteśmy po prostu Polakami, rozu
miesz? A tamte pieśni tak jak koszerna kuchnia, tradycyj
ne chałaty i takie różne rzeczy - przeżyły się ... Zapo
mniałam i słów, i melodii, naprawdę!

Rozstałyśmy się obiecując sobie wzajemnie częste od
wiedziny. Tak się jednak złożyło, że nigdy już nie zoba
czyłam Kajli, nigdy!
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O ile pamiętam, przed wojną byłam jeszcze raz na Żera
niu. Przechodząc koło „haltu" wstąpiłam do Blacharskich.
Rachela umarła. W sionce stał jej stary fotel. Maria posi
wiała i zżółkła. Jej synowie, wnukowie Blacharskich, byli
dorosłymi chłopcami. Mąż Marii, Szmul, umarł przed pół
rokiem.

Zapytałam o Kajlę, o której wiedziałam tylko tyle, że
osiedliła się z mężem na stałe w Krakowie.
- Kajla? O, Kajla to wielka dama, artystka! ptasiego

mleka jej brak, ona to miała gust. Takiego męża, popatrz
się pani, takiego męża dostać, na śpiewaczkę ją wykształ
cił, po teatrach teraz śpiewa.

Poruszył ją żal.
- Takiej to dobrze, nie to, co innym ...
- Mają dzieci?
- Ma, dwoje, dwóch chłopców, teraz spodziewa się trze-

ciego, może będzie córka - zauważyła z nikłym uśmiechem.
Chwilę rozmawiałyśmy o dawnych znajomych. W ży

ciu osady właściwie nie zaszły żadne zmiany. Tyle że
dzieci dorosły, a poumierali starzy.
Nad Wisłą stał jak przed laty wiatrak. Jego rozcapierzo

ne skrzydła obracały się powoli, z namysłem, bliżej szo
sy, w małym sosnowym lasku górował nad okolicą komin
drożdżowni.

Obok szyn kolejki biegła grubo brukowana szosa. Było
Iato. Nad szosą stał tuman kurzu. Wątłe drzewa w ogród
ku Blacharskich były przysypane białym pyłem.
W rok później, we wrześniu, rozpoczęła się wojna.
Po pierwszej rewizji Piotr postanowił wynieść się z Szo

pena. Gdy się zastanawialiśmy nad najbezpieczniejszym lo
cum, przyszły mi do głowy tamte dzielnice. Nie umiałam
powiedzieć dlaczego, ale - właśnie tamte. Miałam do tych
stron dziecięce zaufanie. Pojechałam też natychmiast, by
odszukać dawnych przyjaciół.
Cała tarchomińska parafia została w większej części spa

lona i zburzona. Fabryki przedstawiały ruinę. Wiatrak spło
nął i drożdżownia. I domu na „halcie" nie odnalazłam.
Był drewniany i nic po nim nie zostało.
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Ludzie porozjeżdżali się, poginęli, wielu było aresztowa
nych. Poszłam szosą w kierunku Jabłonny. Padał deszcz.
Było błoto. Szłam zupełnie zniechęcona. Nędzne domy
robiły wrażenie pustych. Okna były pozabijane deskami,
podwórka puste, sady zdziczałe. Uderzyła mnie duża ilość
placów. Uświadomiłam sobie wreszcie, że place te były
miejscami dawnych domów. Tu był dom Bogurackich, a tu
ldłowej, a tu - tu jest miejsce po bóżnicy. Taki Na pewno!
Pamiętam doskonale! Zwyczajny, drewniany dom na pod
murówce z kamieni. Dach był pokryty papą.
Nigdy w życiu nie zapomnę, jak będąc małą dziewczyn

ką chodziłam ze starą stróżką Kolbusową gasić świece do
bóżnicy. Nikt o tym nie wiedział. Kolbusowa posługiwała
u rabinowej i sprzątała bóżnicę. Każdego piątku wieczo
rem gasiła świece w domu modlitwy i wtedy zabierała
mnie tam ze sobą. Za każdym razem oczekiwałam cze
goś strasznego, co rzekomo miało się stać w momencie
gaszenia świateł, i co nie stawało się nigdy. W bóżnicy
było zupełnie zwyczajnie, duża, ciemnawa sala, naprze
ciw wejścia białe tablice z dziesięciorgiem przykazań.

Kolbusowa zamiatała starannie podłogę szczotką na dłu
gim kiju i sepleniąc opowiadała:
- Jejich Pan Bóg także samo mieszka w niebie, nie ma

się co dziwić, przecież to Bóg, chocia żydowski. Niech
Małgosia tylko nic nie rusza, bo to święte i grzych strasz
ny, a za ,grzych złe karze, rence mogą poschnąć!

Nie dotykałam niczego. Zresztą sala była pusta i nie
było w niej nawet nic do oglądania.
Nie ma już bóżnicy. Nawet podmurówki nie ma, widocz

nie rozebrano ją. Ocalał tylko na pół uschnięty kasztan na
podwórku rabinowej.

Spotkany policjant wyjaśnił niechętnie, że on tu nikogo
nie zna i nie wie, gdzie kto mieszka. Przyjrzał mi się bo
kiem. Przystanęliśmy pod ścianą piętrowej murowanki.

Przyjął ode mnie papierosa, zapaliliśmy.
Opowiedziałam mu, że jestem stąd, że tu mieszkałam

siedem lat, że przyjechałam do rodziny i nikogo nie mogę
odnaleźć.
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Zauważyłam wreszcie, by jeszcze coś powiedzleć, że
służba w deszcz to psia służba.

Policjant był osowiały i wcale nie ciekawy tego, co mó
wiłam.
- Psia służba, psia ... każda jest psiał nie ma co wydzi-

wiać! A co mają powiedzieć ci tam?
Nie zrozumiałam.
- Którzy, pan mówi?
- Ano ci, z getta, co wał budują nad Wisłą ... Co prze-

pracują pięć, sześć dni, to sobie dół muszą sami wybrać
i trrrach!. .. Co do jednego ich rozwalają, kobiety i męż
czyzn bez różnicy. Ilu ich już tam leży, to niech ręka boska
broni, od zimy to już jest ... - rozgadał się naraz szeroko.

Wstrząsnął mną dreszcz.
- Nad Wisłą? przy wale?
Przecież to o dwieście kroków stąd. Tyle co przez szosę

i drogą między polami Kaliszów i Gasińskich.
Znałam te miejsca doskonale. Trzeba przejść między do

mami i na przełaj łąką albo ścieżką brzeżącą pola. Nad
samą Wisłą rosną niskie, zawsze zielone wikliny. Na wio
snę wikliny zalewa woda. Wał zaczęto budować zaraz po
pierwszej wojnie, ale nie wykończony - zniosła powódż
w dwudziestym pierwszym roku. To tam. W jednym miej
scu brzeg urywa się stromo. Na środku Wisły jest mała
wyspa, też zarośnięta wikliną.
Policjant splunął. Rzucił nie dopalonego papierosa pod

nogi i zdusił żar butem.
Naraz straciłam całą ochotę szukania przyjaciół, straci

łam ochotę do czego bądż.
- Najlepiej to niech pani idzie do Golasa, On - urzę

dowa osoba, to i wie, gdzie kto lokatorem, on pani po
wie - dokończył.
Mimo wszystko poszłam jednak do tego jakiegoś Gola

sa. Droga wydawała się nie mieć końca, choć było to zu
pełnie blisko.

Deszcz drobny i gęsty szumiał monotonnie. Było dopie
ro południe, ale w powietrzu wisiała.burość.
Wskazano mi mieszkanie w nowym, murowanym domu.
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Na podwórze wchodziło się przez furtkę. Całe obejście
ogrodzone było siatką, ujętą w betonowe słupki.
Na ganeczku siedziała dziewczynka na niskim stołku.
Może trzyletnia, śliczna. Bawiła się kotem. W głębi do-

mu ktoś śpiewał pobożną pieśń.
Mogłam najwyraźniej rozróżnić słowa:
.,Przeżegnaj, Maryjo, rączką dzieci Twe,
Daj im słodki pokój tu, kiedyś w niebie... "
Głos był kobiecy, stary. Melodia coraz urywała się i po-

dejmowano ją na nowo.
Zwróciłam się do dziecka:
- To twój kotek?
Schyliła główkę na znak, że jej.
- A tatuś jest w domu?
Dziecko spojrzało na mnie ciekawie. W tej chwili śpiew

się zbliżył.
W drzwiach stanęła staruszka w ciemnej chustce na

głowie. Zapytałam o Golasa.
- Zara będzie, zara...
Z kieszeni fartucha wyjęła jabłko. Podała dziecku.
- Masz, zjidz se... - Maleńka rączka puściła kota

i wyciągnęła się po jabłko.
- Pewno wnusia - nawiązałam rozmowę.
- To? eee... gdzie? to nie nasze. - Nachyliła się ku

mnie szybko i szepnęła z bliska: - To żydowskie, stam
tąd... - Ręką wskazała Wisłę. Domyśliłam się natychmiast,
że dziewczynka jakimś cudem oddzieliła się od matki, że
może być ocalona,
W jednej sekundzie powzięłam decyzję.
- Co z nią zrobicie? kto ją weźmie?
- I kto ją weźmie? - powtórzyła, jakby nie rozumie-

jąc.
- No, Niemce, poszedł przecie syn zameldować... już

powinny tu być, z godzinę jak poszedł.
- Jidz, jidz - pogłaskała dziecko po główce.
Teraz mnie z kolei wydało się, że nie zrozumiałam.
- Do Niemców? wydać dziecko?!
- A bo to nie zakazane ich brać, przecie powiadają, że
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zabiją, jak się Żyda będzie chować. Rozlepili po ścia
nach.

Relacja była jasna i nie dopuszczała żadnych złudzeń co
do swej jednoznaczności.

Spokój mówiącej kobiety był doskonały i pewny. Mia
ła ona najwyraźniej w swym przekonaniu pełną rację, pra
wo do takiego właśnie postępowania ...
Jej twarz, jej ręce, cała jej postać były na wskroś zwy

czajne, codzienne, jak najbardziej ludzkie, były tak krań
cowo różne od potwornej treści zawartej w dopiero co wy
powiedzianych słowach, że aż nie do przyjęcia w swym
brutalnym realizmie.

Dziecko na stołeczku nie rozumiało nic. Szare, pełne
naiwnego zdumienia oczy dziewuszki patrzyły z jednako
wą uwagą na trzymane w rączce jabłko i na łaszącego się
u nóg gospodyni kota, i na deszcz, i na mnie.
Jej własny los był przed nią ukryty. Tkwił obok niej

już wyznaczony, gotowy.
Nie wiedziałam nic bliższego o dziewczynce, ale to prze

cież nie było ważne, to nie mogło mieć żadnego wpływu
na moje myśli o niej, na rosnący we mnie strach.

Bo naglę ogarnął mnie strach. Strach ożywił wspomnie
nie małego Józefa. ·Józefa i mojej zmarłej córeczki - Mał
gorzaty...
Zupełnie dla mnie nagle nadeszło dwóch żołnierzy i Go

las. Prawie nie mówili ze sobą. Gospodarz pociągnął no
sem, wyjął chustkę, chrząknął.
- Korom, Kleinel - rozkazał Niemiec.
- Pan cię woła, idź... - powiedział Golas.
Dziewczynka wstała posłusznie. Z jej maluchnych rą

czek wypadło jabłko i potoczyło się pod nogi żołnierza
stojącego u szczytu gankowych stopni. Schylił się, podniósł
je i oddał dziecku.

Dziewczynka miała na sobie biały sweterek z niebie
skim szlaczkiem, niebieską sukienkę i sznurowane białe
buciki. Przeszła obok mnie, nieledwie się ,o mnie otarła.
Niemiec stojący w wejściu wziął ją za rękę. Stopnie by

ły wysokie i dziecko niepewnie mierzyło nóżką przestrzeń
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między jednym a drugim, nim ustawiło stopę na kamie
niach.
W tej chwili plusk deszczu wydał mi się czymś nad po

jęcie nieznośnym i niedelikatnym. Kroki odchodzących
ścichły za węgłem domu ...

Siedzieliśmy naprzeciw siebie - rozdzieleni stołem.
Deszcz padał ciągle. Jego beznamiętny, zgłuszony po

przez ściany domu szmer napełniał sobą szczelnie izbę.
W ogóle z tamtych przeżyć pozostało we mnie raczej

wspomnienie głosów niż obrazów.
Nie pamiętam już, ale zdaje mi się, że gospodarz ciągle

mówił ...
Od któregoś miejsca zaczęłam nawet chwytać i sens je

go słów. Mówił o małej, wyjaśniał swój czyn. Usiłował
mnie, a może i siebie, przekonać· o swej racji.
Coś musiało niepokoić go wewnątrz, bo nasilał głos,

jakby przezwyciężał jakiś rosnący w nim samym opór, ja
kąś przeszkodę. Mówił o strachu. Że się ludzie boją.
- Strach, to strach, w strachu jest mało myślenia, ucie

ka się od niego i już... każde zwierzę ma swoje bojenie,
także samo i człowiek.
Milczałam. Po małej przerwie podjął swoje.
- Nie dziwno też, że i Żydy chcą się ratować, toć to

ludzie jak inne, tyle że nie nasze. No, niechbym nie po
szedł na wachę, niechbym nie zameldował, ubiliby nas ze
staruszką, ani Boże mój, no przecie by się nie ukryło, lu
dzie od ludzi. .. nigdy u nas dopotąd dziecka nie było, a tu
naraz masz. I znaczna była, co tu gadać... Żal mi samemu
i nijako, bo po prawdzie to ze znajomych dzieciak był.
Takich jednych, dawnych sąsiadów, niejakich Blacharskich.
Tak im przyszło wszystkim zmarnieć... To ta jeich cór
ka wróciła tu we wojnę z dzieciarni... chyba po śmierć.
Dom spalili, a ich, całą rodzinę, do getta wzięli. Ano, dziś
im, nam może jutro.
- Jak to? Kajla?! To było dziecko Kajli Blacharskiej?!
Nagle rozległy się salwy karabinu maszynowego.
Gospodarz, jakby sobie coś nagle przypomniał, nachy-

lił się ku mnie i wyjawił szeptem:
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- To pewno ich, to tych, co rano przyszli, wykończyli
na wale. Była tam i ta córka Blacharskich, była ... a już jej
nie mal Jeszcze rano gadałem z nią, za tym dzieckiem
prosiła, błagała. Nawet żołnierz, co ich pilnował, widział,
ale znaczy przekupiony był, ani palcem nie kiwnął, jak
mała za mną szła ... a ja? No cóż miałem zrobić? Jak psa
odgonić?...

Umilkł, oblizał spierzchnięte wargi, osłonił oczy powie-
kami.
- Ano, żeby to można... sam bym przeżywił, nie po

wiem, ale dawno to Jarocińską zastrzelili? I ją, i jej chło
paków? A za co? Za Żyda! Patrzyłem na to, bo mnie żan
darmi wezwali jako urzędową osobę ... Widziałem! ...
W oczach człowieka siedzącego naprzeciw mnie był

strach.
Wielki, mocniejszy od niego samego.

... ,,I TO PRZEMINIE!"

Sędziego Zalcberga . aresztowali na trzy rmesiące przed
powstaniem, dokładnie 21 kwietnia 1944 r., i w dwa dni
później rozstrzelali go na ulicy Gęsiej w podwórzu nie ist
niejącej już wtedy kamienicy nr 5 ...

Nina dowiedziała się o śmierci męża od szofera pracu
jącego u Niemców, który był przypadkowo naocznym
świadkiem śmierci.

Szofer znał Zalcbergów, jego ojciec był kiedyś ogrod
nikiem w ich mająteczku pod Kielcami.

Przyniósł amerykańskie okulary sędziego i list.
List do Niny, krótki i właściwie niczego nie wyjaśnia-

jący.
Był napisany ołówkiem na kartce wyrwanej z notesu.
,,I to przeminie! Zostanie świat!
Bądź, Nino, zdrowa!"
Tragizm tej śmierci był szczególnie wstrząsający. Nastą

piła nieoczekiwanie i właśnie wtedy, gdy zdawało się, że
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w ogóle przestała grozić. Do dziś nie mam pojęcia, kto
wydał sędziego.
Wszyscy, którzy go znali, szanowali go i lubili.
Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Jego

erudycja, inteligencja, wyjątkowa pogoda i równowaga
psychiczna sprawiały, że obcowanie z nim pociągało
i kształciło. Poza tym potrafił stwarzać wokół siebie kli
mat ufności i spokoju, tak bardzo różny od ogólnej atmo
sfery tamtego czasu, że już samo to jednało mu wielu przy
jaciół.
Wybuch wojny zastał Zalcbergów w Rumunii.
W grudniu 1939 roku na pogrzebie mej matki ktoś

z obecnych twierdził, że sędziostwo wrócili z zagranicy.
Ktoś inny wątpił: Po cóż by wracali? Przecież to równa

łoby się samobójstwu!
W lecie zaczęłam codziennie chodzić do Publicznej Bi

blioteki na Koszykową. Z przyzwyczajenia nabytego w la
tach studenckich wybierałam miejsca twarzą do wejścia.
Mogłam stamtąd obejrzeć od razu każdego wchodzącego,
a wiedziałam, że nie obejrzany niepokoiłby mnie nieustan
nie i tym samym przeszkadzał w pracy.

Siedziałam w dużej sali i przygotowywałam materiał
do swej pracy o Ronsardzie.
W tym czasie do biblioteki przychodziło mnóstwo ludzi.

Byli przeróżni. Uczniowie, studenci, starzy mężczyźni i sta
re kobiety, inteligenci i robotnicy. Każdy brał książkę,
zajmował krzesło i przez długie godziny siedział nierucho
mo. Wielu czytało naprawdę, niektórzy tylko siedzieli.
Około ósmej zaczynało się zapalanie lamp. Charakte

rystyczny szelest pociąganego łańcuszka poprzedzał w róż
nych kątach sali wybłysk światła. Lampy o zielono
mlecznych kloszach oświetlały kolejne stoły. Postacie sie
dzących w kręgu lamp wydawały się trochę widmowe.
Młodzi chłopcy nerwowo błądzili ołówkami po przygoto
wanych do notatek kartkach. Rysowali nieskończoną ilość
kółek i kresek, wywodzili zawiłe desenie i wzory. Niektó
rzy mieli wygląd ściganych. Na innych znać było bez
domność.
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Jeszcze inni wybierali ciemne kąty sali, kryli twarze
w cieniu, wczytywali się pilnie w grube, ciężkie tomy sta
rych encyklopedii i słowników. Nigdy z nikim nie rozma
wiali i nie wychodzili na obiad w południe. Niektórzy byli
nędznie ubrani i na pewno głodni. Wypisywali na druczku
na chybił trafił numer książki, odchodzili prędko od stołu
bibliotekarki i dostawszy się na swoje miejsce, zapadali
w rodzaj półsnu. Przychodziłam do biblioteki przez wiele
miesięcy, aż do ostatecznego jej zamknięcia przez Niem
ców. Poznałam dokładnie ludzi i ich zwyczaje w wielkiej
sali.

Pamiętam bibliotekarki: siwiejącą blondynkę o jasnej,
miłej twarzy, starannie ufryzowaną, o smukłych rękach,
i drugą, gładko uczesaną, w czarnym fartuchu, magazynie
ra i tego, który przez cały dzień odbywał niestrudzenie
drogę z magazynu do stołu rozdzielczego, starego, milczą
cego wożnego w grubych filcowych pantoflach. Pamiętam
wielkie okna, zawieszone prawie pod sufitem, latem zielone
od dzikiego wina zarastającego ściany domu od zewnątrz.
Pamiętam posadzkę z drobnych klepek i słońce odwie

dzające salę około południa.
Niekiedy tak mnie pochłaniała praca, że nie słyszałam

żadnych głosów, niekiedy przeszkadzał mi najlżejszy
szmer, przeszkadzał i niecierpliwił. Tego dnia, w którym
do biblioteki przyszedł po raz pierwszy sędzia, nie słysza
łam nic. Pisałam do drugiej.

O drugiej postanowiłam iść do domu na obiad. Zebra
łam książki, by je zostawić w hallu u dyżurnej informa
torki. W przejściu minęłam sędziego. Poznaliśmy się na
tychmiast. Schodziłam po schodach z dziwnie ściśniętym
sercem. Czułam do niego żal, że wrócił, że jest tu, że się
naraża.
Na dole obok szatni siedziała Nina.
Przywitałyśmy się jednak jakby nigdy nic. Szatniarz

rozmawiał szeptem z woźnym z sali pism.
Zwierzali sobie nowiny polityczne.
Na dole było zawsze trochę mroczno.
Przysiedliśmy na ławce. Nina była śliczna i elegancka
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jak dawniej. Patrzyłam na niego. Nie pytany wyjaśnił
krótko:
- Mieszkamy na Szarej pod 4. Już nie jestem sędzią, je

stem buchalterem. Nina wróciła do swego panieńskiego
nazwiska, nie wiem, czy pani pamięta: Molnarow. Mamy
ślub cywilny ... Ja jestem - Limowski. Przyjdźcie, państwo,
koniecznie, kiedy przyjdziecie?

Odpowiedziałam, że dobrze, że przyjdziemy w niedzde
lę po obiedzie. Pożegnaliśmy się.

Dom był nowoczesny, czysty, dobrze utrzymany, otacza
ły go sady i ogrody warzywne. Molnarowa, bo na nią by
ło mieszkanie, zajmowała trzy pokoje na czwartym pię
trze. Okna wychodziły na sad owocowy i rozległą, nie
zabudowaną posesję. Ściany pokojów były pełne wspa
niałych obrazów, pamiętałam je zresztą wszystkie z ich
mieszkania na Pierackiego.

Limowski pisał w małym gabinecie. Od kilku lat praco
wał nad „Słownikiem rzemiosła polskiego". Cierpliwie
tłumaczył mi tablice ilustrujące pracę. Piękne, barwne kar
tony były przez niego artystycznie zdobione.

Rozmowa była pozornie naturalna.
- Co dzień spędzam pół dnia w bibliotece, o drugiej

spotykamy się z Niną i w tym kącie obok szafki, gdzie
nas pani spotkała, jemy „studencki" obiad, później idę do
swego „biura" - Koszykowa 3 i zajmuję się buchalterią.

Zmusiłam się do śmiechu.
Przyszedł Bogdan, brat Piotra, który, jak się okazało,

wiedział od dawna o ich powrocie. Limowskich znaliśmy
właśnie przez Bogdana. Jego żona, również sędzia, była
z nimi zaprzyjaźniona od wielu lat.

W tym czasie bratowa już nie żyła. Została rozstrzela
na w Palmirach w cztery miesiące po wejściu do Warsza
wy Niemców. Bogdan wniósł do pełnego spokoju mieszka
nia Limowskich swój ponury, zgorzkniały bunt. Usiadł na
niskim pufie w sypialni i zaraz zaczął komentować ostat
nie wiadomości z frontu. Wróżył same klęski, upatrywał
w każdym zarządzeniu Niemców pułapkę i zgubę. Mó
wił o konieczności zorganizowania natychmiastowej walki,
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o stosowaniu bezwzględnego terroru i o gromadzeniu bro
ni za wszelką cenę.
- Zgnijemy w tym bagnie niemocy, oglądając się z jed

nej strony na nimb męczennika, a z drugiej modląc się
o bohatera, tego jednego, jedynego, najważniejszego! An
glia! Dba o nas Anglia tyle, co o cuchnące ścierwo! Lu
dzie to kupa głupców, drepcą w miejscu jak grzeczne,
cyrkowe pudle. Jest w nas jakiś przeklęty infantylizm, za
sadnicza niedorosłość, boimy się czynów! Jesteśmy skaza
ni na rolę wiecznych statystów. Tu trzeba wojska, zorga
nizowanego, karnego, bez mądrali i gadułów. Odpowied
nio zaopatrzone wojsko! Żadnych orientacji, kabały, prze
powiedni, żadnej Anglii i Francji, żadnej Ameryki! Grana
tów, karabinów, bomb! i posłusznie! razem! razem, bez in
dywidualności!

Nina prosiła na kawę.
Pamiętam, jak mnie wzruszył dawno nie wdychany,

orzeźwiający zapach kawy!
Sędzia przetarł starannie okulary. Wiedział, że Iza nie

żyje i że Bogdan rzucił się w wir niepewnej organizacyjnej
roboty, znał jego nieopanowanie.
- Masz rację i nie masz jej równocześnie. Indywidualność

to jednak ważny czynnik, niezwykle ważny. Pewno że grupa
to siła, ale każdy człowiek musi mieć swoje własne oblicze.
Inaczej i sam, i w masie nie ma właścirwie ri:adnej wartości.

Przyszło jeszcze kilka osób. Pułkownikowa Lepszyna,
malarz Edward Buszta i pani Lela. Zaczęli od razu roz
mawiać o sztuce. Sędzia rozłożył album ze szkicami.i.

Mówili o nowoczesnym malarstwie włoskim. Bogdan za
palił się. Piotr rozpoczął wykład ... Dla mnie było to wszy
stko dość dalekie i mało zrozumiałe.
Nie orientowałam się prawie wcale w nowych kierun

kach artystycznych. Przysiadłam się do Niny.
- Powiedz mi, dlaczego wróciliście, czy sędzia nie

orientował się w sytuacji'? - zaczęłam zaraz, Nina splotła
ręce i ułożyła je na kolanach. Ożywienie znikło natych
miast z jej twarzy. Chwilę milczała.
- Jakby ci to powiedzieć? Ja nie chciałam wracać za
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nic, ale Stefan, znasz przecież Stefana! Nie mogło w ogó
le być mowy o niewróceniu. - Przymknęła oczy, palce
jej rąk zacisnęły się nerwowo.
- Powiedz - zapytała cicho - powiedz szczerze, czy

mogą go poznać? czy jest podobny?
Zaprzeczyłam natychmiast gorąco i dopiero po jakimś

czasie spojrzałam ukradkiem na Limowskiego. Nie był po
dobny, absolutnie nie! Jego wąska, rasowa twarz była
twarzą Polaka, Niemca, Rosjanina... Szare oczy osłonięte
szkłami miały w sobie niczym nie zmącony spokój. Ciem
noblond włosy lekko siwiały na skroniach. Nos, usta, bro
da, wszystko było zwyczajne i jedyną cechą charaktery
styczną tej twarzy było piętno inteligencji.

Mówił piękną, bogatą polszczyzną, głos miał przyjemny.
Budził zaufanie i nie niepokoił w niczym.

Pogłaskałam Ninę po ręce.
Teraz wszyscy mówili o sytuacji, o wrażeniu, jakie wy

wołała klęska Francji. Bogdan natychmiast podniósł temat
broni. Zaczęła się dyskusja nad tym, skąd brać pieniądze ...

Sędzia wyjaśniał Leli półgłosem zasady kolportażu pra
sy codziennej. Wiedziałam już, że jest w tej pracy poważ
nie zaangażowany.

Przed godziną policyjną rozeszliśmy się.
Odtąd spotykaliśmy się przeważnie w bibliotece. Na ra

zie nic szczególnego się nie działo i cieszyłam się, że do
zimy opracuję konieczne materiały i będę mogła skończyć
z całodzienną bytnością poza domem.

Sędzia pracował zawsze na tym samym miejscu, pod
trzecim oknem. Ile razy uniosłam znad książki głowę, wi
działam jego czoło i włosy z przedziałem na boku. Nie
kiedy na szkłach jego okularów błąkała się odrobina bla
sku. Raz był to blask słońca, raz lampy. Niekiedy i on
przerywał czytanie. Oczy nasze spotykały się i uśmiecha
liśmy się do siebie.
Atmosfera czytelni dodawała otuchy. Szelest odwraca

nych kart, ściszone kroki, szeptem prowadzone rozmowy,
zieleń za oknem, wysoki, przybrany stiukami sufit i mle
czne klosze lamp miały w sobie spokój i pewność.
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Zegar nad drzwiami rządził się własnym czasem.
Nigdy się nie spieszył, bez cienia paniki wędrował wska

zówkami po tarczy, znacząc mijaną drogę dźwięcznym ty
kaniem.

Sędzia pracował do drugiej. Któregoś dnia dał mi znak,
byśmy wyszli razem. Na rogu Mokotowskiej zatrzymał
mnie. Zapytał o Piotra, później o Bogdana. Skręciliśmy
w Natolińską.

Zapytałam z kolei, co słychać u nich.
- Muszę zmienić mieszkanie, natychmiast, dziś! - wy

jaśnił szybko. - Chciałbym porozmawiać z Bogdanem.
Gdzie go można chwycić?
Zaproponowałam, by wstąpił do nas i zatelefonował na

Dobrą. Zgodził się. Już na miejscu opowiedział o nocnej
rewizji na Szarej.
- Byłem w „schowku", ale nie chciałbym narażać Ni

ny na niepokój, myślę, że to nie koniec.
Znałam jego „schowek". Była nim antyczna sekretera

z mnóstwem płytkich szuflad i pustką wewnątrz. Wzbu
dzała zaufanie swą masywnością i oczywistą przydatno
ścią. Stała na najbardziej eksponowanym miejscu, naprze
ciw drzwi, między oknami. W jej zamkach tkwiły osten
tacyjnie klucze.
Zatelefonowałam do szwagra, nie było go. Namawiałam

sędzieqo, żeby zaczekał. Spieszyło mu się. Wyszedł. W go
dzinę później aresztowali go w biurze na Koszykowej.
Wrócił niespodziewanie po ośmiu miesiącach więzienia

na Pawiaku, Kosztowało to Ninę sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych.

Do mieszkania na Szarej nie wrócił. Zamieszkał z Bog
danem na Dobrej.
Nigdy w życiu nie zapomnę wieczorów na Dobrej!
Zbiera1iśmy się przeważnie w podobnym gronie: Edek

Buszta, doktor Maks, pani Lela, siostra Elza, Maniuś Wie
czorek, Ludka Wilczyńska, Krystyna Wajlówna, młody Fa
jans, Halina i Stanisław Wudkiewicz, Józef Zapolski,
dr Fille.

Żadne z nich poza mną, Ludką i, zdaje się, panią Lelą
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nie dożyło wolności. Nic nie znaczyło, że jedni z nas na
leżeli oficjalnie do AK, inni nie.

Całe noce pracowaliśmy przy świetle podłych karbidó
wek, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, planowaliśmy bez
końca. Sędzia przekonywał Wudkiewicza:
- U was jest za dużo nienawiści, towarzyszu Stanisła

wie. Trzeba wykryć i poznać dokładnie źródło zła, trzeba
je zniszczyć, ale nie wolno nienawidzić. Ciągle tylko nie
nawidzić! To niczego nie zbuduje.
Ale Wudkiewicz był przede wszystkim żołnierzem, dla

tego był nieoierpliwy. Pamiętam jego grube, mięsiste war
g-i, potężne bary i duże ręce. Patrzyli na siebie nie przeko
nani poprzez szkła okularów, których obydwaj używali,
i żaden nie chciał zmienić swego zdania.

Palili · mnóstwo papierosów. Lela wystukiwała ostatnie
komunikaty. Głos maszyny gubił się w swoim własnym,
monotonnym dźwięku.

Dr Fille robił z Elzą tłumaczenie. Bogdan otwierał i se
gregował do kopiowania przejmowaną tajemnie niemiecką
pocztę. Byliśmy odgrodzeni od świata cienką ścianą czyn
szowej kamienicy. Za oknami, zasłoniętymi szczelnie czar
nym papierem, padał deszcz albo świecił księżyc, sypało
śniegiem; wiał wiatr.

Za oknami była uLica, na której działy się różne okrop
ne sprawy. Niekiedy płoszyły nas bliskie strzały, szum sa
mochodów albo kroki patroli.
Wudkiewicz otulał- szyję szalikiem, bo nad ranem robi

ło się zawsze bardzo zimno, i po małej przerwie zaczynał
od początku:
- Zważywszy, że Niemcy gwałcą kardynalne prawo

wolności człowieka i wolności narodu...
Sędzia robił fotografie listów. Pracował po osiemnaście

i dwadzieścia godzin na dobę. Często zastanawialiśmy się,
kiedy on śpi, je i w ogóle wypoczywa. Schudł, ściemniał
na twarzy. Palce jego delikatnych rąk stały się prawie
przezroczyste.
W tym czasie zamknięto bibliotekę na Koszykowej, a za

raz potem aresztowali i wywieźli do Oświęcimia ojca.
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Tym rozpoczęła się seria moich osobistych nieszczęść.
Piotr tylko przypadkiem wymknął się przy pierwszej re
wizji.

Oczekiwaliśmy Ryśka, który zapowiedział swój przy
jazd. Wiedziałam już, że zaniewidział...

Równocześnie zaczęło się masowe mordowanie Żydów
w getcie.

Maniuś Wieczorek był już w Majdanku, Buszta nie żył.
Ale mieszkanie na Dobrej jeszcze ciągle wydawało się
punktem dogodnym. Dzielnica Powiśle na razie jakoś
mniej zajmowała Niemców.

Ruchliwy Solec, krzywa Tarnka, Mariensztat, Bednar
ska - żyły własnym życiem, krzykliwym, niechlujnym,
ale jako tako pewnym. Ulice podczas deszczu tonęły w tłu
stym błocie, zimą groziły połamaniem rąk i nóg na wy
ślizganych nierównościach, a w lecie zamieniały się na
nieustanny jarmark. Brzegi chodników obsiadały gęsto
przekupki, liczne wózki z warzywem i owocami tarasowa
ły jezdnię.
Po godzinie policyjnej bramy bywały jeszcze długo

uchylone i na ciemnych klatkach schodowych zawsze
można było przeczekać groźną chwilę.

Którejś nocy zabrali z Jaworzyńskiej Bogdana. Areszto
wanie objęło dwanaście osób. Przewieziono ich natych
miast na Szucha. Tej samej nocy obstawiono dom na Do
brej.
O tej nocy opowiadał mi szczegółowo sam sędzia.
- Siedzieliśmy do drugiej nad ranem. Było zimno.

Właśnie o drugiej Lela korzystając ze swej nocnej prze
pustki wyszła. Materiały wzięła do siebie.
Położyłem się zaraz, ale nie mogłem zasnąć. Ciągle sły

szałem tykanie zegarka pod poduszką. Przed położeniem
się opatrzyłem, jak zwykle, rewolwer, leżał obok zeqarka.
Może w pół godziny po wyjściu Leli usłyszałem samo
chód. Musieli zajechać od Gęstej. Leżałem nadal. Samo
chód zatrzymał się. Czekałem. Rozmawiali półgłosem.
Wstałem i nie zapalając światła ubrałem się, rewolwer
wsunąłem w kieszeń kurtki. Byłem zupełnie spokojny.
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Wyjrzałem oknem. Naliczyłem siedmiu. Od śniegu było
prawie widno. Od śniegu i od księżyca. Nie spieszyli się.
Rozmawiali stojąc grupą na jezdni obok auta. Gdy tak sta
łem przy oknie, ktoś bardzo cicho zapukał do drzwi. Otwo
rzyłem natychmiast. To stara babka dozorcy dawała mi
znać o obławie. Przyniosła klucze od piwnicy. Zeszliśmy
na dół. Dom spał, dookoła panowała głęboka cisza, tylko
z ulicy dochodził stłumiony głos rozmowy. Schody do piw
nicy w oficynie miały pięć stopni. Tu było ciemno i jakby
trochę cieplej. Szliśmy dość długim korytarzem. Babka na
macała kłódkę. Słyszałem wyraźnie zgrzyt klucza, wy
ciągnąłem ręce. Drzwi otworzyły się i wnętrze piwnicy za
jaśniało słabym światłem. Dojrzałem natychmiast małe
okno po lewej stronie.

Za oknem było szaro od śniegu. Babka przeżegnała się
pobożnie. Słyszałem zamykanie drzwi na klucz i suwające
się niepewne kroki. Zostałem sam.
W parę minut potem walono w bramę.
Rozejrzałem się dokładnie. Obok drzwi stała pokojowa

drabina i oparte o ścianę skośnie leżące deski.
Trzy długie deski. W głębi piwnicy, naprzeciw drzwi,

dojrzałem drewnianą klatkę po królikach. Odsunąłem ją
ostrożnie, przykucnąłem między klatką a ścianą. Po namy
śle deski przeniosłem na stronę klatki. Oparte o ścianę
sięgały końcami prawie samych drzwi. Podniosłem do oczu
rewolwer, obejrzałem go, przykucnąłem znowu w swym
schowku, rewolwer uplasowałem w szparze między des
kami.
Wiedziałem, że przeszukiwanie piwnic było tak pewne,

jak sama obecność Niemców na podwórzu. Miałem rewol
wer! Jak zwykle w takich wypadkach myślałem szczegól
nie jasno i ostro. Nie dam się wziąć żywy! Dozorca, jego
rodzina, mieszkańcy osaczonego domu... No cóż? i tak,
i tak wszyscy będą odpowiadali za mą obecność w piw
nicy.
Moja ewentualna śmierć nie zmieni w niczym losu tam

tych... Moja śmierć, bez śmierci tych, którzy przyjdą...
Postanowiłem strzelać.
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Czekałęm. Dookoła nic się nie działo. Oparłem się
o ścianę i nadsłuchiwałem. Wreszcie podwórko ożyło.
Nade mną zadudniły wyraźnie schody. Wiedziałem: gro

madzono ludzi. Zaczynała się rewizja.
Korytarz piwniczny był ciągle cichy.
Podsunąłem się pod samo okno. Namacałem ręką uchwyt.

Wspiąłem się na palce.
Ludzie stali w głębokim śniegu. Zacząłem liczyć, gdy

doszedłem do pięćdziesięciu pięciu, wszyscy podnieśli ręce
do góry.

Dwóch Niemców ustawiło naprzeciw stojących automa
ty. Jakaś mała dziewczynka płakała głośno.

... Poznałem dozorcę, jego żonę, babkę i ich córkę. Lu
dzie stali półkolem, pojedynczo, jeden obok drugiego.
Trwało to bardzo długo. Ręce mi drętwiały z zimna i wy

siłku. Odstąpiłem od okna. Przysiadłem na skrzynce.
Czekałem ... Aż przyszli. Usłyszałem ich kroki, gdy scho

dzili w dół.
Przykucnąłem. Wziąłem rewolwer do ręki. Było mi nie

wygodnie i niezręcznie. Szło ich dwóch. Kroki zatrzymały
się. W tej chwili szpary w drzwiach napełniły się światłem.

Słyszałem jak najdokładniej rozmowę, otworzyli sąsied
nią piwnicę. SV{iatło znikło ze szpar.

Znów kroki i światło. Szczęk kłódki.
Swiatło ze szpary skoczyło na deski, widocznie zamek

zaciął się, bo otwieranie trwało długo.
Nie. bałem się, myślałem o sobie i o śmierci, i o tym,

o ile będę powodem śmierci i cierpienia tych, co zebrani
na podwórzu czekają na wyrok, nieświadomi tego, co się
tu dzieje. Postanowiłem nie strzelać aż do momentu, w któ
rym mnie ostatecznie odkryją. Śmierci tamtych dwóch by
łem pewien. Nie chybiam nigdy.
Nareszcie otworzyli. Podniosłem rewolwer nieco wyżej.

Tak, było ich dwóch. Jeden świecił elektryczną latarką,
drugi z nastawionym do strzału karabinem rozglądał się
pilnie. Swiatło szeroką smugą .omiotło ściany. Ten z ka·
rabinem potknął się o deski. Zaklął, zrobił krok w tył.
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Poszli. Słyszałem otwieranie trzecich drzwł, kroki...
czwarta piwnica ... Słyszałem, jak wracali ku schodom.

Po długiej chwili wstałem. Uczułem wielkie zimno. Od
długiego podkurczania bolały mnie nogi. Wyjrzałem oknem.
Ludzie ciągle jeszcze stali. Niebo zajaśniało. Zaczynał się
ranek. Sypał śnieg.

Zrobiło mi się jeszcze zimniej. Odczułem niezwalczoną
chęć zapalenia papierosa. Zdawałem sobie jednak dosko
nale sprawę z wielkiego niebezpieczeństwa, w jakim byłem.

Na podwórzu ludzie zaczęli rozmawiać. Dozorca coś wy
jaśniał Niemcom. Nie słuchali go. Usiadłem na skrzyni,
cierpliwie czekałem na koniec rewizji.

Ogarniała mnie senność. Odruchowo wyjąłem ,papiero
sy. Po prostu nie wiem, jak to się stało, że zapaliłem. Po
czułem niezmierną ulgę. Zrobiło mi się cieplej i raźniej.

Powoli następował dzień. Sprewdziłem zegarek. Siódma
rano. Nagle usłyszałem powtórne kroki w korytarzu.

Szli jeszcze raz. Teraz było ich trzech. Znieruchomiałem
za króliczą klatką. W gardle uczułem suchość.
W otwartych drzwiach stanęło najpierw światło. Jeden

został na korytarzu. Dwóch weszło.
Podprowadziłem lufę na wysokość piersi tego, który stał

naprzeciw mnie. Niemiec miał długie buty, czarne i lśnią
ce. W pewnej sekundzie ruszył ku mnie. Automatycznie
zniżyłem lufę na wysokość brzucha. Zrobił jeszcze jeden
krok. Deski zagradzały mu drogę. Rozsunął je nogą. Zro
bił jeszcze krok.
Wiedziałem, że idzie ku mnie. Byłem pewny, że mnie

widzł. Teraz jego buty były tuż, doskonale widziałem na
nich śnieg. Trącił klatkę kolanem.
Naraz odwrócił się, odszedł. Odeszli wszyscy, drzwi

zostawili otwarte. Nigdy nie pojmę, dlaczego nie strzeli
łem I Nie wiem również, daczego on nie strzelił - widział
mnie przecież ...

Siedziałem na skrzynce do południa.
Nie czułem zimna, nie czułem nic prócz uniesienia.

W uniesieniu witałem w sobie tak nieoczekiwanie zwróco
ne mi życie.
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W południe przyszła babka. Przyniosła pół szklanki wód
ki i chleba ze słoniną. Prosiła, abym nie wychodził przed
zmierzchem. Nie chciała słuchać moich podziękowań.
- A cóż to znowu wielkiego? Widział to świat? Toć tak

się należy, żeby człowiek poratował człowieka? Bóg pana
uratował, nie zaś my, gdzież? Pomodlić by się należało,
ot co.

Dowiedziałem się. że nikogo z mieszkańców domu nie
aresztowano - tylko mieszkanie Bogdana zostało zapie
czętowane.
Od tego wypadku sędzia właściwie nie mieszkał nigdzie.

Czasem nocował na Szarej, czasem z Piotrem na Pradze,
czasem u siostry Elzy w Alejach JerozolimskJch. Wreszcie
wynajął mały domek w Żeraniu pod Warszawą na linii
Jabłonny. Było to niewygodne ze względu na odleqłość,
ale pozwalało na prowadzenie na miejscu doskonale za
konspirowanej drukarni. Żerań był nieciekawym, dalekim
przedmieściem, odciętym od miasta brakiem tramwaju
Wisłą.
Do Warszawy dojeżdżało się podmiejską kolejką.
Tam w Żeraniu zamieszkał wspólnie z Ryśkiem. Praco

wali razem. Kalectwo mego brata i jego papiery, zwolnio
nego z Niemiec, chroniły do pewnego stopnia dom. Co
dziennie rano Rysiek przyjeżdżał do Warszawy z bagażem
druków.

Sędzia niekiedy całymi tygodniami nie wychodził poza
ogrodzenie podwórza. W tym okresie kończył gorączkowo
swoją pracę nad „Słownikiem".
Tego dnia jednak jechał z Ryśkiem tramwajem, ,,osiem

nastką" na Pragę. Sędzia opowiada], jak wyglądają mija
ne ulice.
Tramwaj zjeżdżał Nowym Zjazdem. W pewnej chwili

z niemieckiego przedziału przeszedł do nich Niemiec -
oficer. Dobrą polszczyzną zapytał:
- Pan sędzia Zalcberg-Limowski, o. He się nie mylę?

Pan ze mną pozwoli, prawda?
Wysiedli we dwóch na przystanku u wjazdu na Most

Kierbedzia.
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Rysiek był niewidomy f nie mógł zobaczyć, dokąd po
szli, nie umiał też bliżej określić, jak wyglądał ów Nie·
miec...
W dwa dni później przymesiono Ninie wiadomość

o śmierci i cytowany list.

NAD WISŁĄ

Co dnia rano wychodziły z getta drużyny robocze i pod
eskortą Niemców udawały się w różne strony miasta. Pra
cowali przy uprzątaniu śniegu, rozbiórce gruzów, w ogro
dach miejskich, w koszarach, w niektórych fabrykach
i , warsztatach. Byli to przeważnie młodzi mężczyźni i ko
biety. O zmroku wracali ze mur, strzeżono ich pilnie. Re
widowano skrupulatnie. Grupy zmieniały się, przychodziły
coraz to w nowym składzie. Poprzedni nie wracali nigdy,
nikt nie wiedział, co się z nimi działo.
Po długich zabiegach firma, w której wówczas pracowa

łam, otrzymała zezwolenie władz na zatrudnienie grupy
Żydów. Firma wydobywał-a i dostarczała na budowy żwir
i piasek z Wisły. Warsztaty firmy zajmowały nabrzeże
między mostem kolejowym i Poniatowskiego. Od wczesnej
wiosny do mrozów pracowały maszyny i transportery, sy
piąc nieprzerwanie piasek na brzeg. Stąd ładowało się go
na wagony, furmanki i samochody. Praca rozpoczynała się
o świcie i kończyła o zmroku. Była ciężka i przykra.
Na dradze pracował mechanik i jego pomocnicy, na

brzegu piaskarze. Piaskarze rekrutowali się z różnych śro
dowisk. Byli wśród nich zawodowcy, od dawna zżyci z Wi
słą, znający na wylot swój fach, wytrzymali na słoty i upał,
byli też ludzie bez stałego zajęcia, chwytający się czego
bądź, niepewni i oglądający się za czymś innym, lepszym,
byli wreszcie i tacy, których do pracy zmusił przypadek,
okoliczności. W razie pilnych zamówień donajmowało się
jeszcze robotników na dniówkę, pierwszych lepszych, naj
częściej z tych, co zawsze . snuli się obok wagonów z węg-
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Iem albo wylegiwali koło małej budki z papierosami i po
tajemnie sprzedawaną wódką. Były to męty społeczne,
drobni złodzieje, alfonsi, szulerzy i pijacy. Pośrodku naj
większego pośpiechu rzucali szufle i żądali natychmiasto
wej wypłaty zarobków. Odgrażali się majstrom, inżynie
rowi i kasjerce, że „jak nie będzie premii, to ich potopią",
bili się między sobą, okradali wzajemnie.

Używali najplugawszych słów. Byli leniwi i kapryśni.
Pracowałam w firmie w charakterze kontrolera. Cały

dzień stałam naprzeciw zjazdu na wybrzeże i notowałam
ilość metrów zabieranego przez fury i samochody piasku.
Biura firmy mieściły się przy ulicy Mazowieckiej, na wy
brzeżu stał tylko prowizoryczny barak, ciasny i smrodliwy,
w którym mieścił się tak zwany „kantor" oraz skład szufli
i taczek. O każdej porze dnia kantor był pełen robotników.
Załatwiali jakieś sprawy z kasjerką, grali w karty, opra
wiali szufle, jedli, drzemali, rozmawiali o polityce, czekali
na podstawienie wagonów.
Wchodziłam do baraku tylko podczas ulewnego deszczu.

Wolałam przebywać na dworze. Po jakimś czasie poznałam
wszystkich stałych i dorywczych robotników firmy.
Na dra_dze urzędował niejaki Niwiński, krętacz i kombi

nator, okradający ludzi z brzegu zatajaniem wydobytych
metrów. Miał białe brwi i nieprzyjemny, śliniący się
uśmiech. Był niechlujny, mówił półszeptem, jakby zawsze
zwierzał coś tajemnego, nie lubiłam go. Starszym placo
wym był Szymon, duży, mocny chłop z siwiejącymi wło
sami. Seplenił. Był piaskarzem z ojca i dziada. Kochał Wi
słę, łodzie, brzeg i słońce. Nieraz, kiedy nie było ładowa
nia, siadaliśmy razem na piasku i Szymon godzinami opo
wiadał mi o życiu rzeki.
Przed nami fala łuszczyła się w drobniutkie zmarszczki

i pluskała o brzeg, jakby ktoś miękko klaskał w ręce.
Draga pracowała z chrzęstem, monotonny głos motoru

wsiąkał w pogodną rozległą przestrzeń.
Żelazne wiadra-czerpaki krążyły niestrudzenie na swym

obwodzie, zanurzały się kolejno, unosiły w górę, chlustały
wokoło wodę, przechylały; mokry i ciężki piasek wylewał
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się na sunącą taśmę transportera i układał w pryzmy na
brzegu.
Nad wodą polatywały rybitwy. Ich pisk wwiercał się

w uszy. Szymon wyciągał daleko przed siebie nogi odziane
w nogawki starych wojskowych spodni, skręcał papierosa
i patrzył na rzekę.

Zapalając, oglądał uważnie dragę. Kiwał głową, wie
działam, że myślał o Niwińskim. Wiedziałam, że nie może
mu darować nieuczciwości, że ma do niego żal. Czasem
przyglądał się po prostu górom usypującego się piasku;
brał go w palce, mówił doń:
- Niezgorszy jezdeś, dość sobie gruby, ale nie podżwl

rek, podżwirek je najlepszy koło Świdra, w dół rzeki.
Opowiadał:
- To, co tu jest, to inni ludzie, wojenne, ani to robotę

zna, ani ją szanuje, tak się pęta przy bele czem i lekce
sobie wszystko waży. J.a, jakby na mnie przy.szło, że za
inżyniera bym stawał, wygnałbym toto, poprzepędzał.
Wtrącałam, że zawodowi piaskarze pracują najczęściej

na swoich własnych warsztatach i nie przejdą do firmy.
Uśmiechał się smutno.
- Głupie i oni, zjedzą ich maszyny raz, dwa...
W czasie ładowania Szymon użerał się nieustannie

z ludźmi, nie znosił bowiem lenistwa i złodziejstwa. Szcze
gólnie doprowadzał go do pasji młody chłop, zawsze trochę
pijany, włóc;zęga z bielmem na oku, zwany „Slepym Ka
ziem", ,,$lepy Kazio" nigdzie nie mieszkał, pracował naj
wyżej dwa dni . w tygodniu, miał coraz inną kochankę
i nikt nie wiedział, skąd brał pieniądze na wódkę.

Prawie zawsze można go było znaleźć koło budki na
brzegu. Leżał na piasku i spał. Kompanem „Slepego Kazia"
był „Gruby Leon". Leon miał żonę i dwoje dzieci. Mieszkali
na Solcu. Leon był starym „sypaczem" firmy, ale pociechy
było z niego niewiele. Często upijał się do nieprzytomno
ści i wtedy zastępowała go w pracy żona - ,,Leonowa
stara".
Kazio i Leon wprowadzali na wybrzeżu nieustanny fer

ment. Namawiali do strajków, przerywali pracę, kiedy
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chcieli, godzili się gdzie indziej, wracali, odchodzili znowu.
Terroryzowali opornych, kumali się z niemieckimi żandar
mami pilnującymi pociągów z węglem.
Tego roku sezon rozpoczął się bardzo wcześnie. Niem

cy zgłosili zamówienia. Rozpoczęto budowę lotniska
i dworca towarowego na Pradze. Dostawy były pilne i ter
minowe. Wtedy właśnie przydzielono nam drużynę robo
czą z getta. Była to grupa młodych Żydów francuskich.
Dwudziestu pięciu mężczyzn. Sypali piasek na wagony.
Wyglądali nędznie. Pracowali szybko, nerwowo, nie roz
mawiali prawie zupełnie. Ani z robotnikami, ani między
sobą.

Był początek marca.
Kra płynęła gęsto. Ogromne płaty zbitej piany czepiały

się burt dragi i belek wzmacniających dolne warsztaty.
Woda była wysoka, zielonożółta, mętna.
Na brzegu leżały jeszcze tu i ówdzie pola topniejącego

powoli śniegu. Piasek zbijał się w grudy. Ręce marzły na
kość, oczy łzawiły.
Wszyscy spieszyli się bardzo i nikt specjalnie nie zaj

mował się grupą sypaczy-Żydów.
Przychodzili rano czwórkami, dziesiętnicy rozdzielali im

szufle, podawali numery wagonów i przewtdziany metraż.
W południe jedli pod barakiem zupę przywożoną z Ma·

zowieckiej na wybrzeże, chwilę odpoczywali i znów praco
wali do zmroku.

Przez kilka pierwszych dni nie wyróżniałam spośród
nich żadnego. Wydawali mi się zupełnie jednakowi, mieli
jakieś wspólne oblicze zaszczutego, głodnego nędzarza.
Skwapliwość ruchów, spojrzenia rzucane ukradkiem ra
czej mierziły mnie. Byli inni. Różnili się od wszystkiego, co
tu było dotychczas, w jakiś sposób niepokoili. Czułam lęk
przed naruszeniem istniejącego ładu. Bałam się niepokoju.

Po jakimś czasie przyzwyczaiłam się jednak i do nich.
Z kolei zaczęłam wyróżniać w kh grupie poszczególnych
ludzi. Dziesiętnicy umieli mówić po polsku i po niemiecku,
reszta znała tylko francuski.

Byli to Żydzi z Marsylii. Przyjechali późnymi transporta-
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mi w środku zimy. Transporty te były kierowane przeważ
nie bezpośrednio do Treblinki. Ich zatrzymano w getcie.
Mieszkali w blokach na Dzikiej.

Do pracy wybierano samych zdrowych.
- Jest nas, z Francji, dużo - może z pięć tysięcy ...

Najtrudniej przyzwyczaić się do głodu ...
Pokornymi oczyma patrzy na mnie człowiek, obcy czło

wiek, cudzoziemiec. Tu, w promieniu kilkudziesięciu kro
ków, nie ma Niemców. Dołem niesie się spiętrzona krą
i pianą Wisła, w lewo i w prawo widać mosty. Kamienne
filary stoją mocno w wodzie. Żelazne łuki przytrzymują
w swych pustych wnętrzach fragmenty bladego nieba.

Człowiek nie boi się mnie, ale jest tak przyzwyczajony
do strachu, że całym sobą wyraża przerażenie. Ręce obej
mują ciasno drzewce szufli. Cała postać jest pr,zygięta do
przodu. Może to od niekończącego się schylania?
Oczy człowieka o nic nie proszą, niczego nie szukają,

mówią tylko o tym, co oglądały, co pamiętają. Jest w nich
zastygła groza.
Zapytałam kiedyś jednego z nich, czy na swe siły nie

za ciężko pracuje. Człowiek uśmiechnął się wargami.
- Nie, nic nie jest dla mnie za c i ę ż k o, nic ...
Któregoś dnia była przerwa w ładowaniu, bo kolej nie

podstawiła wagonów. Zaczął padać deszcz ze śniegiem,
więc ludzie schowali się do baraku i na dragę. Skryłam
się pod ścianę kantoru. Tu chroniło się od wiatru.
Obok mnie stanął jeden z tych z grupy żydowskiej. Mil

czeliśmy. Przypomniało mi się, że mam papierosy. Poczę
stowałam go. Delikatnym ruchem wyjął mi z ręki zapałki,
ofiarowując ogień, pochylił się z ukłonem.

Był mimo skrajnego zaniedbania bardzo ładny. Mógł
mieć ze dwadzieścia lat. Ciemne rzęsy osłaniały jasnobur
sztynowe oczy, duże i lśniące. W tych oczach, co mnie
od razu uderzyło, nie było strachu. Była zwyczajna ludzka
ciekawość. Miał ciemną twarz, czarne, lekko wijące. się
włosy. Był wysoki, prosty, jego szerokie ramiona znamio
nowały siłę i wytrwałość,

Zaciągnął się głęboko papierosowym dymem:
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- Merci ...
Zaczęliśmy rozmawiać. Był studentem Sorbony i mala

rzem. Studiował historię sztuki. Miał dwadzieścia sześć lat.
Zapomniałam o deszczu, o dradze, wagonach, zapomniałam

o tym, skąd się wziął obok mnie człowiek, który opowia
dał o Paryżu. Dźwięk jego śmiechu wywołał wspomnienia.

Nie ma tego, co się dzieje wokoło, nędzy, upokorzeń,
lęku zaczajonego w pustych godzinach nocy i dni pełnych
bezsilnej rozpaczy. Są czarujące wakacje w hoteliku na
rue Jean Paul, jest targ kwiatów, kwaśne, chłodne wino
w starych zajazdach, drogi białe od słońca, jest Piotr
i... miłość.
Nie spostrzegliśmy, kiedy podtoczono wagony.
Tego dnia i następnych nieustannie o nim myślałam.

Z przerażeniem uświadomiłam sobie jego istotne położenie.
Wiedziałam doskonale, że nie ma dla niego ratunku. Za
całość grupy odpowiadali własną głową dziesiętnicy i wła
ściciel firmy.
Znałam doskonale kolejność tych ponurych spraw.

W pewnej chwili odwoływano grupę albo poszczególnych
z niej ludzi, prowadzono ich w tłumie na rampę, ładowano
w wagony i wywożono. I to był koniec. Nie wracali już
nigdy.
Teraz czekałam na ludzi z getta każdego rana ze ściśnię

tym złymi przeczuciami sercem. Gdy przychodzili, oddy
chałam z ulgą i niecierpliwie liczyłam godziny do prze
rwy obiadowej, by porozmawiać z chłopcem. Mówiliśmy
o różnych rzeczach. Opowiadał mi o swych rodzicach,
swoim dzieciństwie i studiach, o tym, że świat jest piękny,
że życie mogłoby być urocze.
Dyskutowaliśmy nad sposobami wychowania nowego

człowieka, nad wolnością polityczną, nad zagadnieniem ra
sy, nad religią i nad sztuką. Nie mówiliśmy tylko prawie
nigdy o sytuacji, w której był, o tym, co go czekało. Żad
ne z nas nie śmiało po prostu dotknąć tego tematu. Jeden,
jedyny raz rzuciłam mimochodem.
- Czy nie mogłabym czegoś zrobić dla pana?
Ale on nie odpowiedział ani słowa.
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Zrobiło się ciepło. Dzień wydłużył się. Pracowaliśmy na
wybrzeżu na dwie zmiany. Przychodziłam nad Wisłę około
szóstej rano i kończyłam pracę o czwartej. Oficjalnie
mieszkaliśmy ciągle jeszcze na Szopena, ale Piotr od kilku
miesięcy miał pokój na Pradze na Targowej.

Któregoś popołudnia zaczęłam mówić o Piotrze. Wspo
mniałam o dągłym niebezpieczeństwie, na jakie jest nara
żony, opowiedziałam też o śmierci ojca w Oświęcimiu.
Tego samego dnia dałam mu adres. ,,Praga. Targowa 63
m. 18. Stefania Buszta."

Nazajutrz widziałam go znowu i przez następne dni
także ... Aż jednego ranka nie przyszli.

O ósmej telefonowaliśmy do Arbeitsamtu. Obiecali
sprawdzić. Do wieczora nie było odpowiedzi. Nazajutrz nie
przyszli także.

Ogarnęło mnie tępe zdumienie. Nie chciałam uwierzyć
w to, co się stało. Czekałam... Z roztargnieniem przyjmo
wałam kwity kontrolne od mijających mnie furmanów, na
pamięć zapisywałam metry, nie czułam żaru słoń-ca, które
w południe piekło nieznośnie.
Nie przyszedł nikt. Nikt niczego nie wyjaśnił.
Szymon przejrzał mój niepokój natychmiast. Próbował

nawet pocieszać:
- Może pośli gdzie indziej, przecie nie musieli ich zara

wywieźć, młode byli, dobre robotniki, nie można wyrze
kać... może jesz-cze i do nas wrócą...
- Nie! nie! - wiedziałam, że nie. Bo dlaczegóżby oni

mieli ocaleć, właśnie oni? Dlaczego on?
Co dnia, co godziny mordowano przecież tylu ludzi, bez

żadnej z_ góry wyznaczonej kolejności, pierwszych z brze
gu. Bezimienny tłum odchodził w nieznane, w śmierć, po
prostu przestawał być.
Musiałam ciągle myśleć o moim młodym przyjacielu.
Znienacka przypomniały mi się jak najdokładniej jakieś

fragmenty naszych rozmów albo po prostu widziałam go
przed sobą, jak podważał szuflą osypujące się zwały pia
sku, unosił ramiona, zataczał tułowiem mały łuk...
W każdą sobotę była przed kantorem wypłata. Tej sobo-
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ty zaraz po wypłacie Leon ze „Ślepym Kaziem", który się
przed tygodniem zjawił na wybrzeżu, przyniósł do kantor
ku wódkę i zaczęli pić. Powoli robotnicy rozeszli się do do
mów. Zostało tylko kilku. Pamiętam ich: stary chłop - Cy
gański i świeżo zwolniony z więzienia, popularny na Po
wiślu złodziej kieszonkowy - Antoś Kotlarek z Tarnki,
zwany „Kulawcem", i właśnie oni, Leon i „Slepy Kazio".
Siedzieli na wywróconych dnem do góry taczkach, zagry
zali kwaszonym ogórkiem i pili.

Czekałam na przedstawiciela firmy przewozowej, żeby
uzgodnić z nim kwity furmanów. Czas dłużył mi się nie
znośnie.

Myślałam o francuskim chłopcu. Szukałam go, chwyta
łam. w potrzask bezradnej nadziei. Prosiłam los o łaska
wość dla niego.
Naraz wezwano mnie do telefonu. Weszłam do baraku.

Robotnicy byli już porządnie pijani. .,Slepy Kazio" bił się
kułakiem w pierś i zaklinał wśród ostrej czkawki:

. - Jak Boga mego, nie daruję psiamaciom, nie daruję!...
to wam mówię, że nie daruję, co mi tam Niemiec czy inny ...
nie znacie jeszcze „Siepaka"!

Dzwoniono z biura, abym natychmiast przyniosła dzi
siejsze zestawienia. Poprosiłam Niwińskiego, by zatrzymał
urzędnika od przewozów, że zaraz wrócę.

Ale wróciłam dopiero po trzech godzinach. To było
ok.ropne! potworne! To, co zastałam nad Wisłą!

Odnalazłam tu mego francuskiego przyjaciela, tylko że
on już nie żył! Leżał twarzą ku niebu na najniższym war
sztacie naprzeciw dragi. Był zupełnie na.gi. Jego smukłe
nogi nurzały się w wodzie.

Wokoło było zupełnie pusto, tylko obok wąskiej mie
lizny Niwiński z łódki łowił ryby'. Schodziłam właśnie po
grząskim piasku w dół, do Niwińskiego, aby go zapytać,
czy był zapowiedziany urzędnik.

Patrzyłam pod nogi, pamiętając o niepewnym progu dru
giego warsztatu. Byłam uważna. Nagle ujrzałam go, ale nie
mogłam uwierzyć oczom. Skoczyłam w dół, uklękłam obok
niego na mokrym piasku.
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Wsunęłam mu ramię pod głowę. Była martwa, zwisała
w dół. Oczy miał szczelnie zamknięte, długie rzęsy wyda
wały się być przyklejone do brzegu sinawych powiek.
Na prawej skroni znaczyło się trochę zaschłej krwi, i na
prawym policzku była krew, i na brodzie...

Bezmyślnym ruchem odgarnęłam mu włosy z czoła. We
włosach miał piasek, grube, szkliste ziarna. Za prawym
uchem czerniała duża rana. I ranę. zasypał piasek. Złoży
łam mu głowę na ziemi. Machinalnie przeżeg~ałam się.
Nagle ogarnął mnie straszny żal.
Z głośnym płaczem zaczęłam przyzywać Niwińskiego,

Podpłynął powoli. Wygramolił się z łodzi.
Pokazał mi z dumą blaszankę pełną ryb. Nie mogłam

wykrztusić zdania.
Beznamiętnym szeptem - zajęty bardziej rybami niż mą

rozpaczą wyjaśnił:
- Rozebraliśmy gudłaja i spławili. To nasze chłopaki,

Leon, Kazio, Król, Zabawili się ładnie. Godził ich na prze
woźników. Łódki mu się naszej zachciało. Pieniądze miał.
Chciał wiać na Pragę, przepatrzył tu kąty niezgorzej. Tak
ich niby pilnują w tym ich getcie, a tak i zawsze się po
niektóry wymknie...
Nie! tego już nie mogłam znieść! Zerwałam się z klęczek.

Nienawiść i_ pogarda dla podłości ludzkiej, dla parszywej,
plugawej chciwości oślepiły mnie.
Niwiński patrzył pilnie na ryby rojące się w blaszance.

Jego oczy pod białymi brwiami były spokojne i rade.
Nakazałam sobie najwyższym wysiłkiem spokój.
Postąpiłam ku mówiącemu o krok i plunęłam mu

w twarz.

PRZEZ OKIENNĄ SZYBĘ

Stara stróżka Kolbusowa, moja przyjaciółka z lat dzie
ciństwa, przechowywała na dnie kufra tak zwaną „świętą
książkę". Kiedy już umiałam czytać, wyjmowała ją niekie
dy stamtąd i, wyszukawszy na pamięć jakieś miejsce, ka-
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zala mi je sylabizować. Pamiętam, że nic a nic z tego nie
rozumiałam.

Prawdopodobnie była to Biblia, ale nie wiem na pewno.
Książka nie miała okładek, kartki były wyplamione i po
darte. Kolbusowa umiała ją całą na pamięć, ale mimo to
zawsze z jednakową uwagą słuchała zawiłych tekstów.
Miałam chyba dziesięć lat, gdy uwagę moją przykuł po
raz pierwszy następujący fragment:

11 •••Synu człowieczy, mniemasz, że żyć będą te kości?
- Panie Boże, Ty wiesz!
I ujrzałem, a ono po nich żyły i ciało wstąpiło, i roz

ciągnęła, się na nich skóra po wierzchu, a ducha nie miały...
- Przyszedł w nie duch, a ożyły i stanęły na nogach

swych wojska wielkie, bardzo wielkie."
Tajemnicze, straszne słowa proroctwa wstrząsnęły moją

dziecinną wyobrażnią i nie dawały mi przez długi czas
spokoju. Pamiętam, jak niecierpliwie dopytywałam:
- To o Żydach? To taki cud? Jak to „ciało wstąpiło"?
- Tak. O Żydach. Jak Pan Bóg dopomógł im wygrać jed-

ną okropną wojnę. To ze starych przepowiedniów świętych.
Oczywiście niczego mi to nie wyjaśniało. Ponury obraz

„ożywających kości" przejmował dreszczem, drażnił. Teraz
ja z kolei wyszukiwałam odpowiednie rozdziały i na prze
kór własnym lękom zaczynałam zwykle od Ezechiela. Czy
tałam go chyba ze sto razy. Do dziś umiem to proroctwo
na pamięć.

Po wielu latach te właśnie słowa ożyły, kojarząc mi się
nieodmiennie z gettem, z obrazami, które oglądałam przez
okienną szybę...

Ile razy wracam myślami do tego okresu mego życia,
tyle razy wydaje mi się, że mimo wszystko najboleśniej
przeżywałam wtedy śmierć Małgosi.
To był mój własny, mój osobisty dramat.
Męka jej śmierci przesłoniła mi na długo obraz rzeczy

wistości, ustawiła mnie jakby z boku do współcześnie roz
grywających się wypadków. Odebrała mi zdolność obiek-
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tywnego wartościowania zdarzeń. Uwikłałam się we własne
cierpienie jak w sieć.

Po długiej chorobie wróciłam wreszcie do życia.
Dzień mów wypełnił się po brzegi pracą i troską. Nie

wiadomo, kiedy wciągnęły mnie w swój nurt tysiączne dro
biazgi i tak charakterystyczny dla owych czasów pośpiech.

Po długim, . całkowitym odosobnieniu ze zdziwieniem
spostrzegłam zmiany zaszłe w ludziach i nastrojach.
Wtedy to właśnie bliżej poznałam siostrę Elzę Birke,

Pracowała w szpitalu ewangelickim jako przełożona od
działu chirurgicznego.

Pierwszy raz zetknęłam się z nią w czasie choroby Mał
gosi. Przysłał ją nam Bogdan jako fachową siłę pielęgniar
ską. Byłam tak zrozpaczona i przerażona stanem dziecka
i tym, co miało nastąpić, że nie zareagowałam na to, że
zgłaszająca się siostra robiła wrażenie Niemki. Rozma
wiałyśmy tylko o dziecku i o tym, co dotyczyło bezpo
średnio je'.:JO stanu.

Po śmierci Małgosi Elza jakiś czas pielęgnowała mnie,
później, po rewizji, jaką u nas przeprowadzono, przestała
przychodzić. Spotkałyśmy się powtórnie dopiero u sędzie
go na Dobrej. Ujrzawszy ją tam, przeraziłam się - jak
to? przecież siostra Elza Birke ... - Elza? Ona jest „nasza",
rozumiesz? - uspokoił mnie Limowski.

Elza rzeczywiście należała do organizacji i pracowała
z Bogdanem.

Ciągle jeszcze jeździłam codziennie na Powązki. Po obie
dzie kończyłam swą pracę w bibliotece, zdawałam dom na
opiekę Ludwiki i wędrowałam na cmentarz. Jeździło się
.,jedynką" z placu Trzech Krzyży.
W pierwszym okresie prześladowania żydów tramwaje

na Powązki i Żoliborz przejeżdżały przez getto. Przed
wpuszczeniem wozu na strzeżony teren zasuwano jedynie
drzwi wagonów, a miejsca na stopniach pomostów zaj
mowali policjanci albo niemieccy żandarmi.

Tramwaj w obrębie murów przyspieszał jazdę i nie za
trzymywał się ani razu. Można było jednak wyglądać
oknem.
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Znałam te ulice sprzed wojny, chodziłam nimi niezli
czoną ilość razy, oglądałam wystawy, wstępowałam do
sklepów, rozmawiałam z ludźmi, śmiałam się ...
W pewnym miejscu, poza terenem sąsiadującym bezpo

średnio z murem, wstępowało się we właściwy klimat
getta.

Nieprzejrzany tłum rojących się ludzi... Zalegali chod
niki, jezdnię, bramy, przejścia, balkony, skwery, place.
Niespokojny, rozfalowany ruch. Oczy mimo woli szukają
pustego miejsca, tła, chcą odpocząć. Nie ma luk, nie ma
przerw. Żywa, tłocząca się masa ludzka. Niepokój, pośpiech,
gwarna, wędrująca gromada. Jakby ich poruszał jakiś we
wnętrzny mus, jakiś dziwny, tajemniczy mechanizm.

Pamiętam, że pierwsze przejazdy przez getto zostawiły
we mnie wspomnienie przede wszystkim owego ruchliwe
go, niespokojnego kłębowiska, owego nienaturalnego sku
pienia, stłoczenia, zamknięcia.

Czułam zupełnie wyraźnie fizyczne zmęczenie, jakbym
przebyła sama jakąś przymusową pospieszną wędrówkę,
jakbym i ja musiała przedzierać się przez oblegającą mnie
zewsząd napierającą masę ludzi.

Gdy tramwaj zadzwonił za bramą, oddychałam z ulgą.
Ulica biegnąca wzdłuż cmentarnego muru wydawała się
obszerna i pusta.
Wielki spokój napełniał świat.
Cmentarz był niby milcząca wyspa wśród zmęczonego,

wołającego wszystkimi głosami trwogi i buntu, wyczeku
jącego, dręczonego, niepokonanego miasta.

Cisza falowała ciepłem. Pierwszy mrok przychodził z zie
mi, z małych bruzd dzielących groby. Napełniało się nim
powietrze. Kolejno wtapiały się w zmierzch krzyże, liście
drzew, ścieżki, cały cmentarz ...

Po ciemku wracałam do miasta, wzburzona, samotna,
zbuntowana.

Przyszło lato. Dnie wydłużyły się. Przez wiele godzin
upał leżał na ulicach miasta i napełniał je dławiącym, su
chym pyłem. W tym roku zieleń drzew wcześnie utraciła
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swą świeżość. Noce były duszne, na niebie najmniejsza
chmura nie przesłaniała słońca.

Poobiedzia, jak zwykle, spędzałam na cmentarzu. Tram
waj ciągle jeszcze przejeżdżał przez getto, jednak wygląd
zamkniętych ulic zmienił się bardzo. Oglądając je codzien
nie na razie nie spostrzegałam różnic, ale po jakimś czasie
stały się tak wyrażne, że uderzyły i moje oczy. Tłum jak
by się ścieśnił, jakby się zbił w masę, a równocześnie jak
by stracił własną wolę. Nie posuwał się, nie szedł, ale był
niesiony jakimś tajemnym musem.

W rojowisku tym wystąpiły teraz luki, przerwy. Prze
rwy te zajęły stragany ustawione wzdłuż domów i brze
gów chodnika.
A wśród nich koszmarne postacie nędzarzy, głodnych,

chorych. Żebracza procesja kobiet, dzieci z twarzyczkami
trupów, starców ślepych, obłąkanych, na pół sparaliżowa
nych...

Tłum ten wydaje zapewne głos... Straszny musi być głos
tego tłumu, ale ,tramwaj sunie po szynach z chrzęstem
i szumem. Spuszczone szyby i hałas jazdy zniekształcają
ów głos. Tłum wydaje się jedynie zawodzić pieśń, żałosną,
żydowską pieśń.
Nagle wśród najw,iększej gęstwy ludzkiej objawiają się

jeszcze inne wolne miejsca, inne luki.
Dwie, trzy chodnikowe płyty, kilkustopowy prostokąt

jezdni - miejsca te są zajęte przez leżące trupy albo przez
konających. Zwłok.i nędzarzy przeszkadzają żyjącym, trze
ba je omijać, tłum zahamowany przeszkodą faluje, potrąca
leżących, niekiedy depcze...
Trupy leżą w słońcu. Niektóre są przykryte gazetami,

szarym papierem, przytrzymywanym cegłami lub kamie
niem.

Z piętra, z otwartego okna, płynie głos patefonu szero
ką strugą, przez chwilę wnętrze tramwaju wypełnia się
zgłuszonymi tonami wiedeńskiego walca.

Czy to prawda.? Czy to prawda?! To, co przesuwa się
wzdłuż okien jadącego tramwaju? Czy ta ulica jest czymś
rzeczywistym? Czy d ludzie, tam, to naprawdę umarli,
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tamci - naprawdę konają? Czy ten starzec czołgający się
w poprzek jezdni na brzuchu jest człowiekiem czy kukłą
o twarzy ulepionej z gipsu?
.... Czy to są czereśnie? Nabrzmiałe słodyczą i słońcem?...

Czy można je jeść? A to? Ten młody człowiek, który
uśmiecha się zalotnie do czekającej na rikszę damy, jest
snem czy prawdą?
Tramwaj zwalnia... jesteśmy blisko bramy, jezdnią obok

szyn tramwajowych idzie w regularnych odstępach groma
da ludzi. Idą parami. Jesteśmy już naprzeciw nich. To gra
barze. Niosą zwłoki. To „ostatnia posługa" w drodze na
cmentarz. Wyjeżdżamy z getta. Cisza i zieleń, inny świat.
Nie pamiętam dokładnie, kiedy ostatecznie zamknięto

bramy i tramwaj zmienił trasę.
Tego lata gestapo wykryło mieszkanie na Jaworzyń

skiej i zabrało Bogdana. Bałam się szukania jakichkolwiek
kontaktów. Wyłączyłam telefon, przestałam odwiedzać
cmentarz na Powązkach. Któregoś wieczoru zajrzała do
nas Elza. Rozmawiałyśmy do późnej nocy. Spała u mnie.
Zaczęłyśmy się widywać coraz częściej. Od razu pojęłam
całą prawdę. Elza kochała Bogdana. Była to jedna z owych
nie przewalczonych, trwałych namiętności, wobec których
jesteśmy bezradni i zgubieni. Z tej miłości wypływały
wszystkie jej czyny i dążenia jak ze źródła. Elza była
naturalną córką Niemki i oficera marynarki - Francu
za, który utonął na statku „Bretania" na siedem miesięcy
przed jej urodzeniem. Matka z jakiejś niewielkiej nadmor
skiej miejscowości w północnych Niemczech przeniosła się
z dzieckiem do Berlina. Elza pochowała ją mając lat osiem
naście i zaraz potem korzystając z zaproszenia dalekich
krewnych, osiadłych w Polsce, przyjechała do Warszawy
i rozpoczęła pracę w charakterze siostry szpitalnej. Zosta
ła, nauczyła się języka, ale mimo wieloletniego przebywa
nia w środowisku polskim czuła się tu obco.

Szpital ewangelicki zaraz po wkroczeniu Niemców do
Warszawy został przez nich zajęty. Zatrzymano jednak
dawny personel. Elza objęła oddział chirurgiczny. W tym
mniej więcej czasie poznała Bogdana. Było to wkrótce po
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tragicznej śmierci Izy. Miłość Elzy wyzwoliła ją od prze
szłości. Wszystko, co było przed ich spotkaniem, przestało
mieć dla niej jakąkolwiek wartość. Odnalazła swe przezna
czenie, swój los. Było tak, jakby dopiero od tego dnia za
częła naprawdę żyć. Przejęła się życiem.
Nigdy nie poznałam dokładnie dziejów ich zbliżenia, ale

wiem na pewno, że właśnie przez Bogdana Elza weszła do
organizacji i pracowała dla niej aż do końca, aż do samej
swej bohaterskiej śmierci żołnierza AK w dniach powsta
nia. Wiedziona tajemnym instynktem kochającej kobiety,
wybrała nieomylnie jedyną drogę wiodącą do wybranego
mężczyzny. Jego namiętność przyjęła jako własną. Bogdan
tkwił w organizacji bez reszty. Po śmierci Izy nic poza
organizacją nie ~stniało dla niego. Elza przejrzała go i za
biegła mu drogę.

Kiedy obydwie zaczęłyśmy się spotykać na Dobrej,
część szpitala ewangelickiego pracowała już dla organi
zacji. Chodziło o lekarstwa, narkotyki, trucizny, o samo
chody, tajemne wizyty lekarzy, operacje, blankiety ra
chunkowe, przejmowanie poczty wyższych niemieckich
oficerów, o liczby, hasła i plany.
Pamiętam biały, chłodny gabinet lekarski, lśnienie kaflo

wych ścian, uroczystą ciszę i niepokój serca.
Tego dnia przyszłam do dr Fille - chirurga, przychodzi

łam już do niego kilka razy. Rozkład szpitala znałam do
kładnie. Na pierwszym piętrze była ciemna sala rentgena,
w której Elza przechowywała przejmowaną pocztę, i sala
operacyjna najbezpieczniejsza dla cichych, poufnych roz
mów. Tam odbywały się spotkania wtajemniczonych. Po
zamknięciu getta szpital znalazł się właściwie w dzielnicy
żydowskiej. Przez pierwszy krótki okres chodziło się do
niego na podstawie przepustek. Po ostatecznym przerwa
niu łączności getta z miastem szpital otrzymał nowe przej
ście od ul. Długiej. Przebito ściany kilku domów i przez
podwórka trafiało się na tyły posesji szpitalnej. Bramę od
ulicy Karmelickiej skasowano, a front budynku obstawio
no wojskiem. Domy, przez które przechodziło się od Dłu
giej, były wyłączone z getta i opróżnione. Robiły one
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dziwne i przygnębiające wrażenie. Były doskonale ciche.
żaden głos nie głuszył sobą echa kroków. Tłukło się to
echo po piętrach, pokojach, sieniach, czepiało bezszybych
otworów okiennych, obiegało podwórza. Nikogo z prze
chodniów. Żadnego ruchu. Przy furtce w murze szpitalnym
siedział zawsze odźwierny Oleś. I Oleś był „nasz". Miał
zmęczoną twarz i spokojne ruchy. Nigdy się nie spieszył.
- Ja do siostry przełożonej, do siostry Elzy - mówi·

łam w mały, okrągły otwór.
- Wiem, wiem, zara ...
Długo szedł po klucze, wracał, wybierał właściwy.
Oddział Elzy znajdował się na parterze. Sala opatrun-

kowa miała okna na zielony od drzew dziedziniec. Była
mroczna. Z biało malowanego korytarza, biegnącego w głąb
budynku, wiodły drzwi do separatek i sal chorych. Na
przeciw „opatrunkowej" był pokój Elzy. Tak się jakoś
złożyło, że do jej pokoju weszłam po raz pierwszy dopiero
po wielu swych uprzednich wizytach w szpitalu. Właśnie
tego dnia Elza była zajęta na sali operacyjnej i trzeba było
czekać.

Pokój był niewielki, kwadratowy, widny. Okno wycho
dziło na ulicę Karmelicką. Usiadłam na kanapce. Poprzez
prześcieradło wyczułam jej chłód i nieprzyjemną śliskość.
Mimo woli· zaczęłam wyglądać oknem.

Wąskie chodniki nie mieściły tłumu. Przytrzymałam
uważnym spojrzeniem bliski fragment ulicy. Przede mną
był dom, zwyczajna warszawska kamienica. Na dole skle
py: ,,Kapelusze damskie", mała żydowska cukiernia, sklep
z papierem ... W niektórych oknach kamienicy są firanki,
ale okna zamknięte mimo upalnego dnia. W bramie na ni
skim stołku siedzi staruszka w czarnej, przekrzywionej na
ucho peruce. Na kolanach ma miskę żółtego, gotowanego
grochu. Coraz zanurza szklankę i wyrównuje nabrany groch
prędkim ruchem ręki, małe kulki spadają z powrotem do
miski. Nikt nie kupuje. Wyciągnięta ze szklanką ręka cofa
się powoli, przesypuje groch do miski ... Czeka ... Znów za
nurza puste naczynie w żółtej masie ...

Drzwi do cukierni są otwarte, na murze obok wejścia
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nalepiono afisze - żółte i czarne. Tajemnicze żydowskie
litery coś mówią wchodzącym, ale ja nie rozumiem ich
wezwania.

Za szybą cukierni leżą ciastka. Mała wystawa wyda
je się puchnąć od ich ilości. Ludzie mijają cukiernię, prze
chodzą, ktoś wstąpił, a teraz ktoś wyszedł, wysoki z różo
wą twarzą, w białej płóciennej marynarce ...

A to? Co to jest?
Półleżąc, oparty o mur domu, o krok od drzwi cukierni,

porusza się człowiek. Niesamowity. Straszny. Rozpadające
się łachy obnażają ciało. Ciało jest jednym opuchłym
wrzodem. Ropiejąca siność, obrzydliwe bąble i strupy. Ma
leńka chuda twarz przypomina maskę. Zapadnięte oczy
i żebrzące wiotkie ręce - żyją. Nogi leżą nieruchomo,
a ręce i oczy żyją, żebrzą.
Na okrągłym brzuchu tego w białej marynarce spod

atłasowej kamizelki błyszczy wyraźnie dewizka zegarka.
Ominął ręce żebraka, zagradzające drogę jego nogom.
Przeszedł, wstąpił w tłum.

Przymknęłam znużone powieki. Gdy otworzyłam je,
obraz za szybą trwał. Naraz uderzył mnie jeden szczegół,
coś, czego dziwnym trafem nie dostrzegłam od razu. Na
zewnętrznej stronie okna była krata. Czarne, żelazne prę
ty, Ależ tak! Obraz jest rozcięty czarnymi, pionowymi kre
chami. Pięć grubych, sztywnych ,iglic wbitych w powietrze
ulicy odgradza tamten świat ode mnie.
Nie usłyszałam wejścia Elzy. Usiadła obok mnie. Swo

ją twardą, trudną mową zauważyła spokojnie:
- Widzisz sama, że są straszniejsze rzeczy od śmierci,

prawda?
- Ach!... Ale powiedz mi, czemu ci ludzie nie znają

uczucia litośd? Jek to się dzieje? Co za okrucieństwo!...
Elza milczała. Jej piękna twarz, podobna do kamei, miała

w sobie głęboki smutek. Poruszyła lekko ramionami. Była
okryta białym fartuchem, nawet jej młodą szyję opinał
wysoko biały kołnierz.
- Nie można tak mówić. Może i oni odczuwają litość...
Przerwałam jej gwałtownie:
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- Spójrz!
Ale Elza odwróciła głowę od okna, jej oczy były spokoj

ne, mówiła powoli, jakby wybierała słowa.
- To tylko przez okno tak wygląda. Przez szybę. Skąd

możemy wiedzieć wszystko o tych ludziach? Co się dzieje
w ich domach, na podwórzach, w miejscach ukrytych?
Skąd możemy wiedzieć, czy i w ich sercach nie mieszka
litość, bohaterstwo, poświęcenie... Zresztą czy wśród nas
nie spotkałaś takiej samej obojętności, egoizmu, okrucień
stwa? Czy każdy z nas nie stoi najbliżej swoich własnych
spraw? Czy my wszyscy zapatrzeni w siebie, w swoje wła
sne cierpienie, nie oglądamy innych - uczyniła ruch głową
w stronę okna - ot tak właśnie, przez szybę, jakbyśmy byli
oddzieleni od tego, co jest cudzym życiem, jakąś kratą?
Tu nie chodzi przecież o jednego żebraka i [edneqo

skąpca, tu nie chodzi o litość, o miłosierdzie, tu chodzi
o jakiś taki podział świata...

Słuchałam milcząc. Dzień kończył się powoli. Na kory
tarzu było cicho i w salach obok było cicho, Biała rama
dzieliła okno nieruchomym krzyżem na cztery przezroczy
ste prostokąty.

SUBLOKATOR ANTONI

Rozalkę Kolkową znałam od wielu lat. Znałam ją jako
,,Róźkę od szewca" - kilkuletnią chuderlawą dziewczyn
kę i jako Rozalkę - narzeczoną Józia, i jako Józefową.

Szewc Antoni Rogalski zajmował małą suterenkę w ofi
cynie na Matejki pod piątym. Działo im się raczej źle.
Antoni chorował na astmę. Z czasem jego klientelą stali
się najubożsi z tej zamożnej na ogół dzielnicy: służące,
dozorcy domowi i dorożkarze. Od nas nosiło się tam buty
z ,przyzwyczajenia, po starej znajomości.
Antoni marzył dla jedynaczki o „innym świecie". Życie

jednak potoczyło się utartym torem i Rozalka zaraz po
śmierci matki jako piętnastoletnia dziewczyna musiała iść
,,do obowiązku".
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Niskiego wzrostu, górną wargę miała mocno wysuniętą
ku przodowi, co upodobniało ją do zająca albo kozy. Była
pracowita i zaradna. W oczach i na twarzy miała zawsze
uśmiech. Zresztą nie wyróżniała się niczym z tysięcy po
dobnych jej, trochę nieśmiałych, zawsze zaharowanych
rówieśnic.

Co niedziela przybiegała z Pragi do ojca, by go oprać
i ugotować mu na cały tydzień bigosu „na dudkach".
Później przybiegała z Filtrowej, jeszcze później z Czackie
go. Sługiwała tak po ludziach do dwudziestego piątego
roku życia - okrągłe dziesięć lat! Do poznania Józia Kolki,
szatniarza z jakiegoś baru na Siennej.
W dwa tygodnie po pierwszej rozmowie zaręczyli się.

Józio był młodszy od niej o pięć lat.
Szewc Antoni w tym czasie osiwiał, wysechł, zgarbił

się, zniedołężniał i, jak sam o sobie mówił: ,,skapcaniał
ze szczętem."
Na wspomnienie córki - wywodził wśród ataków astma

tycznego kaszlu:
- Ja jej tam przykazywać nie będę, bo ji chleba nie

daje... ale ten Józiek nie dla ni mąż. Młodziki co ji tam
po takim, no ale jej wola, nie moja, rozum przecież ma.

Rozalka miała swą własną wolę i swój rozum. Jakoś
w maju trzydziestego dziewiątego kupiła za uciułane
oszczędności pokój z kuchnią na Cieplej, a w sierpniu
mieli . się pobrać.
Antoni zaraz na początku września związał pierzynę

w tłumok i powędrował razem z innymi z Warszawy. Miał
iść do rodziny na wieś. Nie doszedł i nie wrócił.
Suterenkę po Rogalskim zajęła praczka, wdowa po do

dozorcy z sąsiedniej kamienicy.
Rozalkę spotkałam jakoś przed pierwszą wojenną Wiel

kanocą na placu Żelaznej Bramy. Wyglądała biednie.
- Co słychać?
- Ano, jakoś tam... tylko że Józio nie ma roboty, ale

żyjem. Trochę handluje - zniżyła głos - jeżdzi na wieś
po mąkę.
- Toście się jednak pobrali?
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Odsłoniła w radosnym uśmiechu zęby, odmłodniała od
wewnętrznego ukontentowania.
- Ma się rozumieć! Jeszcze w grudniu, w drugie święto.
- I jak tam Józio? - zapytałam po kobiecemu.
- Co do niego, to złego słowa nie powiem, bobym

skłamała. Uszanuje mnie i... lubi. Tylko co to teraz za ży
cie? Człowiek sam nie wie, czy żyje ... Jak ten pies.
- A pani, pani Róziu, pracuje?
- Tak, we fabryce, na Hożej, w pudełkami. Ale tylko

do lata ... - dodała poufnie, z wyraźną dumą w głosie.
Spojrzałam na nią uważniej, Rózia była w ciąży.
Przy rozstaniu wzięła nasz nowy adres i obiecała przy

nosić słoninę, mąkę i każdy towar, który Józio będzie
przywoził ze wsi.

Od tego dnia on albo ona dość często przychodzili na
Szopena, niekiedy ja biegałam na Ciepłą.
Jakoś w lecie urodziła się Kolkom córka - Tereska,

Rozalka przestała pracować w fabryce, a Józiek zaczął
pić.
- Nie płacz, Róziu, nie płacz! Niedługo już tego, bo

albo zdechniem, albo Niemców szlag trafi... albo będziesz
wdową, albo razem nam łeb utną, albo ich psiamaciów do
piekła pośleml - rezonował głośno.

Ale Rózia płakała. Schudła, sczerniała, osowiała. Stra
ciła swój pogodny uśmiech.
- Jeść nie ma co, a on pije! Dziecku mleka by kupił!

Żeby robotę gdzie złapał, z tymi jazdami skończył, toby
się może i opamiętał, a tak straci mi się chłop, zmarnuje!

Późną jesienią w czterdziestym drugim roku Józio po
jechał do Ostrowi Mazowieckiej, do szwagra, który pra
cował w młynie w Bródkach.
Jeżdził tam już wiele razy i zawsze szczęśliwie. Miał

wrócić w sobotę. W niedzielę Rózia miała być u mnie,
a że nie była i w poniedziałek, poszłam na Ciepłą.
Otworzyła mi z wypiekami na policzkach.
- Już po Józiu! Już go złapali!II
Zakrztusiła się płaczem. Wzlęłam na rękę Teresę i po

ciągnęłam Kolkową do kuchni.
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- Zrobili obławę w pociągu, Józio wyskoczył w biegu,
dużo wyskoczyło, ale tory były obstawione, połapali ...
- Już ich przywieźli na Skaryszewską. Widztałern mo

jego przez okno. Kobiety chodziły się dowiadywać, co
z nimi zrobią. Mówili, że na roboty do Rzeszy, ale kto to
może wiedzieć?

Załkała boleśnie:
- Już ma zarobek! Już teraz mal A małom to się naga

dała, naprosiła ...
Stałyśmy pośrodku kuchni ciemnej i ciasnej. Naraz

w sąsiednim pokoju ktoś się poruszył.
Rozalka umilkła nagle, .zamrugała powiekami.
Ja jednak na ów szelest i nagłą ciszę nie zwróciłam

wtedy najmniejszej uwagi. Zupełnie naturalne wydało mi
się również i to, że stałyśmy w kuchni, choć zwykle za
praszano mnie do pokoju. Jakież znaczenie mogły mieć
podobne drobiazgi wobec tego, co się stało, wobec wzru
szeń, jakie obydwie przeżywałyśmy.

W trzy dni potem wywieźli Józia na roboty do Rzeszy.
Napisał z Lipska. Pracował w papierni. List był dość po
godny, ale Rózia płakała nad nim cały dzień.
A w ogóle dawała sobie jakoś radę.
Był to ten najgorszy czas, kiedy włókno po włóknie za

częła się zrywać nadzieja. Ranki witało się zdziwieniem,
że 1110c mimo wszystko minęła spokojnie, dzień kończyło
się z męczącym uczuciem, że tylko przypadkiem ominęło
się "coś okropnego", że to 11coś" czeka, że jest blisko, że
nie odstępuje ani na krok.
Wszystko 11najważniejsze" stawało się naraz nieważne,

naokoło ludzi krążyła śmierć.
I moje własne sprawy zaczęły się wikłać.
Piotr po wykryciu punktu na Targowej od kilku miesięcy

tułał się po mieście. Robiliśmy wszystko, aby mógł wyje
chać z Warszawy, ale Bogdan był jeszcze na Pawiaku
i Piotr nie chciał za nic wyjeżdżać z miasta przed wyro
kiem.

Wtedy to pomogła nam Rozalka i przyjęła go do siebie
na Ciepłą.
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Kolkowa po wywiezieniu Józia wróciła do fabryki pu
dełek. Spotkałam się z nią w ogródku przyfabrycznym na
Hożej. Wyglądała bardzo źle. Jej młoda dotychczas twarz
postarzała się i zżółkła, straciła kilka zębów, włosy jej
posiwiały. Mówiła cicho i kaszlała często,
- U nas są swoi ludzie, to porządny dom. Każdemu

bym to zrobiła, a co dopiero pani. Bielizny żadnej nie
potrzeba. Przecież sama piorę - to i panu, a- cóż to wiel
kiego? Tylko... - zawahała się i nie dokończyła.

Umówiłyśmy się, że rprzyjdę w niedzielę.
Na mieście było jak zwykle. Tyle tylko że na ulicach

rozlepili gęsto nowe listy zakładników wczoraj rozstrze
lanych i przy tych okropnych klepsydlrach wystawali lu
dzie w gromadkach.
Wtedy już poważnie chorowałam na serce i schody mę

czyły mnie bardzo. Zastukałam tak, jak to było umówio
ne: raz krótko i jeszcze raz. Wewnątrz mieszkania było
zupełnie cicho. Czekałam...

Był to dom małych mieszkań i ubogich mieszkańców.
Na niechlujnej klatce schodowej było pusto, przez wytłu
czone szyby wpadał wiatr i podnosił śmiecie i kurz. Za
stukałam znowu. Po długiej chwili Rozalka wpuściła mnie
do kuchni. Tereska bawiła się na podłodze na rozesłanej
chustce.
- Tak sobie od razu pomyślałam, że to pani, ale zaw

sze... Pan poszedł trochę na miasto, tylko patrzeć, jak
przyjdzie. Niech pani siądzie.

Usiadłam pod oknem. Rozalka zmywała naczynia.
- Józio nie pis,ał?
- Nie... ostatnio nie, ale we wrześniu miałam list.

Myśli jej jednak nie były w tej chwili przy mężu.
- Wie pani, jak to teraz jest - zaczęła po króciutkiej

przerwie - nie ma człowiek do nikogo wiary, ale co do
pani, to przecież wiem, tylko że się każdy nauczył bać,
stale się wszystkiego wkoło boi ...
Chciała mi najwyraźniej coś zawierzyć, coś ważnego,

mimo woli zlękłam się o Piotra. Milczałam jednak.
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Mokre naczynia ustawiła na ceracie stołu, zaczęła wy.
cierać ręce.
- No to już powiem pani, że mam sublokatora! Wzię

łam sobie sublokatora. Ale tu - spojrzała w kierunku
okna - wiedzą, że to niby mój ojciec. Bo to też szewc -
dodała szybko ,i uśmiechnęła się. - A może i nie szewc,
Bóg z nim, ani ja go pytam, ani się ciekawię... Ma pasz
port i kenkartę i zameldowanie mamy ... - Ożywiła się,
otworzyła szufladę i zaczęła szukać dowodów sublokato
ra. - Wszystko jest w porządku - podsunęła mi blisko
oczu zniszczone papiery.

Rzeczywiście, z bladej fotografii spojrzały na mnie zmę
czone oczy szewca z sutereny.
- Stary, chory, sam na świecie jak palec! Co on mi

tam przeszkadza? Jeszcze mi Teresy przypilnuje, }ak idę
do roboty... To teraz pan Piotr mieszka z nim razem w po
koju.
Zaczynało się mroczyć. Rozalka zasłoniła okno. Wkrótce

nadszedł Piotr. Był jak zawsze spokojny i pełen dobrych
myśli. Wiedział już o śmierci jednego z naszych przyja
ciół, Jana Strzeszewskiego. Oddał mi fotografię Francisz
ka i obrączkę.
- Weź to, zawsze strzeżonego Pan Bóg strzeże, po nitce

do kłębka...
Rozalka ugotowała kawy i przykryła stół obrusem.

Piotr otworzył drzwi do pokoju i wtedy zobaczyłam po
raz pierwszy sublokatora. Siedział na niskim stołku, pod
piecem, naprzeciw drzwi.
Miał na sobie kolejarską marynarkę Józia. Znałam ją.

Kolka jeździł w niej często na wieś, powtarzając nieod
miennie:
- Myślą, że ja kolejarz, Grunt to spryt!
Sublokator był naprawdę podobny do ojca Rozalki, o ile

mogłam to zauważyć w mroku zalegającym pokój. Mimo
hałasu otwieranych drzwi nie poruszył się.

Było mi jakoś dziwnie, wzruszyłam się. Żeby się opa
nować i powiązać rozpierzchające myśli, zwróciłam się do
Tereski. Mała dała się wziąć na kolana i wciągnąć w roz-
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mowę, opowiadała swoim dziecinnym językiem o wielu
sprawach na raz - Lala śpi i mama przyniesie jej kot
ka, dziadzio chory i trzeba być cicho, bo przyjdą żan
darmy ...

Usiedliśmy wreszcie razem do kolacji. Sublokator podał
mi na powitanie zreumatyzmowaną rękę. Miał zapalenie
spojówek.

Czerwone powieki przykrywał okularami w drucianej
oprawie. Brakowało mu wielu zębów, więc jadł powoli
i jakby z przymusem. Rozalka nakarmiła dziecko i poszła
je uśpić. Piotr opowiada o sytuacji na mieście.
- No i co pan myśli, panie Antoni, kiedy się to skoń

czy? - zwrócił się w pewnej chwili do milczącego sublo- ·
katora.

Zapytany podniósł głowę. Jego chore oczy zalśniły.
- Ano, czas by ...
Głos miał stary, cichy. Nie odezwał się zresztą już ani

razu więcej. Około siódmej zaczęliśmy się żegnać. Piotr
wyprowadził mnie na schody. Teraz, jak zwykle przy roz
staniu przypomniały mi się wszystkie najważniejsze rze
czy, o których miałam mu powiedzieć, naszły mnie wszy
stkie niepokoje, lęki i przeczucia. Ale też jak zwykle sło
wa pouciekały, a począł dławić płacz. - Uważaj na sie
bie . - powiedział Piotr łagodnie, gładząc mi włosy. -
Uważaj na siebie. Pamiętaj I

Uświadomiłam sobie nagle, że to przecież są te jedyne,
najpotrzebniejsze, pełne treści słowa, że i ja chciałam mu .
powfedzieć to samo, tylko toi

Odnalezłam głos, zrobiło mi się jakoś lżej. - I ty, i tyli
Na progu sieni musiałam jeszcze wyznać to, co myśla

łam o Kolkowej:
- Ach, ta Rozalka! Przecież to po prostu niesłychane,

ona się nic a nic nie boi... - A właściwie kto to jest, ten
Antoni?
Piotr uścisnął mi ręce. - Taki jeden... no już idź, idź,

bo nie zdążysz.
Prawdę o Antonim poznawałam stopniowo, wyłuskiwa

łam ją ze skąpych słów Rozalki i uwag Piotra. Ile razy
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byłam na Ciepłej, tyle razy było tam tak zwyczajme, tak
naturalnie i codziennie, że długo nie mogłam w tę prawdę
uwierzyć. Rozalka pracowała w fabryce od siódmej rano
do szóstej po południu, a niekiedy i do ósmej wieczorem,
bo warsztaty produkowały dla Niemców i zamówień było
dużo. Teresa zostawała z „dziadkiem". W niedzielę Rozal
ka sprzątała mieszkanie, prała i gotowała na kilka dni na
zapas. Sublokator był podobno szewcem, ale chore oczy
nie pozwalały mu pracować. Nigdy nigdzie nie wychodził.
- Chory, stary ... A co mnie tam kosztuje? Abo to on

co je? Tyle co nie przymierzając ptak... Toć jakoś tam
starcza.

„Ausweis'" wydany Kolkowej przez fabrykę chronił do
pewnego stopnia samą Rozalkę i jej mieszkanie. Dom był
spokojny, ludzie pewni. Obok znajdowały się ruchliwe te
reny Żelaznej Bramy. Jakoś tu, mimo dość częstych
,,obław" i „łapanek", czuł się człowiek pewniej, bezpie
czniej. Pilna krzątanina, ciężka praca, ,a często po prostu
głód chroniły ludzi od rozpaczy, wypełniając czas po brze
gi zwyczajną, niewojenną troską.

Ze sprawą Józia uporała się Rozalka jakoś, uspokoiła
się.
- Ano żyje, to i przeżyje. Przecież nie on jeden. -

Wzdychała. i wycierała nos. - Mogłoby być gorzej ... Jak
by tak Oświęcim albo i, nie daj Boże, jeszcze co gorsze...
Trudno, przeczekamy jakoś złe, a przyjdzie czas, będzie
lepiej.

Cerowała pończochy albo gniotła kluski, szorowała sta
rą, schodzoną podłogę, czesała dziecko. Wrócił jej nawet
na twarz dawny spokój.

Była cicha, usłużna i chętna.
Nie bała się. To jedno było pewne. Nie bała się mimo

faktu, że jej sublokator Antoni - był Żydem.
Spotkali się przypadkiem. Przedtem nie znali się, nie

widzieli się nigdy w życiu. Spotkali się tego dnia, w któ
rym Niemcy złapali Józia.
- Taka byłam spłakana, że na oczy nie widziałam! -

relacjonował-a spokojnie. - To było zaraz w sobotę. Przy-
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szła kuzynka z Prag,i i opowiada, co i jak, bo jej Bolka
też wzięli. .. Pod wieczór poszłam na strych po bieliznę, po
koszule Józia, bo myślę sobie - może mu trzeba podać
na Skaryszewską...
Na strychu spotkała Antoniego.
- Mówię pani, nic, tylko ojciec! Aż mnie rzuciło na fi.

larek. Jak się opamiętałam, myślę tak i tak... Przecież nie
w.lazł na górę po bieliznę, nie patrzył na złodzieja. Po co
inne przyszedł. I powrózek miał, a jakże ... Miejsca sobie
szukał... A taki był wykończony, że się już nic nie krył,
a mnie to się woale nie bał. Zejść ze mną jednak za nic
nie chciał. Mówił, że Żyda nie wolno brać, bo to nieszczę
ście, że jemu już i tak wszystko jedno ... Nieszczęście!
A cóż to za nieszczęście I A bo to człowieka można tak
zostawić? na śmierć?

Rozalka mówiła naturalnym, spokojnym głosem. Dla
niej wszystko było zwyczajne i proste. Żadnych niedomó
wień, żadnych refleksji. Jedyna, nieodwracalna koniecz
ność, nie dopuszczająca wahań i wyborów.
- A bo to człowieka można tak zostawić?!
Czyn jej był wynikiem logicznego rozumowania i w JeJ

pojęciu nie miał nic wspólnego z jakimś bohaterstwem czy
niezwykłością.
- Pomału wszystko się załatwiło. Bo po co się ma kto

czepiać?... Tu jest jeden taki. .. zrobił papiery, nawet i pie
niędzy nie chciał. To ten od kuśnierza, wie pani, z Ele
ktoralnej ... ten, co to chodził ze mną, jeszcze jak byłam
panną.
Antoni Rogalski - szewc - został zameldowany u cór

ki, Rozalii Kolki. Z przyjazdu, z Wąsewa. Ma siedemdzie
siąt trzy lata, choruje na oczy i na astmę.
Parę miesięcy przed powstaniem Piotr wyjechał wresz

cie na jakiś czas z Warszawy. Uspokoiłam się jakoś i urzą
dziłam. Praca nad Wisłą w firmie piaskarskiej zajmowała
mi zresztą całe dnie, od świtu do policyjnej godziny.
Powstanie zaskoczyło nas na Bednarskiej, zaraz w ty

dzień po powrocie Piotra z Kielc. Na dziedzińcu kościoła
Karmelitów, dokąd napędzono tłum z Tarnki, Dobrej i Bed-
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narskiej, byliśmy razem, ja, Piotr i nasz syn - Franci
szek.

Był pogodny dzień sierpniowy. Ludzie stłoczeni w ol
brzymią gromadę czekali z rezygnacją na śmierć. Dzieci
płakały.
Na tyłach klasztornego ogrodu coraz wybłyskiwały ol

brzymie płomienie.
Czekaliśmy do piątej po południu. Wreszcie SS-mani ka

zali się ustawić czwórkami. Trzymałam Franciszka za rękę.
Prześladowała mnie. myśl, że mogę go zagubić w tłumie.

Wyprowadzili nas za bramę i pognali przez Saski Ogród,
plac Zelaznej Bramy i Chłodną do kościoła Swięte,go Sta
nisława na Woli.
Na ulicach leżały trupy. Warszawa paliła się. Huk strza

łów głuszył wszystkie inne głosy.
W kościele byli już jacyś uprzednio przypędzeni ludzie.

Tłum, przew,ażnie kobiety i dzieci z Chłodnej, Ceglanej,
i Ciepłej. Siedzieli od wczoraj, niektórzy od dwóch i od
trzech dni...

Dziwny był to i straszny tłum. Wszyscy mieli jednako
wy głos, jednakowe gesty. Przerażenie graniczące z sza
leństwem zrównało ich i pomieszało.

Kończył się długi, letni dzień. Byliśmy tak nieludzko
zmęczeni, że chodziło nam już tylko o jedno - o miejsce,
o to, by gdzieś przysiąść. Ale nie było nawet oparcia
dla utrudzonych pleców. Kordon Niemców opasał kościel
ny placyk. Mroczyło się coraz wyraźniej. Z największym
trudem udało. mi się wreszcie przecisnąć pod chór. Po
prawej ręce obok rzeźbionego słupa leżały jakieś kobie
ty. Jedna jęczała głucho, wyglądała na ciężko chorą. Ko
ło nich było trochę luźniej.
Naraz Franek zaczął mnie ciągnąć w bok:
- Mamo, pani Rózia! Tereska!
I ona nas zauważyła. Siedzieli na kamiennej posadzce,

pod samą ścianą, niedaleko drzwi wiodących na chór.
Ktoś zaczął mnie przeklinać, ktoś uderzył kułakiem

w kostkę, ale nie zważałam na nic i na nikogo. Musiałam
się przecież dostać do Rozalki.
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- To i pani? Mój Boże ... Teresko, posuń się, niech Fra
nio siadał

Był i Antoni, przywitaliśmy się serdecznie. Naraz zro
biło mi się raźniej.

Antoni miał na oczach swoje okulary w cienkiej, dru
cianej oprawie, był w Józiowej marynarce. Na kolanach
trzymał główkę rozespanej Tereski. Jego twarz była tak
stara, że już niczego z niej nie można było odczytać. By
ła maską.

Mrok coraz szybciej wypełniał wnętrze kościoła. Ktoś
zaczął śpiewać „Wszystkie nasze dzienne sprawy", ale nikt
nie podjął melodii.
Jakaś kobieta powtarzała tępo:
- A Stasia? A Stasia? A Stasia?
- Zwariowała już wczoraj. Zabili jej córkę - wy-

jaśniała półgłosem Rózia. - My już tu siedzimy trzeci
dzień ...
Wczesnym rankiem wypędzili nas na placyk i pognali

w kierunku ulicy Bema. Trzymaliśmy się razem. Tereska
nie chciała iść. Antoni wziął ją „na barana", Domy po
obydwu stronach jezdni były puste, na jezdni piętrzyły
się gruzy, sprzęty, trupy ludzkie i końskie.

Szliśmy ciasno le.wą stroną jezdni. Prawą nieprzerwa
nym sznurem jechały niemieckie samochody i motocykle.
W jakiejś ehwili skończyły się domy, a oczom odsłoniły
się starannie uprawione pola pomidorów i kapusty.
Około południa kazali się nam zatrzymać. Kilku gesta

powców na motocyklach wjechało w tłum. Zaczęła się
jeszcze jedna rewizje. Ktoś wrzasnął przeraźliwie. Kogoś
zaczęli bić po twarzy. Nagle - stało się to w jednej se
kundzie, w najmniejszej cząstce czasu - któryś z Niem
ców oddał do tłumu serię strzałów z automatu. Suchy, kró
ciutki terkot. Równocześnie kilku ludzi upadło. I Antoni.
Runął tyłem tak gwałtownie, źe aż zadrżało wokół nie

go powietrze. Rozalka podała mi Teresę i pochyliła się
nad nim z krzykiem.

Została mu reszta twarzy nad brodą, krwawa jama za
miast nosa ,i szkliste oczy...
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Kiedy tak stałyśmy nad nim, po chodnikowej płycie za
częły ciec dwie strugi krwi.
Tak, nie żył, na pewno!
W nagłej ciszy, jaka naraz zapanowała dokoła, usłysza

łam wyraźnie uderzenia serca ściskają,cej mnie za szyję
Tereski, lekki szelest Iiśoi drzew z pobliskiego ogródka
i żałosny głos ptaka, poczułam słodki zapach kwiatów
i pole...
Fala ludzka oderwała nas siłą od miejsca, na którym zo

stał Antoni.

JAKUB

Teofilę poznałam w Pruszkowie. Kiedy ją spotkałam po
raz pierwszy, nie miałam pojęcia o tym, że to właśnie ona
jest tą „kuzynką", o której krążyły przez wiele lat fanta
styczne plotki w związku ze „skandalem w rodzinie Wud
kiewiczów'',

Z tłumu zalegającego pruszkowskie hale warsztatowe
wyróżniła Teofilę jej dobroć. Był ranek dziewiątego sierp
nia. Transport, w którym przygnano nas do obozu, liczył
około trzech tysięcy ludzi. Część spośród nas zginęła ja
ko osłona czołgów i na pozycji w Saskim Ogrodzie, część
znalazła śmierć od kul Niemców i powstańców na tra
sie Powiśle-Pruszków. Piotra zabrali Niemcy wraz z in
nymi mężczyznami na barykady. W przypędzonym na
miejsce tłumie olbrzymią większość stanowiły kobiety
i dzieci.

Budynki warsztatowe były już tak przepełnione ludźmi
z dwóch pierwszych transportów, że nie mogło być mowy
o zdobyciu jakiegokolwiek miejsca wewnątrz hali. Usie
dliśmy pod ścianą warsztatów. Dniało.
Za rampą kolejową zieleniły się drzewa, nieco dalej wi

dać było wysoki mur jakiegoś ogrodzenia.
W całej sobie odczuwałam nieznośny ból. Najdotkliwiej

jednak bolała mnie głowa. Zdawało mi się, że czaszka roz
stępuje mi się pod włosami, a w mózg wwierca ostry świ-
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der. Siedziałam na betonowym chodniku obok Franciszka,
Nie wiedziałam, że mam tyfus, nie wiedziałam w ogóle nic,
nie rozeznawałam rzeczywistości. I właśnie wtedy zjawHa
się Teofila. Przede wszystkim zdjęła ze siebie płaszcz, zwi
nęła w rulon i wsunęła mi pod głowę, następnie wmusiła
we mnie dwa proszki aspiryny i ofiarowała Franciszkowi
bułkę.

Po południu odzyskałam przytomność i wtedy zobaczyłam
tę Teofilę wyraźnie.
Na placu było kilka tysięcy ludzi. Czekaliśmy na po-

ciągi. Dzieci płakały przeraźliwie. Było gorąco, duszno
ciasno.
Teofila sledzlała obok mnie na trawie.
Była zupełnie siwa, ale twarz miała młodą, świeżą. Ude

rzały w tej twarzy prawie okrągłe szare oczy i piękne,
zdrowe zęby.
- Proszę oprzeć głowę na moich kolanach... proszę od

poczywać... Jeden z oficerów konwoju mówił, że pojedzie
my na Łowicz. Najważniejszą rzeczą jest nie zachorować,
włeśnie teraz nie wolno zachorować.
Mówiła spokojnie, ale w tonie jej głosu wibrowała jakaś

żarliwość, jakaś tajemna namiętność.
Z małego woreczka, który miałam na szyi, wyjęłam

metrykę urodzenia syna i ślubną obrączkę Piotra. Podałam
to Teofili.
- Ależ, droga pani, przecież pani me me grozi, po

drodze znajdziemy szpital, poleży pani, wypocznie...
O czymże to pani myśli?
Znałyśmy się zaledwie od kilku godzin, ale w tych tra

gicznych dniach czas był niczym, płynął obok. Życie ludz
kie skróciło się o przeszłość i przyszłość.
- Proszę mi nie odmawiać ... Może mój mąż wróci, może

żyje, może i Rysiek się ocali, mój brat, jest niewidomy, ale
zaopiekuje się Franusiem na pewno, mamy zresztą wielu
przyjaciół... Chodzi tylko o to, żeby pani nie rozstawała
się z nim do cz,asu... do czasu...
Wcisnęłam jej metryczkę i złote kółko. Franek płakał

~łośno, powtarzając wciąż .to samo:
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- Mamusiu, nie umrzesz, mamusiu, nie umrzesz ... ja nie
chcę! ...

Zaraz potem zaczęło się sortowanie ludzi.
Nie mogłam wstać, niecierpliwy żandarm uderzył mnie

gumową pałką w głowę. Upadłam twarzą na ziemię i wtedy
zaczął mnie kopać... Ocknęłam się w wagonie kolejowym.
Leżałam na podłodze, na popielatym płaszczu Teofili. Była
noc widna od księżyca. Obok w ciasno stłoczonym tłumie
przytuleni do siebie drzemali Teofila i Franek. I wieźli nas
gdzieś w nieznane ...

Po sześciu tygodniach wypisano mnie ze szpitala św. Ta
deusza w Łowiczu. Był koniec września. Przeszłam tyfus
brzuszny. Dzień ten pamiętam, jakJby to było wczoraj.
W szpitalnym ogrodzie kasztany roniły dojrzałe owoce.

Pachniało liśćmi i trawą. Po wielu dniach przesyconych
wonią eteru i brudu, ckliwym smrodem szpitalnej kuchni,
zapachem starej krwi i ropy - powietrze ogrodu odurzyło
mnie. Doznałam olśniewającego złudzenia, że na świecie
nic się nie stało, nic nie zmieniło, że tkwi cudny i zachwy
cający na swoim dawnym miejscu, pełen harmonijnego
ładu, że wszystko tamto było grą wyobraźni, snem w go
rączce choroby.

Byłam zdumiona pięknem i spokojem. Barwy i blaski mie
niły się w cichym powietrzu. Zieleń drzew nasycała się
przejrzystym, delikatnym światłem.

Przy furtce czekał na mnie Franciszek.
Poszliśmy do wsi szeroką, gładką drogą. Po obydwu

stronach jezdni rosły olbrzymie topole. Daleko przed nami
widać było most. Bzura niebieszczyła się na tle zielonych
łąk. Nieledwie dotykalnie wyczuwało się doskonały rytm
dopełniającego się w przyrodzie czasu. Pola leżały pod wy
sokim niebem puste i dalekie, gdzieniegdzie ty1ko żółciły
się zagony rzepaku i zieleniały buraczane liście.

Szliśmy wolno. Chciałam Franka wypytać o wszystko,
ale byłam tak słaba i zmęczona, że nie mogłam związać
myśli w zdanie.
W miejscu, gdzie droga rozdzielała się na Kutno-Piątek,

usiedliśmy w zarośniętym koniczyną i dzikim szczawiem
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rowie. Obejrzałam dokładnie swoje chude, żółte ręce i za
pytałam dziecka:
- A co z panią Teosią ... zdrowat
Wiedziałam już, że ludzie z Pruszkowa, ci, których nie

wysłano do Oświęcimia, trafili do Łowicza i tu poumiesz
czano ich u poszczególnych gospodarzy w dookolnych gmi
nach. Mnie z Franciszkiem skierowano do wsi Zduny. Do
staliśmy kartkę od sołtysa do gospodyni Marcyjanny Bo
guszowej. Ale dotąd nie korzystaliśmy właściwie z tego
skierowania. Ja poszłam do szpitala, a Franuś zamieszkał
w Łowiczu u sióstr brygidek w przytułku dla bezdomnych
dzieci. Chodził jednak często na wieś do Teofili.
- Pewnie jest chora, bo był u niej pan doktór z Podzdu

nia, z RGO. I kupowałem jej krople w Łowiczu w zeszłym
tygodniu.

Usiłowałam koniecznie policzyć dni od ostatniej wizyty
Teofili w szpitalu, ale rozlatywały mi się coraz i nie mog
łam dojść, czy było ich dziesięć, czy dwadzieścia.

Minęło nas niemieckie auto, przewiało kurzem.
Do Zdun było dobrych dziesięć kilometrów i odpoczy

waliśmy kilka razy.
W Zdunach uderzyły mnie przede wszystkim dwie rze

czy - cisza i pustka.
Zapadł już zmierzch i zrobiło się chłodno. Najpierw po

stanowiłam zobaczyć się z Teofilą. Usiadłam na schodkach
ganku Józwy Bogusza. Andzia Józwowa, gospodyni, obie
cała ją zawołać.
Czekałam na Teofilę z pewnym niepokojem i jednocze

śnie z uczuciem ulgi. Była przecież „stamtąd", z Warsza
wy, z Pruszkowa, oglądała to, co ja, i słyszała, i przeży
wała.

Przeraziłam się nadchodzącej. To była stara, złamana
nieszczęściem albo chorobą kobieta. To był ktoś obcy.
W czasie pobytu· w szpitalu przyzwyczaiłam się do twarzy
o barwie wosku, do zapadniętych skroni, do oczu rozsze
rzonych gorączką, ale tamto miało swoje wiadome źród
ło - chorobę. To, co ujrzałem teraz, było obrazem jakiejś
gwałtownej ruiny, klęski.
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Usiadła naprzeciw mnie na ławeczce, przytuliła się ple
cami do ściany. Wydawało się, że się boi, nasłuchuje.

I głos miała inny, spłoszony, niewyrażny.
Nie śmiałam zapytać o to, co się z nią stało. Sama po

krótkim milczeniu opowiedziała wszystko.
- Dostałam wiadomość. Mój mąż i mój syn nie żyją.

Zostali zamordowani szesnastego sierpnia na Mokotowie.
Ciało mego syna powiesili na barykadzie, wisiało tam wie
le dni ...

Chwilę patrzyła przed siebie oczyma o zastygłym bez
myślnym wyrazie, nagle drgnęła, jak.by trafił ją niespodzie
wany, gwałtowny cios. Jej głowa zachwiała się na chudej
szyi i Teofila zaniosła się zwierzęcym, głuchym szlochem.
W sąsiednim obejściu ktoś nawoływał cierpliwie:
- Sta... siekl... Sta ...siekl!
- Pani Teofilo, na Boga! Teosiu! nie można tak rozpa-

czać, może... może to nie prawda!. .. Ja wierzę, że Piotr
żyje! wierzę, wierzę!...

Siedziałyśmy teraz w zupełnych ciemnościach. Teosia
powtarzała suchym, drewnianym głosem:
- Wiem, że nie żyją, wiem... wiem... Wiadomość przy

niósł mi policjant, przyszedł z Łowicza. Znał mego męża
jeszcze z sądu, znał Adasia. Był przy ich śmierci, widział...

Nagle zrobiło mi się zimno. Byłam śmiertelnie znużona.
Siedziałyśmy jeszcze chwilę i zaraz potem pożegnałam
Teosię i poszłam z Franciszkiem do Marcyjanny Boguszo
wej, do „naszej" izby.
Minął październik. Liście drzew zżółkły, sczerwieniały

i skurczyły się. Przez całe dnie sypały się szeleszczącym
deszczem i słały na drodze. Od czasu do czasu padało i wte
dy na gliniastej drodze tworzyły się bajora i wyrwy pełne
tłustego, grzą,skiego błota. ,,Warszawscy" siedzieli osowiali
po chałupach i z rezygnacją wyczekiwali na jakąś od
mianę.
Podobne do siebie dni nizały się jak koraliki na wątłą

nić nadziei. A naokoło były inne sprawy, inne troski. Naj
pierw kopało się ziemniaki. Później klepało się w podwór
ku len. Potem obrzynało buraki, łuskało groch, podskuby-
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wało gęsi. Ziemia i. pory roku niewoliły ludzi, nadawały
bieg ich myślom i wciągały w swój krąg ich istnienie.
Rankiem łąka za sadem Boguszki wyglądała, jakby ją ktoś
posypał szklanym, migotliwym pyłem. To w słońcu lśnił
szron.

Z dnie na dzień, w małym rowie brzeżącym pole, w sad
ku, na ganku Józwów, na drodze do Podzdunia, na ławie
ustawionej pod oknem w ciemnej izbie Marcyjanny pozna
łam całą sprawę Teofili.
Jej własne zwierzenia dopełniłam dawnymi opowiadania

mi Anielki i wiedziałam już wszystko. Teofila Wudkiewiczo
wa pochodziła z rodziny żydowskiej. Była córką sławne
go swego czasu lekarza-neurologa, Izaaka Kronenberga.

Dom Kronenberqów należał przed pierwszą wojną do
pierwszych „salonów warszawskich", Matka Teofili była
malarką i grupowała wokół siebie szerokie koło artystów,
poetów i dziennikarzy. Po śmierci matki Teofilą zajęła się
babka i ojciec.
- Pamiętam - mówiła Teofila - wieczory w mrocz

nym gabinecie ojca. Było tam zawsze bardzo uroczyście
i bardzo smutno. Ojciec był dziwnym człowiekiem, nie ule
gał żadnym nastrojom, ale śmierć mamy odbiła się na nim
fatalnie. Babka nie zgodziła się na posyłanie mnie do szko
ły. Przyjęto nauczyciela. Do szesnastego roku życia uczy
łam się w domu...
Na jednym ze spacerów, na które chodziła z „panną

służącą" albo z babką, poznała Krzysztofa Wudkiewicza.
Był studentem prawa, miał dwadzieścia dwa lata.
Ten okres życia Teofili znam z wersji powtarzanej wie

lokrotnie przez Anielkę - daleką kuzynkę mego męża.
Anielka. wyraźnie lubowała się w jej szczegółach, a po

za tym stała zawsze po stronie rodziny, to znaczy potępiała
bezapelacyjnie Krzysztofa.
Teofila, bogata jedynaczka ze smutnego domu, skłonna

do lęków, poetyczna - dała się bez reszty opanować mi
łości.
Wudkiewicz po wielu spotkaniach z ukochaną na mieście

zdecydował się na wizytę u Kronenberga.
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Ojciec Teofili przyjął go uprzejmie, ale był nieprzejedna
ny - zastrzegł, że jeśli natychmiast młodzi nie zerwą ze
sobą, wyśle córkę za granicę. Teofila wpadła w melancho
lię. Rzeczywiście wywieziono ją do Włoch.

Rodzina Wudkiewiczów tryumfowała. Krzysztof nie oże
nił się z Żydówką!

Dziesięć lat czekali na siebie.
Teofila miała dwudziesty siódmy rok, gdy doktor zmarł

na udar serca. W miesiąc później wzięli ślub w kościele
$w. Antoniego na Senatorskiej.

Teraz z kolei rodzina Wudkiewiczów wyparła się syna
i brata.
Anielka twierdziła, że Teofila była już wtedy zupełnie

siwa.
- Mówię wam - powtarzała przytrzymując papierosa

w zębach - mówię wam, była siwa! Siwa jak mleko i mia
ła takie okrągłe oczy jak sowa, nic pięknego! A Krzysztof
był cudny, no, wprost cudny! ... Co do tych majątków, to
też było w tym dużo przesady.
Krzysztof został prokuratorem. Zamieszkali w Bydgoszczy.
W cztery lata po ślubie urodził im się syn - Adam,

później córka - Karolina.
Rodzina pomału zapomniała o nich. Nie bywali u siebie

nigdy. Po roku trzydziestym dziewiątym przypomniano so
bie jednak całą historię i Anielka znów przy każdej spo
sobności podejmowała ten temat.
- Ciekawam bardzo - powtarzała - jak teraz się czu

je Krzysztof ze swą żydowską żoną?
Od Teofili dowiedziałam się o ich losach w czasie oku

pacji.
Na początku tysiąc dziewięćset czterdziestego roku prze

nieśli się do Białej Podlaskiej. Wudkiewicz przyjął posadę
w magistracie. Zameldowali się pod przybranym nazwi
skiem jako wysiedleńcy z Bydgoszczy. W czasie likwidacji
Żydów w Białej ktoś ich wydał. Zostali aresztowani. Po
kilku dniach udało im się jednak wykupić z transportu
do Treblinki. Ukryli się w murowanym, starym grobie na
centralnym cmentarzu w środku miasta.

92



- Były do wyboru dwde drogi, śmierć w komorze ga·
zowej albo to ... Adaś miał dwanaście lat, a Karola trzy!
Czyż mogliśmy w ogóle wybierać?

Mówiąc o tym, Teofila szarzała na twarzy, a jej ręce
zaczynały drżeć.
- Pamiętam tamtą koszmarną zimę! To jednak jest nie

do pojęcia, ile człowiek może przeżyć przed śmiercią ...
Żyliśmy jak szczury. Karola nie przetrzymała. Pochowa
liśmy ją w małej jamce wygrzebanej kawałkiem deski
w zamarzniętej ziemi obok wejścia do naszej kryjówki-gro
bu. Chciałam krzyczeć, spazmować, nie mogłam, bałam się.
Rozumiesz? Bałam się! Wiedział o nas tylko grabarz, to
pn żywił nas przez cztery miesiące. Wreszcie zdecydowa
liśmy się na ucieczkę z Białej w kierunku Warszawy.
W Warszawie mąż miał rodzinę i przyjaciół, głównie jed
nak chodziło nam o Adasia, który zaczął chorować ... Dal
szy pobyt w tych warunkach byłby go zabił.
W Warszawie Wudkiewicz dostał posadę na kolei, ona

udzielała lekcji francuskiego i niemieckiego w miejskich
szkołach zawodowych.

Zdawali się być ocaleni! Dopiero na pięć dni przed wy
buchem powstania aresztowano Krzysztofa z synem na uli
cy podczas łapanki.

Był to cios nieoczekiwany i straszny! Teofila przez przy
jaciół i życzliwych dowiedziała się, że zostali osadzeni
w Alei Szucha razem z wielu innymi aresztowanymi rów
nocześnie.
Wybuchło powstanie. Teofila pełna rozpaczy i nadziei

przeżyła mękę Zieleniaka, drogę na Pruszków i pobyt
w obozie. Czekała na znak, na jedno słowo zwiastujące
życie, modliła się błagając Boga o cud, walczyła z prze
czuciem i ciągle od początku oszukiwała samą siebie.
Aż dowiedziała się prawdy.
Mijały dnie i tygodnie, a ona ze stężałą od grozy twa

rzą siedziała w swym kącie pod oknem w mrocznej chału
pie Józwów i milczała. Przyzwyczaili się do niej wszyscy,
do niej i do jej cierpienia. Zresztą każde z nas walczyło
w tym ponurym czasie z własną rozpaczą. Stwardniały ser-
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ca na kamień, wyschły łzy. Żyoie czepiało się czego bądź,
przywierało ciasno do najwątlejszych podpórek, jałowiało.
W połowie listopada rozpadały się deszcze.
Pewnej niedzieli wracałyśmy z Teofilą z kościoła.
Nogi zapadały w głębokie, lepkie błoto. Woda w kału

żach świeciła w bladym słońcu.
Teofila szła z trudem. Z pewną nieśmiałością zapropo

nowała, abyśmy wstąpiły do lekarza.
- Umówiłam się z nim na dziś, właśnie na dziś po

mszy. To chyba niedługo potrwa ...
Doktora Stefańskiego jeszcze nie było. Usiadłyśmy na

parapecie niskiego okna. Teosia zaczęła mówić.
- Musisz wiedzieć, Małgorzato, że jestem w ciąży

taki Minęło siedem miesięcy, teraz jest ósmy. Krzysztof
tak się cieszył! W ogóle to było dla nas czymś, czymś ...

Objęłam ją ramieniem.
- No widzisz, kochana, no widzisz, będziesz miała

dziecko. To ci powinno wszystko wynagrodzić ...
Nagle zrozumiałam cały tragizm naszej sytuacji. I ona,

i ja czekałyśmy na dziecko, a rzeczywistość była potwor
nie straszna ... Wszystko razem przypominało jakąś kosz
marną karykaturę żyda ...

Przyszedł lekarz i zostałam sama. Ze ściśniętym sercem
czekałam na powrót Teosi. Ja miałam Franciszka i miałam
nadzieję. Nikt przecież nie wtdział śmierci Piotra, a ona? ...
Jak to się stało, że nie domyśliłam się jej stanu od dawna?
Jakoś na tydzień przed Bożym Narodzeniem Andzia

Józwowa wezwała mnie do Teofili. Nie weszła do izby,
bo niedawno pokłóciły się ze swą teściową Marcyjanną -
zapukała tylko w okno i oznajmiła:
- Pani was proszo, bo som choro ...
Teofila leżała na wąskim wyrku w komorze Józwów.

W jej zapadniętych oczach był ból i strach. Oddychała
prędko i płytko. Była przytomna.

Usiadłam w nogach nędznego posłania i nachyliłam się
nad nią. Niedawno wrócił Piotr! Byłam szczęśliwal Chcia
łam świadczyć ludziom dobro. Żyłam wypełniona egzalta
cją i gotowością do ofiar.
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- Będę przy tobie, kochana... To na pewno nie potrwa
długo.
Na jej czole i skroniach lśniły krople potu, koło uszu

znaczył się wyraźnie sinawy cień. Cała twarz podobna
była do maski.

Do komory weszła Andzia Józwowa, przyniosła kubek
mleka. Przysunęła naczynie do rąk chorej, przyjrzała się
jej z łagodnym współczuciem.
- Wypijoie se, pani, dobro jest, zasili was zaro i skrze

pi... - Teosia spróbowała unieść głowę, pomogłyśmy jej,
wypiła kilka łyków. Zajęczała cicho. Andzia wyszła.

Zaofiarowałam się sprowadzić lekarza z Podzdunia albo
z Łowicza.
- Nie! nie! - wyciągnęła ręce przed siebie. - Nie! -

powtórzyła jeszcze raz - ja nie chcę!
Przymknęła. powieki, jej ręce opadły na derkę okrywa

jącą posłanie.
Wyszłam na podwórze, padał mokry śnieg. Pod drwalką

z Antosiem Józwów siedział Franek, strugaili bat. Przywo
łałam syna i kazałam mu natychmiast biec do Podzdunia.
- Poszukasz pana doktora Stefańskiego, może jest

w gminie, może u siebie, a może u Gałaja w restauracji.
Powiedz, że pani Wudkiewiczowa umiera ... żeby zaraz, że
by koniecznie, natychmiast przyszedł! Rozumiesz?

Upłynęła jedna godzina, potem druga. Było już połud
nie. Bóle stawały się coraz dokuczliwsze. Długie, siwe wło
sy Teosi lepiły się od potu.

Obmyłam chorej twarz, nie rozmawiałyśmy ze sobą,
zżerał nas obydwie jednakowy strach.

„Cóż pocznę, jeś1i dziecko urodzi się przed przyjściem
doktora?" - kołowało mi w myśli.

Franuś wrócił około piątej. Lekarz nie przyszedł. Od
wczoraj nie wrócił z Łowicza.
Wieczorem Teosia odzyskała przytomność. Obudziłam

Andzię Józwową. Nie miałyśmy pojęcia, co należy zrobić,
bo wszystko było jakoś nie tak, jak bywa zwykle. Wśród
nieludzkich bólów Teosia siadła na posłaniu i próbowała
wstać.
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Było prawie ciemno, bo lampka ledwo się tliła. Krzyk
Andzi obudził gospodarza. Zaspany Józwa przyniósł wia
dro wody. Był zły, sklął Andzię, mnie i chorą. Zoriento
wawszy się jednak, o co chodzi, zatroskał się wyraź
nie.

Rozwidnił lampę, rozpalił w środkowej izbie duży ogień.
Andzia poszła po czyste szmaty. Uklękłam na podłodze
obok łóżka. W jakiejś chwili przyjęłam na świat dziecko,
syna Teosi. Mały piszczał jak kociak.
Wyszłam z komory. Wolno, jak stara kobieta, szukając

omackiem drogi, trzymając się ścian, żeby nie upaść. Nogi
miałam jak z ołowiu, drżałam ze zmęczenia i wysiłku.

Powlokłam się wolniutko na ganek i ciężko usiadłam na
schodkach. Wyprostowałam się z trudem, oparłam głowę
o słupek.
Noc tonęła w miękkiej, gęstej ciemności. Byłam otępia

ła jak zwierzę.
Gdy wróciłam do Teosi, zastałam przy niej Andzię

i Agnieszkę Surminę. Chora nie mogła mówić, ale patrzy
ła przytomnie. Namówiłam kobiety, łby poszły spać, ofia
rowałam się czuwać przy chorej sama.
W komorze zapanowała cisza, lampa znów przygasła.

Starałam się uporządkować myśli: może przeżyje ... Może
przeżyją oboje ...

Musiałam się zdrzemnąć, bo naraz usłyszałam głos Teosi:
- Wody! ... - Jej spieczone, ciemne wargi zwiastowały

gorączkę.
Podałam kubek z mlekiem zostawiony przez Andzię. Ły

kała głośno, chciwie.
Postanowiłam nieodwołalnie sprowadzić lekarza z Ło

wicza. Czekałam tylko świtu. Teosia leżała cicho. Jej sze
roko otwarte oczy spoglądały nieruchomo w ciemny, bel
kowany sufit. Niekiedy przełykała głośno ślinę, ruch grdy
ki znaczył się wyraźnie poprzez żółtą, zmarszczoną skórę
szyi. Ułożone na derze ręce były niespokojne.
W miarę mijających godzin twarz chorej zmieniała się

coraz wyraźniej. Rozstawała się z żydem. Policzki zapa
dały się, nos wyostrzał, powieki żółkły. Cień ze skroni
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schodził na czoło. Cała głowa jakby wklęsła w małą, kra
ciastą poduszkę, jakby się w nią wcisnęła.

Zaszeptałam:
- Idę po doktora, Teosiu, do Łowicza, nie wrócę bez

doktora! może Józwa da konie, to będzie prędzej ...
Powiedziała wyraźnie:
- Ja nie chcę ... Boję się ... Boję.
Przysiadłam na brzegu wyrka. Chciałam ją uspokoić,

przekonać. Cierpliwie gładziłam jej płochliwe ręce.
Józwa dał konie i pojechaliśmy po· lekarza do szpitala

za Bzurę. Padał śnieg. Pola schowały się pod bielą. Na
drodze wyraźnie znaczyły się ślady kół, Wiatr niósł ukoś
nie śniegową, ruchomą chmurę sypkich płatków. Wpadały
w oczy, w nozdrza, w usta.
Przed zmrokiem byliśmy z powrotem. Doktor przed wej

ściem do komory chciał umyć ręce. Andzia ustawiła miskę
na ławie. Zapewniała, że Teosia śpi.

-- Usnęła zaro z południa... zaglądałam do niej, takie
toto słabe... Małego wzięłam do nas, tu cieplej.
Na sekundę zatrzymałam się przed drzwtami wiodącymi

do izdebki chorej. Zrobiło mi się czegoś straszno. Doktor
spokojnym głosem opowiadał Andzi o tym, że:
- Jeśli będzie tak sypało, to już w trzy dni wozem nie

przejedzie koło mostu, bo wiatr zwiewa zaspy.
Pchnęłam drzwi, potknęłam się na wysokim progu. Spoj

rzałam na Teosię.
Leżała nieruchomo na wyrku. W jej szeroko otwartych

oczach był spokój.
W dwa tygodnie później urodziłam Wiktorię. Syna Teo

si nazwaliśmy Jakubem.

DOKTOR GRUNENBERG

Doktor Grunenberg, ordynator szpitala miejskiego w Ot
wocku uchodził wśród swych pacjentów za „cudotwórcę",
Już w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym dziewiątym,
kiedy go poznałam, robił wrażenie stareqo człowieka. Ni
ski, tęgi, miał dużą głowę, łysą czaszkę i błękitne oczy.
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Pospolitość tych szczegółów ustępowała jednak całko
wicie w momencie, kiedy doktor zaczynał mówić. W gło
sie jego było coś pięknego, coś doskonałego.

Było to tak uderzające, że powstała na tym tle specjal
na szpitalna legenda, która głosiła, że doktor Grunenberg
leczy swych chorych głosem.

Po raz pierwszy zobaczyłam doktora latem tysiąc dzie
więćset dwudziestego dztewiąteqo roku, w dniu, w którym
przyw:ieżliśmy do szpitala w Otwocku moją siostrę Ma
rię. Następnie widziałam go dwa czy trzy razy, zawsze'
krótko, w czasie kolejnych u niej wizyt. Maria miała gruż
Iicę. Mimo ratunku lekarzy umarła wczesną wiosną. Był
ciepły, pogodny dzień. W szpitalnym parku leżała reszta
topniejącego śniegu. Oczekiwaliśmy na karawan, który się
opóżniał. Wtedy widziałam Grunenberga po raz ostatni.
Czekałam na niego w hallu szpitalnym.

Prawie nie rozmawialiśmy. Cóż mogliśmy sobie jeszcze
powiedzieć?... Maria leżała w przyszpitalnej kaplicy. Mia
ła dwadzieścia lat. ..

Wybąkałam jakieś zdanie w semie podziękowania za
jego zabiegi i życzliwość dla zmarłej.

Uścisnął mi rękę. Dwa czy trzy razy powtórzył łaciń
ską nazwę choroby, której nie zapamiętałam, i dodał:
- Rok temu w podobny sposób umarła moja córka, zo

stało po niej dwóch chłopców. - W zakłopotaniu zaczął
szukać kieszeni w fartuchu. Fartuch nie miał kieszeni i ruch
błądzących palców doktora wydał mi się czymś nadwy
raz bolesnym. Pożegnałam go i poszłam do kaplicy.
Minęły lata. Któregoś dnia, mniej więcej w .połowie oku

pacji, spotkałam na ulicy jednego z uniwersyteckich ko
legów. W pierwszej chwili nie poznałam go - wrócił
z obozu, wyglądał źle. Ale był ożywiony, prawie ra
dosny.
- Żenię się! - mówił wzruszony - wiesz, Małgośkal

żenię się! z Ziutą. Pamiętasz Ziutę?
Czy pamiętałam Ziutę? Oczywiście!
- Musicie być! ... pamiętaj! Taki wojenny ślub!
Zapytełam o datę i miejsce.
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- W przyszłą niedzielę. Dwudziestego pierwszego sier-
pnia w kościele parafialnym w Otwocku, o czwartej I

Zamrugałam powiekami.
- W Otwocku?
Nadjeżdżał tramwaj, więc pożegnałam mówiącego i sko

czyłam na stopnie.
W tydzień później pojechaliśmy z Piotrem na ów ślub

do Otwocka, w którym nie byłam od śmierci Marii.
Mała stacja była obstawiona przez żandarmów. Stali

w przejściu, kręcili się na dworcu, siedzieli w bufecie, byli
podnieceni, wydawali się na coś czekać.

Ulice wiodące do kościoła były prawie puste, zwraca
ło to o tyle uwagę, że dzień był pogodny, lato, wczesna
godzina.

Z trudem rozpoznawałam znajome mi sprzed lat domy,
ogrody i ulice. Wszystko wydało mi się jakieś mniejsze,
szare, ubogie. Naprzeciwko restauracji „Renaissance" na
jezdni stali Niemcy w stłoczonej gromadzie.
Trzech SS-manów zatrzymało nas o dwadzieścia kroków

od kościoła. Zażądali dokumentów. Któryś zapytał, co ro
bimy w Otwocku, mając swe miejsce zamieszkania w War
szawie?
Piotr wyjaśnił, że przyjechaliśmy tu z okazji ślubu przy

jaciela.
- Nu ja! - zaśmiał się nieprzyjemnie - nu jal bę

dzie ślub i będą przyjaciele!
W kościele było zaledwie parę osób. Ceremonia odby

ła się błyskawicznie. Nim zdążyliśmy złożyć nowozencom
życzenia na przykościelnym placu, zaczęła się na ulicy
strzelanina.
Goście weselni spłoszyli się i w kilka minut rozproszyli.
Zostaliśmy sami na małym cmentarzyku.
Po jakimś czasie strzelanina oddaliła się.
Wyszliśmy na ulicę. Sklepy miały zapuszczone żaluzje,

bramy domów były zamknięte. Doszliśmy do pierwszej
przecznicy. Kordon Niemców zamykał przejście. Cofnęli
śmy się. Postanowiliśmy dostać się na stację przez park.
Naraz, tuż za nami, rozległ się strzał i krzyk. Rzucili-
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śmy się ku wnęce najbliższej bramy. W następnej chwili
przebiegł obok nas człowiek. Był ranny, twarz miał zalaną
krwią, bosy. To był Żyd.

Drogę poza nim, na przestrzeni wielu kroków, znaczyła
krew, duże rubinowe bryzgi.
Jeszcze raz huknął strzał. Tym razem człowiek nie krzy

knął - zachwiał się, uniósł ręce wysoko ponad głową
i miękko przypadł do ziemi.
W tej chwili brama uchyliła się i dozorca wpuścił nas

na podwórko. Usiadłam na drewnianym stopniu trzepa
ka - nie mogłam wymówić słowa. Dozorca wyjaśnił nam
i bez tego zresztą jasną sytuację.
- Wykańczają niebożęta ... Od samego rana ganiają jak

psów. To te, co z getta pouciekali, co się chcieli, biedaki,
ratować ...
Nasz przygodny opiekun podobnie jak my był poruszo

ny i niespokojny. Zaproponował nam też przesiedzenie
obławy u niego w stróżówce.
- Mówię państwu, że chyba Boga nie ma, boby już po

karał tych szwabów przeklętych! Co oni niewinnego ludu
nabiją! Co namęczą! Dziś rano w kamienicy pod dwuna
stym, tu, zara obok znależli Żydówkę z dzieciarni, znaczy
się wnukami - to nawet znajoma, wszyscy ją znali, do
ktorowa ze szpitala. Była stara, miała ze siedemdziesiąt
pięć lat, ele wnuczki, dwa chłopaki, może mieli po jakie
piętnaście, szesnaście, po córce jeich mieli, co im zmar
ła ... To się tu przechowali, ludzie mieli dla niej serce, bo
doktor był dobry i też ludziom dobrze robił - no to, jak
mówię, dziś ją wywąchali. ..
Najpierw wyprowadzili tych jeich wnuków, jeden to

się bał... położyli ich na chodniku, twarzami do ziemi
a dopiero wywlekli te jeich, mówię państwu, babkę.

Upadła, to kazali jej wstać na nogi. Widać nie mogła,
bo tylko uklękła ... i tak ich wystrzelali jedno po drugim.
A z kamienicy wybrali wszystkich lokatorów, co do jed
nego. Autem jeich wywieźli ... Zarazy i nagłej śmierci na
nich nie mal
Zapytałam, a własny głos wydał mi się dziwnie obcy:
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- A doktor, bo wie pan, że go akurat znałam, co się
stało z doktorem Grunenbergiem?

Dozorca splunął pod nogi, wzruszył ramionami. Był wy
rażnie spłoszony.
- Z doktorem? Ano nie wiem, tego to już nie wiem,

skądby?
Na ulicy zrobiło się zupełnie cicho. Pożegnaliśmy ser

decznie dozorcę i ruszyliśmy ku stacji...
Otwock był jak wymarły. Nigdzie ludzi, nigdzie świa

tła. Zabity człowiek leżał na chodniku w kałuży skrzepłej
krwi.

Koło stacji leżały jeszcze dwa trupy, kilkuletniej dziew
czynki i kobiety.

Pociąg w stronę Warszawy odszedł z opóźnieniem, bo
Niemcy długo kontrolowali dokumenty. Wcisnęłam się
w kąt prawie pustego przedziału i czułam taki strach, jak
bym była ściganym, osaczonym zwierzęciem.

Drogą z Łowicza do Zdun było dobrych dwanaście ki
lometrów. Z rynku skręcało się w ulicę Zduńską, mijało
budynki szpitala imienia świętego Tadeusza, most i mle
czarnię.

. Domy Blichu zostawały po prawej stronie, ruiny zamku
Estery - po lewej.

Droga była szeroka, brukowana kostką. Za drugim mo
stem biegła, wysadzana jabłoniami, w poprzek szarzyzny
pól.

Była późna jesień. Nad ziemią gdzieś wysoko drzemało
słońce. Nad polem, nad drogą i rowem snuła się mgła,
świat tonął w brudnym oparze. Minęłam rynek i ulicę
Zduńską.
Minęłam pierwszy most. W jakiejś chwili usłyszałam za

sobą turkot. Zeszłam na bok. Był to gospodarski dwukonny
wóz, za nim nadjeżdżał drugi i trzeci. Koło tego trzeciego
zaczęłam biec.
- Podwieźcie mnie, gospodarzu, nie dam rady dojść,

jestem chora ...
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- Choro? Jak som chore, to niech idom do śpitalal -
zaśmiał mi się w twarz, zaciął konie batem ...

Szarpnięty nagle wóz potrącił mnie wystającą deską.
Poszłam brzegiem szosy ku wsi. Szłam bardzo wolno. Do
piero około południa dowlokłam się do przejazdu kolejo
wego. Tu trzeba było czekać, bo szlaban był opuszczony.

Obok mnie przystanął jakiś cztowiek. Czekaliśmy.
Tymczasem nadjechał pociąg. W małych budkach mię

dzy towarowymi wagonami siedzieli niemieccy żołnierze.
Stojący obok mnie człowiek zaniósł się kaszlem. Spoj

rzałam w jego stronę. Twarz i postać nieznajomego były
już nawet nie stare, a zgrzybiałe.

Sakpalto z wyrudziałym aksamitnym kołnierzem wisiało
na nim wyrażnie za luźne; obszarpane nogawki spodni opa
dające na ordynarne buty. na drewnianych podeszwach -
wszystko mówiło o biedzie, o nędzy. Domyśliłam się, że
jest jednym z tych, którzy podobnie jak ja zostali przy
gnani tu z Warszawy. Ścisnęło mi się serce z żalu.

Podniesiono szlaban. Przeszliśmy razem przez tory.
Skręciliśmy w kierunku Zdun. Towarzysz mój silnie ku
lał. W pewnym momencie potknęłam się o usypaną na
brzegu pryzmę kamieni, wyciągnął ku mnie ramię. Ruch
był wytworny, młody ... Zaśmiałam się, przypomniał mi się
gospodarz zacinający konia w ucieczce przede mną,
w ucieczce przed uprzejmością...
Przystanęliśmy. Nieznajomy zdjął kapelusz.
- Pani pozwoli, jestem Keczorowski. Zdaje się, że je

steśmy sąsiadami, bo ja mieszkam u Rejtanowej.
Oniemiałam. O krok ode mnie stał doktor Grunenberg

z Otwocka.
Taki Na pewno! Ta sama łysa czaszka w wianku rzad

kich, srebrnych włosów, ten sam przenikający głos o głę
bokim, -muzycznym tonie, te same drobne wargi, ta sama
brodawka na prawym uchu...
Wyciągnęłam rękę. Zapytałam, kiedy przybył do Zdun

i z jakiej jest ulicy.
-- Przywieźli nas tutaj w sobotę, ale z Warszawy wy

szedłem dawno... dziesiątego sierpnia! Z Mariensztatu! Do
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ostatniej soboty byłem w Głownie. Obecnie część ludzi
z Głowna przenieśli do powiatu łowickiego. ,.Nasze" Zdu
ny to zdaje się spokojna wieś...
Odpowiedziałam, że tak, że cicho w nich, że nic szcze

gólnego się tu nie dzieje. Zauważyłam również, że pod
czas powstania byliśmy też sąsiadami, bo ja mieszkałam
na Bednarskiej pod siedemnastym.
- Tak?
Podniósł na mnie wyblakłe oczy. Przez sekundę migo

tał w nich strach, źrenice spłoszyły się czymś i zmalały
nagle, jakby poraziło je słońce. Twarz ściągnęła się w wy
raz czujności. Prędkim ruchem ściągnął kapelusz na czoło.
- Mieszkaliśmy tam krótko, od kwietnia - wyjaśni

łam, by go jakoś uspokoić.
Strach doktora był dla mnie wielką przykrością. Chcia

łam za wszelką cenę wyzwolić go od tego uczucia.
U wejścia do wsi spotkaliśmy panią Urszulę - nauczy

cielkę z Podzdunia. Przywitała serdecznie Kaczorowskiego.
- A co? Inżynier już z mlastat Są jakie wiadomości?

Gazety?
- Tak, tak, mam gazety. - Sięgnął do kieszeni palta.

Przerwała mu: - Proszę do nas przyjść po obiedzie, ko
niecznie, dobrze? I pani oczywiście - zwróciła do mnie
uśmiechniętą, młodą twarz.

Spotkaliśmy się o trzeciej u pani Urszuli, a nazajutrz na
gankiu u Żabków.

Spotykaliśmy się odtąd na drodze i na placu przed koś
ciołem, i w podwórzu mleczarni na Podzduniu, i w małym
sklepiku Gałaja, i w piekarni u Papugi... Spotykaliśmy się
co dnia o różnych porach i w różnych miejscach...

Zbliżyły nas dławiąca bezczynność i bez końca przeży
wana groza upiornych wspomnień. Dzieliliśmy wspólny
los bezdomnych, niepewnych jutra, sponiewieranych nę
dzą, ogłupiałych od strachu.
A naokoło nie działo się nic. Absolutnie nic... Armie

walczyły gdzieś na Zachodzie. Nad Warszawą nocami sta
ły łuny. Niemieccy żołnierze grali wieczorami po ciepłych
chałupach w karty i pili rum.
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U wdowy po Symeonie Jagodzie szykowało się na Boże
Narodzenie wesele, szła za mąż starsza córka - Agnie
szka.

U Józwów zabili wieprza...
Jakoś zaraz po śmierci Teofili przyszła prawdziwa zima.
We wsi Zduny nastały beznadziejne, złe dnie.
W dniu Wigilii Bożego Narodzenia odwiedził mnie Ka

czorowski. Wyglądał jeszcze biedniej jak owego jesienne
g.o popołudnia, kiedy spotkaliśmy się na przejeżdzie. Po
częstowałam go ciepłą kawą. Kawa była podła i nie sło
dzona. W owym czasie. głodowaliśmy już wszyscy. Skur
czonymi palcami objął kubek. Ręce mu drżały. Po koł
nierzu jego sakpalta szła wolno wesz... Pociągnął chciwie
łyk, łakomym ruchem oblizał szare wargi, zamlaskał ję
zykiem.
Nagle odczułam cały nieskończenie wielki trud jego ży

cia. Jego bezsilną, nędzną starość, jego samotność, jego
tajemną, niesłychaną sprawę. Jak żył, jak trwał przez tam
te wszystkie dni? Gdzie się krył?
Jak układał swą twarz, aby nie można było wyczytać

z niej strachu, lęku śmierci? Jak odmieniał głos, by się
nie wydać? Co czuł, patrząc na żywych ludzi? Co mu się
śniło po nocach? Jemu, ,,napiętnowanemu żydostwem"?
Czy chodził ulicami przylegającymi do getta, czy wi

dział tamtą umarłą dzielnicę, jak, zamknięta murami, tkwi
wyniesiona pod niebo na kształt urny pełnej popiołów
ludzi i domów? Czy pragnął zemsty?
Wypił kawę. Obmacał jeszcze kubek niesytymi dłońmi,

zajrzał ciekawie do jego wnętrza.
Byliśmy oboje głodni, było nam zimno, byliśmy „na łas

ce", ale tylko jego udziałem była starość i zagrzebana
w niej na samym dnie tajemnica pochodzenia, która
w oczach wrogów była nieodwołalnym wyrokiem śmierci ...
Na ścianach izby Marcyjanny Boguszowej wisiały rzę

dem obrazy. Osowiałe twarze świętych Jadwig, Teres i Jó
zefów spoglądały na założone lodem okienko.
Na szybkach leżał różowy zmierzch.
Szybkim ruchem zdjęłam wędrującą wesz z rękawa go-
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ścia. Nie czułam żadnego wstrętu. Przysunęłam się do Ka
czorowskiego blisko. Spojrzał na mnie pokornymi oczyma.
Opowiadałam mu o śmierci mej siostry - Marii w Miej

skim Szpitalu w Otwocku, o doktorze Grunenbergu...
I o śmierci doktorowej, o śmierci jej wnuków, o dozorcy
z ulicy Leśnej.
Wydzielałam skąpe słowa ściszonym, pełnym grozy gło

sem. Powoływałam z pamięci obrazy ludzi, których już nie
było, którzy odeszli na zawsze. Mówiłam o „Rozmarynie",
francuskim chłopem, o nędzarzu z getta...

Skończyłam wreszcie, sama przerażona korowodem wy
wołanych widm.
Ale starzec obok mnie milczał nadal. Ostatni blask słoń

ca tlił się w okiennych szybkach. Maluchne, czerwone
iskierki zapalały się i gasły - lodowe liście jaśniały de
likatnym złotem.
Po długim, długim milczeniu Kaczorowski podniósł wre

szcie głowę, popatrzył przed siebie i dawnym swoim pięk
nym, wyzwolonym od lęku głosem oznajmił:
- A tego psa Ciapka, wie pani, dziś rano moja gospo

dyni Rejtanowa udusiła...
Złożył dłonie w pięści, wysunął przed siebie i zatrząsł

nimi w powietrzu.
- Tak! udusiła!... swego własnego psa! Za co? za to,

że porwał jej kawałek wieprzowej nogi ... pewno był głod
ny. To takie proste - pies i kość... Dusiła go długo, bo to
był przecież duży i silny pies...
Oniemiałam, nic nie rozumiejąc. Kaczorowski westchnął

głęboko, zatarł ręce i podjął:
- Człowiek duszący psa! Nie, droga pani Małgorzato,

przestaliśmy być ludżmil... Byłem kiedyś człowiekiem... by
łem doktorem Grunenbergiem. Mój dobry Boże, czymże
jestem dzisiaj? Czymże ja jestem?

Dziewiętnastego stycznia 1945 roku - rano do Podzdu
nie i do Zdun weszły pierwsze oddziały Armii Radzieckiej.
Warszawa była wolna i Łódź, i Poznań, i Łowicz!
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Wojsko błyskawicznym marszem posuwało się na Kutno.
Radość plątała myśli! Drogi na wszystkie oztery strony

świata otwarte. Niemilknący krok maszerującego wojska.
Raz, dwa ... Raz, dwa! ...

Mimo zimna i ostrego wiatru pobiegłam wieczorem do
doktora Grunenberga. Wiedziałam, że był chory i dlatego
od kilku dni nie wychodził ze swej izby. Chciałam się
z nim podzielić wielką nowiną.

Drzwi z sieni nie chciały ustąpić. Pchnęłam je całą so
bą. W wyziębionej izbie było ciemno. Po omacku doszłam
do ławy, na której siedział starzec.
- Dobry wieczór, doktorze! Czy pan już wie, co się

stało? Czy pan już słyszał?
- Ci...cho... Ci...cho... - zaszeptał. - Jestem człowie

kiem? Hihihihihi! ... czło-wie-kiem?I
Zaśmiał się cienko, piskliwie, głos rozłamał się na sy

laby.
Okropne przerażenie odebrało mi głos. Porwałam się

z ławy, dobiegł.am do drzwi. Obłąkany śmiech wyskoczył
za mną na pustą, białą drogę.



Część II

BEZDOMNI





KROWY NA SARADELOWEJ ŁĄCE

Naprzeciw chałupy był żywopłot z głogu, za nim mały
owocowy sad, między pokurczonymi jabłonkami rżysko,
za rżyskim aż do żółknącego kartofliska saradela.

Był już październik.
Przysiadłam w bruździe na granicy ziemniaków i łąki.
Było zimno, bezsłonecznie. Na łące stała gruba rosa.

Z daleka wyglądała owa rosa jak szron albo srebrzysty po
piół, z bliska były to po prostu niezliczone lśniące krople,
rozsiane na liściach, kwiatuszkach i splątanych łodygach.
Jak zwykle, pełna .niepokoju, zaczęłam liczyć krowy.
Powinno być ich dziesięć.
Dwie 11Siwe", .Biołnc'', 11Cyrwuno", 11Graniato", 11Jałoch

no"; 11Byk", 11Łysulo", 11Cielno", 11Cielok" ...
Pierwszego dnia wszystkie były dla mnie podobne do

siebie, duże, z rozdętymi brzuchami, pokryte do półgrzbie
tów gnojem. Rozłaziły się, gdzie chciały, były nieposłuszne
i jakby świadomie złośliwe.
Nie umiałam bić krów, choć na pastwisko chodziło się

z grubym, sękatym kijem, choć gospodyni pouczała nieraz:
- Trzo je prać, bo wam zaro w rzepe wlezą i zechlajo

wszystko.
Każdy krok sprawiał mi ból. Poparzone w pożarze sto

py nie wygoiły mi się jeszcze, a i buty miałam za ciasne.
- Anool
Krowy jakby nie słyszały; pierwsza odwracała się w stro

nę rzepy 11Siwo·· i niby nigdy nic, przebierając raźno cien
kimi nogami, sunęła w szkodę, za nią niosły się .Blołno",
11Grani.ato", wszystkie dziesięć... Łby spuszczały nisko,
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omijały mnie szerokim łukiem. Zaraz potem słyszałam mia
rowy żujący chrzęst:
- Anool
Zamierzałam się kijem i zagradzałam sobą drogę.
Około ósmej w małej przerwie między głogowym ży.

wopłotem stawała gospodyni i przyglądała się krowom
i mnie. Nigdy nie mogłam upatrzeć chwili, w której zja
wiała się na progu saradelowej łąki. Zwracałam w tamtym
kierunku głowę, a ona już była ...
Wełniane zielono-szafirowe kiecki sterczą szeroko, wiś

niowy aksamitny kaftan lśni w słońcu, wielki brzuch okry
wa błękitny parciak, nogi rozstawiła szeroko.
- Paniiill paniiill
Krzyk jest ostry, wibrujący. Potykałam się na grudach

ziemi, drewniane podeszwy zapadały się w mokre, czepli
we łodygi.
- Paniiil „Siwo" chlo kartoflelll
Gospodynię wypełnia złość, nieufność, lekceważenie i po

czucie krzywdy.
- Zajmajta ją dyć że, bo wszystko zechlolll
Złość Marcyjanny nareszcie wyzwalała jej nogi z odręt-

wienia.
Klaszcząc w dłonie ruszała truchtem przez sad.
- Tako to robota, do jedzenia to som, bal
Torem przejeżdżał pociąg. Wyraźnie słychać było chrzęst

sunących wagonów i sapanie pary. Jechał pociąg od stro
ny Warszawy na Jackowice, Kutno i dokądś dalej, Bóg
jeden wie, dokąd. Na długich platformach jechały samo
chody, kryte wagony bydlęce były zamknięte, wiozły nie
wiadomy ładunek.

Naraz zapominałam o wszystkim, co nie wiązało się z po
ciągiem, co nie łączyło się z nim tajemną mocą skojarzeń.

Łoskot przetaczających się kół był bliski, od pociągu
dzieliły mnie jedynie zagon rzepaku i wyniesienie toru; wi
działam wyraźnie chybot przesuwających się wagonów,
ich huśtanie się w lewo i prawo. Tym razem okienka były
zabite byle jak deskami. Szpary znaczyły się wyraźnie.
Nie ... tam nie ma ludzi...
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Tym razem jechały samochody, dużo, dużo samochodów.
Naraz monotonny hałas wagonowej jazdy rozcinało:
- A dyć chlol nie widzicie?! Zajmajta ją, zajmajtall
Obchodziłam krowy, naganiałam je w gromadę, okrzy-

kiwałam cierpliwie:
- Anool Anool
Niekiedy, znużona nad miarę, przysiadałam na skraju kar

tofliska. Jak się siedziało twarzą do sadu, to po lewej stro
nie miało się pole Surminy-wdowy, a po prawej Żabków.
Wszystko tu było jakieś podobne do siebie, nieciekawe.

Wzdłuż drogi ciągnęła się wieś z szeregiem chałup po
jednej stronie rozjeżdżonej drogi, poza wąskimi miedzami,
ciągnęły się pola aż do toru i do cmentarza, którego stąd
nie było widać, bo leżał w dole.

Kiedy wypisano mnie z łowickiego szpitala i przywlo
kłam się do wsi Zduny, było już dawno po żniwach. Na po
lu zostały tylko zagony ziemniaków i wąskie pasma rze
paku.

Na podorywki pierwszy wychodził parobek Surminy.
I on spoglądał ku mnie z niechęcią. Miał on swoje racje,

by się nie cieszyć z tego, że jestem na pastwisku. Parobek
musiał bowiem od czasu do czasu zostawić konie, wejść
do ogródka Boguszów i rękojeścią bata strącić parę jabłek.
Taki już był. Trudno.

Gospodyni się nie liczyła, postoi jeszcze odrobinę, po
macha kijem i pójdzie, ale ja zostawałam, łaziłam po sara
deli aż do pierwszych drzew, rozglądałam się na wszystkie
strony, a jemu się wydawało, że wszystko robiłam na
złość, że podglądałam...
Na ganeczku stawała matka Boguszowej.
Wszelki głos, jaki wychodził z jej bezzębnych, zwiędłych

ust, był skargą, narzekaniem, wołaniem o współczucie.
Była chora, wszystko ją bolało, nie miała siły do niczego.
- Tak, taki jeść mi się nie chce, spać nie mogę i cho

dzić, i leżeć, stać, siedzieć też. - Cały dzień od świtu do
nocy ogarniała swym zbolałym, zrzędzącym głosem wszy
stkie, bez wyjątku wszystkie sprawy domu, zarządzała nim
niepodzielnie, urągała, przyganiała, ponaglała.
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Marcyjanna Boguszowa - wdowa - była jedyną córką
osiemdziesięciosześcioletniej mateczki, zwane) też „babusią
Boguszki".

„Babusio" nie znosi czekania, więc jej zjawienie się na
ganku odwołuje natychmiast Marcyjannę z saradeli.
- Baczcie! nie łapcie gapiów, a to pani takaście do ni

czego!
Ile razy Boguszka oddalała się powoli łąką w stronę

domu, tyle razy .wydawała mi się obrazem, harmonią barw,
wydawała mi się po prostu - pięknem. Patrząc na nią mu
siałam mimo woli mrużyć oczy od blasku bijącego od ścież
ki, którą się niosło całe bogactwo gospodarskiego stroju,
ów sławny łowicki dostatek.
Wszyscy tu oni byli tacy, ze Zdun, Jackowie, Strugienic,

Niedżwiady, Złakowa. Przepych strojów gasił barwy nieba
i ziemi, olśniewał, zachwycał i onieśmielał.

Czułam, że to przez ten strój właśnie, przez te w nie
zmiernej ilości marszczone wełny, aksamity, atłasy, jedwa
bie, hafty, wyszywki, galony, połysk, gładkość - nie mia
łam odwagi zbliżyć się do nich, przemówić po ludzku, doj
rzeć ich takimi, jakimi :byli naprawdę. Bo cóż ja? Cóż my
wszyscy? - nędzarze głodni, bezdomni.

Ileż to rezy gospodyni pytała surowo:
- A we Warszawie butyście mieli?
Odpowiadałam skwapliwie: - Miałam, naturalnie.
Ale Marcyjanna rozumowała logicznie:
- Jakeście mieli, nie trza było boso liżć, a w obuwiu.
Jakoś niezręcznie jest tłumaczyć wszystko od początku.
Niezręcznie? Było to wręcz niemożliwe! Jak mogłaby

pojąć Marcyjanna Boguszowa to, czego nie rozumiałam
w pełni ja sama. Przeczuwałam zaledwie... W tym okrut
nym dla nas czasie dopełniała się ostatecznie wielka prze
miana. Tu nie chodziło o utratę majątków, o rozłąkę z naj
bliższymi, a o rozwalenie się w gruzy świata, naszego
świata, tego, w którym wyrośliśmy. Żyłam jak ryba bez
wody, jak drzewo - skazane na wędrówkę. Wychowano
nas, abyśmy byli kimś, abyśmy robili określone rzeczy,
zajmowali określone miejsca, teraz byliśmy bezradni i zgu-
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hieni. Serca nasze wypełniała po brzegi nienawiść i go
rycz. My - nauczycielki języków i gry na fortepianie, na
si mężczyźni: konserwatorzy sztuki, historycy, intelektua
liści, artyści ulepieni z miękkiej gliny, na której każde no
we wrażenie zostawiało niezatarty ślad; po okrutnych,
wstrząsających przeżyciach nie posiadaliśmy już nic, nie
umieliśmy nic, niczego nie mogliśmy zrozumieć.
Jesienne rano przechodziło powoli w południe. Na łące

zostawała po rosie wilgotna świeżość, pachnący zielonością
chłód. Krowy odeszły w stronę domu.
Oczy oglądały chatę przysłoniętą dołem żywopłotem

z głogu. Srodek frontu zdobił ganek, ściany rozdzielały
okna, trzy z lewej i trzy z prawej strony, z obwódką wokół
wypróchniałych ram.
Patrzyłam na dom Marcyjanny Bogusz i usiłowałam my

śleć o tym, jak w nim jest w środku: z sionki z glinianą
podłogą można było wyjść na podwórko albo do izb.
W sionce był też niebiesko malowany piec, przykryty pa
pierem w zielone gwiazdy.

Po lewej stronie znajdowała się izba gospodyni, a po
prawej „nasza", ,,warszawskich", przydzielonych rozporzą
dzeniem władz niemieckich poprzez gminę Marcyjannie
Boguszowej. Mieliśmy taki „urzędowy papier", mocą któ
rego obowiązana była dać nam mieszkanie i wyżywienie.

Boguszowa to były - oczy bez brwi, małe i nierade, nad
oczyma jedwabna chustka koloru pszenicy, kaftan z czar
nego aksamitu haftowany w róże, pasiasta, fałdowana spód
nica szafirowo-zielona z galonem i obszywką z wiśniowe
go pluszu, ręce zaplecione na piersiach.
- Ano! To bądżta, jak już muszol A mata co z rzeczów?

Gdzie mata?
W głębi kuchni siedziała babusio. Obydwie wystrojone

jak na odpust.
Zapytała ostro:
- Na długo? Na ileście przyśli? Nimo to sołtys innych

gospodarzów, ino tu nasyłoć?
W kuchni było ciemno od much. Spod ich ruchliwej

czarności nie widać było ścian eni sufitu.
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- Nie mamy żadnych rzeczy - powiedziałam wyrażnie.
Babusia nie kryła niezadowolenia:
- Te, co som u Matyjocki, to majom całko skrzynie,

i clerków majom, i palta, i buty. To jak się pookrywacie,
jak ni macie płachty?
Musiałam się oprzeć o drzwi, tak byłam wyzbyta z sił.

Muchy zaczęły mi rosnąć w oczach, ich brzęk ranił bo
leśnie słuch. Franuś uśmiechał się do mówiącej po dziecin
nemu, naiwnie.
- Ja się będę mamusią opiekował, aż tatuś wróci...
- Jestem w ciąży - oznajmiłam twardo, żeby już nie

było żadnych niedomówień.
Gospodyni zatrzepotała rękoma:
- A to się wam przydarzyło, do śpitala se idźcie, nie

do mnie... po coście się wypisali?
I wtedy właśnie ujrzałam po raz pierwszy szerokie,

sztywne kiecki gospodyń i zrozumiałam, że wdowa po Janie
Boguszu, najbogatsza gospodyni we wsi Zduny, nic nie poj
muje i niczego od niej nie można wymagać. Tu był świat
i ludzie, którzy jedli trzy razy dziennie, spali pod własnym
dachem, chodzili w butach, których myślami i uczuciami
rządził jakiś ład ... Gdzieś daleko toczyła się wojna, waliły
bomby, paliły się miasta, mężczyżni, kobiety i dzieci konali
w szpitalach, na barykadach, w kanałach ściekowych,
wśród smrodliwych, mdłych zapachów ... Gdzieś daleko ma
szerowały armie, odczuwały śmiertelne znużenie, które
przychodzi w miejsce straconych nadziei ...

Poza Zdunami była wojna i cały świat. Dla Boguszki jed
nak i dla babusi ów świat odsuwał się na daleki plan -
nie znaczył właściwie nic.

Zamieszkaliśmy więc u Marcyjanny Boguszowej w izbie
o ścianach malowanych na granatowo we wzory z zielo
nych liści, czerwonych róż i złotych palm.

Gospodyni nie pozwalała otwierać okiennic, bo od świa
tła niszczyły się ściany, nie wolno było też i zamiatać.
Na długo przed pierwszym brzaskiem budziła mnie, sta

jąc w otwartych drzwiach naszej izby.
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- Pani., pani!... pójdziecie dziś kopać? Kopią na pól-
kach, już zaro ido.
- Nie, nie pójdę - odpowiadałam im.
- No to nagnajto krowy, aby tu, na saradelę.
Wstawałam z posłania, wciągałam buty. W izbie było

ciemno, ale znałam ją przecież na pamięć.
Przy ścianie szafa z malowanymi talerzami. Stół na sto

czonych przez robaki nogach, malowany na czarno. Na nim
ołtarzyk z figurami świętych. Na wysokości poprzecznych
belek ściany ozdobione obrazami za szkłem - każdy
wyobrażał świętego czy świętą, ale którego z nich, tego
nie można było określić, tak byli do siebie podobni.

Boguszowa ceniła je sobie widać szczególnie, bo oznaj
miła nam zaraz na wstępie, prezentując wnętrze izby:
- Nie zniszczta tylko, bo to kosztuje, i świętość ...

KRZYK

Sprawy, które się zwyczajnie działy na wsi, koło chału
py, w izbach, chlewie, stajni, kurniku i stodole, nie miały
nad umysłem władzy i one właśnie na przekór zmysłom
wydawały się nierealne, wydawały się zwidem, snem...
Przysiadłam na ławce przed „letnikiem" obok babusi

i łuskałam groch. Pęk grochowin ułożyłam sobie na kola
nach, coraz ujmowałam w palce strąk i otwierałam go,
drobne ziarna sypały się na podsuniętą dłoń.

Usiłowałam myśleć o tym, co było bliskie, proste, wolne
od jakiejkolwiek niezwykłości, o tym, czego nie trzeba się
bać...
Ale na próżno...
Bałam się babusi ... Bałam się jej pomarszczonej twarzy,

półmartwych źrenic, bezzębnych, miamlących dziąseł, jej
głosu i cichych kroków, jej doskonałej obojętności wobec
cudzej niedoli, jej wystygłego serca.
Wiedziałam, źe babusia nas nie lubi. Wszystkich! Bo po

co przyszli do Zdun? Na gospodarski chleb, na mieszkanie?
Po to, by ich niepokoić? naruszać ustalony ład?
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- Som z Warszawy? a za co tera tam nie somt A pinię
dzów nie majom? no to jak bedo?
- Takoście, pani, niezdarno ...
Pochylałam się i szukałam w trawie urojonych ziarn

grochu. Grochowiny w babusinych garściach szeleściły
sucho.
- Roboto to z was żadno ... A Marcyno nie lubi takich,

co nierobotne ...
Był jeszcze dzień, ale niebo smużyło się już szarością.
W Zdunach jest cicho i zwyczajnie. Wczoraj wyrywałam

z gospodynią groch na Pólkach, dziś ten groch się łuszcze ...
Franciszek poszedł z Ceśkiem na pastwisko. O kilka kro
ków od ławki, na której siedzę, jest dom, w nim nasza
izba... Zaraz przyjdą pani Karola, Teosia i inżynier Ka
czorowski, usiądą na ławie pod oknem, ja przykucnę na
słomie pod piecem, będziemy rozmawiali. Do końca bę
dziemy się zastanawiali nad przeszłością, będziemy cier
pieli, ale nie dojdziemy już do niczego, nie podejmiemy
walki - zmarnujemy resztę życia!

W jakiejś chwili na podwórze wchodziły krowy.
Cesiek zamykał furtkę, ciągnął wodę i przelewał ją do

koryt ustawionych koło studni.
- Pomóżcie no mu, pani, nimo co tak siedzić ...
Babusia składała ręce na kolanach i czekała.
Stała chwilę na środku podwórza, a potem szła do obo

ry - Cesiek jakby tylko na to czekał, przerwał obracanie
kołowrotu, przytrzymał korbę, rozglądał się. Nachylał ku
mnie i podawał na wyciągniętej dłoni śliwkę.
- Zjidzta se, babusio nie patrzom, som w oborach ...
Takie śliwki rosły w sadku Boguszki, naprzeciw chału

py - i były tylko dla Frania, syna gospodyni - lubił je.
Nie od razu brałam dar z rąk chłopca. Może by Cesiek

sam zjadł? A może w ogóle nie należy zrywać gospodar
skich śliwek?

Później Staszka, służąca Boguszów, szła doić krowy.
Zawsze się spieszyła. Wstawała o piątej rano, a chodziła
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spać o północy, sprzątała, gotowała, prała, tkała, robiła
w polu, oprzątała świnie, doiła krowy, karmiła kury, kacz
ki, gęsi i indyki, robiła masło i sery, szatkowała kapustę,
obcinała buraki, pomagała przy młócce. I zawsze była
chętna, zawsze pogodna. Wszyscy wiedzieli, że Staszka ko
cha 11Fronicka"1 najmłodszego syna Marcyjanny.

Szósta. Zduński dzień kończył się powoli. W mroku
stancji ledwo mogłam wyróżnić Swiętych Pańskich, patrzą
cych spod pułapu na izbę osowiałymi twarzami. Siadałam
obok syna, opierałam głowę o ścianę i czekałam.

Czy idą już pani Karola i Teosia? Czy są już na drodze
pełnej rozjeżdżonych kolein, obrzeżonej rowami, czy Ka
czorowski przyniesie mapy? Wycięte z gazet rysuneczki
ukazujące sieć poplątanych linii. Według inżyniera przed
stawia.ją naprawdę coś ważnego, wyznaczając szlaki cierp
liwej nadziei i naiwnej wierze ludzi szukających pociesze
nia.

Czy już idą Karola i Teosia? Mijają kolejno chałupy:
Jagodziny, Kozła, Guzków, sołtysa... W obejściu sołtysów
od świtu do nocy siedzi w kucki na progu albo wystaje
przy płocie 11głupio Zofijo", obłąkana stryjna gospodarna.
W zniszczonej zapasce, zarzuconej na głowę, milcząca.
Może jest niema, a może tylko nie chce mówić. Ale
czasem Zofija krzyczy. Znienacka. Przeraźliwie. Wszyscy
od razu wiedzą, że to ona, i nikt się nie dziwi. Tylko
mnie jedną napełniał ów krzyk za każdym razem bezgra
nicznym lękiem, tylko nade mną miał moc wskrzeszania
coraz nowych wspomnień i nowego cierpienia.

Cisza za oknem rośnie w monotonny szum. To deszcz.
Franek wyszedł. Zabrał Ciapka. Poszli do obory, do

Ceśka. Byłam sama, sama ze sobą.
Naraz ze środka szmeru deszczowego, monotonnego

plusku wytrysnął krzyk. Długi, rozdzierający! Krzyk „głu
piej Zofii".
Zdrętwiałam. Zofia krzyczała, a ja szczękając zębami

ze strachu i drżąc na całym ciele znów musiałam oglądać
przeszłość.
Między gwiazdami a ziemią wisiała cisza. Za plecami
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miałam ścianę hali pruszkowskich warsztatów. Obok mnie
spal mój syn i tysiące innych dzieci, kobiet - wszystko
stłoczone, sponiewierane, na pół żywe. To byli ci, dla któ
rych wewnątrz hal nie starczyło miejsca, ci, których przy
gnano tu ostatnich.
Wewnątrz posadzka zalana była moczem i kałem, wy

miotami, krwią. Powietrze dławiło, ciała mdlały z utrudze
nia. Nie było kropli wody, nie było światła.

W ciemności i zaduchu kłębiły się głosy przekleństw
i bluźnierstwa, jęki, charczący bełkot konających. Część
kobiet śpiewała cierpliwie, ciągle od początku, wszystkie
strofki pieśni.

,, ... Usłysz, Jezu, jak cię błaga lud ... "
I jak w tej chwili, jak przed sekundą, nagle, z bliska,

jakby zza nasypu kolejowego uderzył w powietrze krzyk.
Straszny.

Znałam ten głos... to krzyczała gwałcona przez niemiec
kich żołdaków kobieta...

I nic... jakby jeszcze głębsza cisza, głębsza ciemność.
Przeżyłam Pruszków, ale tamten krzyk został we mnie.
Tkwił mi w uszach i w mózgu nie naruszony przez mijają
cy czas.
„Głupia Zofija" dawno ucichła. Był tylko szum deszczu

i szumy liści. Ale ja ciągle jeszcze przeżywałam - tamten
krzyk.

U SĄSIADÓW

Piotr żył! Któregoś wieczoru zastałam go po- prostu
w sieni, rozmawiającego z Marcyjanną. W pierwszej
chwili nie czułam nic prócz bolesnego ucisku serca. Czy to
była radość, czy zdziwienie? Dopiero w izbie zauważyłam,
że z oczu mych leciały łzy... Po powrocie męża stan osłu
pienia, w którym dotąd żyłam, zaczął ustępować powoli.
Pod zaklęciem głosu Piotra przestawały straszyć ściany izby
i szum drzew zza okna, a twarze ludzi nabierały zwyczaj
nych, ludzkich cech.
- Nie trzeba ciągle myśleć o tamtym, kochanie.
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- Popatrz, jak tu dokoła ładnie.
- Pamiętasz wsie w Słowacji?
- Czy pamiętam?
Lata rozstąpiły się łagodnie.
Tak, to było jesienią, na Słowaczyźnie, dokąd zawędro

waliśmy któregoś roku.
Uśmiechy na twarzach, szepty, wonie ... leżący na włosach

Piotra blask słońca; jego włosy pachniały świerczyną,
w jego głosie brzmiała muzyka, jego chód przypominał
taniec. Ludzie pozdrawiali nas jak starych, dobrych przy
jaciół. Nawet ujadanie psów wydawało mi się wtedy sym
bolem serdeczności. Żyłam w nieustannym zachwycie.
- Ale tu, Piotrze, ale teraz jest zupełnie inaczej I
- To my się zmieniliśmy, Małgosiu. Przecież pola, sady,

ludzie, wszystko jest jak wtedy ...

Z dnia na dzień wciągałam się w życie Zdun. Najpierw
zbliżyłam się do ludzi z Warszawy.
Na początku wszyscy wydawali mi się podobni do siebie,

jak święci z obrazów Marcyjanny. Przerażeni, bezradni,
w strzępach odzieży, snuli się przed gminą w Podzduniu,
gdzie mieścił się miejscowy komitet RGO, obsiadali scho
dy mleczarni i przykościelny mur, wystawali na drodze
przed piekarnią Gałaja i Papugi i koło sadzawki, albo wę
drowali drogą w kierunku Łowicza, Łodzi, Kutna ...

Powoli zaczęłam jednak wyróżniać wśród nich grupy:
Ci są z Podzdunia, ci z Retek, z Jackowie, z Szymanowic,

Bąkowa, a ci - ze Zdun.
W Zdunach mieszkali: mecenas Liezenhardt, pani Maria -

kapitanowa, Karola - pianistka, inżynier Kaczorowski,
ukryty pod postacią samotnego aktora - pan Stanisław,
były oficer, Teosia i na końcu wsi doktor Niedźwiecki
z żoną. Na granicy Jackowie osiedlono dozorcę z Furmań
skiej z żoną, jakąś kobietę z dwojgiem dzieci i drugą z trzy
letnią córeczką, parę staruszków - wysiedleńców spod
Kutna, tzw. ,,wędrujących'". Wędrowali z nakazu gminy od
chałupy do chałupy, siedząc w każdej tydzień już piąty rok.
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W listópadzie gmina przeniosła dodatkowo do Zdun
z Jackowie muzykologa, profesora Rydzewskiego z żoną -
śpiewaczką, Anastazję Pokorną i szewca Jana.

U Żabków mieszkali: pani Maria - kapitanowa i me
cenas Liezenhardt.

Przez pierwszy tydzień było tak: pani Maria siedziała
całe dnie w rowie przydrożnym naprzeciw chałupy, a me
cenas na schodkach ganku. Od czasu do czasu otwierały
się od wewnątrz drzwi sieni i któreś z Żabków mówiło:
„obiad" albo: ,,podwieczorek" - mówiło i wysuwało rękę
z miseczką maślanki lub barszczu.

Mecenas przeważnie drzemał, czasem rozmyślał, czasem
rozglądał się po polu, wystarczał.jednak najmniejszy szmer,
by wyprostowywał plecy, nastawiał uważnie starczą głowę
i czekał na znak. Ręce ujmowały skwapliwie miseczkę, usta
krasił uśmiech.
- Eee... dziękuję, dziękuję bardzo... bardzo... - mówił

śpiewnym kresowym akcentem. Miał przy tym nieznośny
zwyczaj zastępowania niektórych słów niekończącym się
,,eeee".
Wstawał ostrożnie, by nie uronić ani kropli. Był mały,

pokurczony, odziany w zielone papierowe spodnie z wy
dartymi kolanami i białą płócienną marynarkę. W dziurce
klapy tkwiła różowa astra. Na gołych nogach sterczały za
wielkie buty.

Oczy utkwione w barszczu ożywiały się.
Trzy stopnie ganku, pięć kroków w poprzek drogi.
- Eee, proszę ja łaskawej pani... eee... barszczyk jest

tego ...
Albo: - Wyborna maślanka.
Pani Maria była entuzjastką życia w każdym jego przeja

wie. Mówiła okrzykami. Okrzyki wyrażały: radość, zdzi
wienie, rozpacz, żal.
-Ach!
- Co pan mecenas mówi?! Mon amii
- Maślanka?
- To cudowne! ...
Mogła mieć lat czterdzieści albo sześćdziesiąt, nosiła
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chusteczkę na głowie, spod chusteczki wysuwały się
loczki o nieokreślonym kolorze. Na policzkach miała deli
katne rumieńce, naiwne i wzruszające swą sztucznością.

Pani Maria straciła męża w 1939 roku.
- Ach! To był bohater!
Róż na policzkach niczego .już nie jest w stanie ukryć.

Oczy pod przyciemnionymi brwiami uciekają w głąb
i gasną. Pani Maria przeżyła i przecierpiała wiele.
- Warszawa, ach!
- Filtrował Zieleniaki Mon Dieul Co za okropność!

Walczyliśmy! Ginęliśmy!
Słowa są polskie albo francuskie. Niekiedy nie kończy

zaczętej myśli, ale wybucha histerycznym śmiechem lub
płaczem.
We wrześniu dzień był długi i można było bez końca

siedzieć w rowie. Coraz ktoś szedł drogą, przejeżdżały wo
zy, na polu były ziemniaki, w sadku jabłka, torem sunęły
pociągi, za torem widać było w czystym powietrzu kościół
w Podzduniu. Po tygodniu umiało się na wyrywki i kraj
obraz, i sprawy gospodarstwa Żabków, Boguszów, Surmów...
Chałupa Żabków ma wedle zwyczaju dwie izby rozdzie

lone kuchnią. W jednej izbie mieszka miejscowa nauczy
cielka, usunięta przez Niemców z mieszkania przy szkole,
w drugiej rodzina gospodarza: Żabka, Żabkowa, rodzice
gospodyni, czworo dzieci i służący. W tej samej izbie zo
stali pomieszczeni przez gminę „aż do odwołania": pani
Maria i mecenas - śmieszny mały człowieczek w rogo
wych okularach, z różową astrą w klapie płóciennej
marynarki.
- Na każda chałupe dwoje warszawskich - taki rozkaz.
Nocą wolno im było spać na sienniku w izbie, w dzień

można było być gdzie się chce.
Kolację jedzono wspólnie. Jedenaście osób obsiadało ła

wę. Gospodyni stawiała dwie miski: jedną z barszczem, dru
gą z kluskami, czasem kładła chleb w grubych pajdach
i ser w kromkach.
Ojciec żabkowej był bardzo stary. Jego łyżka nie śpie

szyła się do jadła, stukała o kant ławy, płoszyła muchy,
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czekała na chęć, ale starość jest niechętna wewnętrznym
impulsom, jest znużona, leniwa, śpiąca. Wreszcie i jego
łyżka zanurzała się w misce.

Każdy je inaczej. Mecenas zbiera z wierzchu: rzadkie,
ustałe ... Dzieci jedzą prędko. Ronią po drodze krople płynu
i grudki ziemniaków, natychmiast obsiadane przez muchy.
Parobek łapczywie. Słychać skrzybot i mlaskanie.
Pani Marii jest nieswojo. Wszystko ją razi, muchy topiące

się w barszczu, okruchy sera na ławie i skwapliwość jedzą
cych. Tylko ojciec Żabkowej jest inny, jest dostojny. Lubi
go, lubi słuchać jego skąpo wypowiadanych uwag:
- Co się to porobiło, moje państwo, widzito wy?
- To całko Warszawe spaliło?
-- Te Niemce to lucypery czy jak?
Tymczasem mecenas usiłuje opowiedzieć anegdotę o ro

syjskim pułkowniku, .,co stał na kwaterze w leśniczówce".
W ustach ma jeszcze trochę ziemniaków z barszczem, aie

nie zważa na to, chcąc uprzedzić tych, którzy by też mieli
coś do powiedzenia. Ale kto go tam słucha. Żabka myśli
o kontyngencie: sześćdziesiąt metrów żyta i to wszystko
w trzy dni! Gospodyni o kopaczach: tyle narodu nakarm!
jutro chleb trza piec! Tadek o krowach, a Zośka o tym,
że znów przerwano szkołę na „nie wiadomo do kiedy".
Tylko parobek Żabków, młody, jasnowłosy chłop uderza

dłońmi o rozstawione kolana i śmieje się z przygody w le
śniczówce. Nie wiadomo zresztą, czy utrafił wyobraźnią
w sens opowiadania, ale co mu tarni najadł się, czuje we
środku ciepło i senność.
Nogi, ręce i grzbiet odpoczywają.
- Godojto, godojto, panie!

Minął wrzesień.
Niebo wydawało się rozwieszoną wysoko wyblakłą

płachtą. Rano 'f,ÓW i bliskie pole pełne były rosy. Po obie
dzie słońce przechodziło prędko na prawo, nad topole
jackowickie, i stawało na horyzoncie ogromne i czerwone
jak krew. Od razu robiło się zimno i jakoś dziwnie. Cisza
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zaczynała niepokoić, a purpura na niebie nasuwała myśl
o krwi i ogniu.

Musiała się więc pani Maria przenieść znad rowu na
ganek.

Dobuś, synek nauczycielstwa, chorował i grymasił.
Pani Urszula pruła sweter. Stanisław-aktor ziewał dy

skretnie. Słuchali opowiadania mecenasa. Od jakiegoś czasu
opowiadania te wyszły z kręgu anegdot i nawiązywały do
rzeczywistości. I sam mecenas się zmienił! Postanowił da
wać sobie radę za wszelką cenę, doczekać „innych czasów".
Dziś na przykład był w Łowiczu na „prawdziwym
obiedzie" ...

Pani Maria coraz częściej nie mogła sobie znaleźć miej
sca, bo gdzie? Na ganku przesiadywał mecenas, który raził
ją co dnia więcej. W rowie było wilgotno. Ludzi ze wsi -
nie znosiła. Pani Urszula, Karola, Teosia i my, wszyscy
chcieliśmy jej jakoś pomóc. Zapraszaliśmy do siebie, ale
wszędzie jej było jednakowo źle. W obejściu mdlił zaduch
gnoju, z pola ciągnęło tym samym odorem, w rowie czyhał
chłód, w izbach było duszno. Popadała w coraz głębszą
apatię. Już tylko niekiedy reagowała dawnymi okrzykami:
- Ach! potworność!
- Czekanie na śmierć! Mon Dieu! śmierć!
Wieczory przychodziły co dzień wcześniej, spadały z nie

ba jakby znienacka. Dzień stawał się coraz krótszy, a noc
dłuższa.

O pierwszym zmroku pole i ziemniaczyska, droga i za
gony między drzewami sadów zaciągały się ociekającym
wilgocią zimnem.
W izbie Żabków było duszno. Przez noc szyby okien

okrywała para, która o świcie ściekała na parapet i dalej
strużką na podłogę.
Ojciec gospodyni sypiał lekkim, starczym snem. Jego

twarz żółta i chuda tkwiła nieruchomo na tle poduszki jak
twarz nieboszczyka.

Mecenas wciągał powietrze ze świstem przez szeroko
otwarte usta. Bezzębne dziąsła drżały lekko...
Nikt nie przeczuwał, że właśnie tej nocy pani Maria po-
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weźmie decyzję, od której nie ma odwołania. Powiesiła
się na ganku na zdjętej z głowy chustce.

Agnieszce Surmie - wdowie po Wawrzyńcu Surmie
zostało pięcioro dzieci. Najstarszy Feliks miał lat dziesięć,
najmłodsze - para bliźniąt, po trzy.
Wawrzyńca Surmę zabili Niemcy przed urodzeniem się

bliźniąt. Już ich nie oglądał, przyszły na świat w siedem
miesięcy po pogrzebie ojca. Chłopak i dziewczyna.

Agnieszka miała razem z łąką i torfowiskiem dziesięć
mórg. Od tego dnia i godziny, kiedy powiedzieli jej
o Wawrzyńcu, że leży pod cmentarzem, z twarzą do ziemi,
obok starego Chuńczoka z Retek i dwu braci Kalinków,
fornali z Jackowie, rozstrzelanych dla przykładu, żeby
wieś znała wojenne prawo - odmienił się w jej oczach
świat, jakby zasnuł mgłą, przycichł.

Po nogach całowała Hansa „z wachy" koło kościoła,
żeby dał papier na pochówek.
- Nein, nein! Niech leży polskie ścierwo i śmierdzi...
Buty Hansa pachniały terpentyną, pokrywała je war

stwa kurzu, Agnieszka wargami ścierała kurz z cholew
Hansowych butów.
- Nein, neinl
Widzieli to ludzie; stali półkolem przed „wachą" i przy

glądali się.
Było lato. Gorąco i cisza stały nad wsią.
Agnieszka nie płakała. Z przerażeniem oglądała ucieka

jący sprzed oczu świat, nasłuchiwała głosów, które gubiły
się i mieszały ze sobą.
Nie rozumiała mowy Hansa, nie dochodziły do niej słowa

ludzi, stojących obok. Obejmowała buty Niemca i powta
rzała w kółko:
- Żeby choć we święto ziemie, żeby choć ...
Wreszcie zniecierpliwiony żandarm kopnął ją w brzuch,

upadła na kolana, ludzie rozsunęli się, baby zaczęły lamen
tować. Nikt nie wiedział, że już chodziła z bliźniakami.
Po trzech dniach jednak podsołtys Maciejak przyniósł jej
papier „z pozwoleństwem",
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Pochowała Wawrzyńca w „świętej ziemi" zduńskiego
cmentarza.

Przeszło siedem miesięcy i urodziły się bliźnięta.
Wawrzuś, po ojcu nieboszczyku, i Rozalcia, po matce
Agnieszki.

Minęło trzy lata.
U Agnieszki mieszkali profesorostwo Rydzewscy i Ana

stazja Pokorna.
Anastazja Pokorna miała wyrko w izbie Agnieszki pod

samym oknem, Rydzewscy zajmowali drugą stronę chałupy.
Pokorna chorowała na astmę. Niekiedy cały dzień prze

siedziała na wyrku pod oknem, patrząc na świat. W ogród
ku Surminy kwitły astry i floksy. Anastazja miała tkliwe
serce. Lubiła kwiaty, granie na skrzypcach i dzieci. Za
przyjaźniły się szybko.

Któregoś poobiedzia wstąpiłam do niej, by napisać obie
cany od dawna list. Parobek Surminy wybierał dół na bura
ki; stał w płytkim rowie i rozglądał się po niebie.

Wypłowiały błękit zawlekał się od wschodu szarością
chmur.
Anastazja Pokorna siedziała w otwartym oknie. Nie mo

gła pracować. Nie miała siły. Gnębiło ją to i onieśmielało.
List miał być do brata.

Brat Anastazji - Józef Pokorny - miał gospodarstwo
w Kieleckiem.

... ,.Ja mieszkam u jednej wdowy... Kochany bracie! Tu -
nie to, co u nas. Ludzie inni i inaczej żyją... "
Musiałyśmy przerwać, bo do izby weszła Agnieszka

z koszykiem ziemniaków i powiedziała od proga:
- Deszcz będzie, już się chmurzy.
Postawiła koszyk koło pieca i schyliła się po stołek. Spra

cowane ręce ułożyły się na moment na kolanach. Odpo
czywały.
- A no, niech pado, buraki pokopane, tyle co okryć.
Anastazja pogładziła palcami papier listu, spojrzała na

mówiącą. Twarz Agnieszki nie miała już w sobie ani śladu
młodości. Była zryta w głębokie bruzdy, bezbarwna.
- List pisom?
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- Do brata, nie mogłam się zebrać, aż pani przyszła -
wyjaśniła Pokorna łapiąc ze świstem powietrze.

Agnieszka westchnęła. Naraz zrobiło się nam wszystkim
jakoś smutno. Surmina znała historię Anastazji. Tak, nie
było w niej nic wesołego, nic, co by choć we wspomnieniu
mogło ucieszyć myśli i serce. Anastazja miała jedenaście
lat, jak poszła służyć do miasta, najpierw do Kielc, później
do Warszawy.
Ale miejskie powietrze jej nie służyło, zachorowała na

astmę. To było w Warszawie, piętnaście lat temu. Przedtem
zawsze była taka zdrowa! A tu masz ... Sama już nie pa
mięta, na ilu była służbach i na której się to zaczęło.
A potem, to przez tę astmę nie trzymali jej nigdzie długo.
Tu trochę, tam, jeszcze gdzie indziej. Brat ma gospodarkę
za Kielcami, dziesięć morgów pola i trzy lasu, był najstar
szy. Młodszych spłacił. Tak się to mówił Dostała swoje
,,dwa grosze" i już! Tyle co się podpisała u rejenta w Kiel
cach i kieliszek wódki wypiła „na zgodę". Trzydzieści je
den lat temu opuściła rodzinną wieś - miała jedenaście,
teraz ma czterdzieści dwa. Jeździła do brata, a jakże, pra
wie co rok, nawet podczas wojny. Ciągnęło ją do wsi, do
lasu, na łąkę. Gniotły ją mury miejskich domów, gubiła się
w ulicach ze ścianami z muru, cegły i kamienia, dzielący
mi niebo na skąpe zagony. Z coraz większym trudem ły
kała powietrze, w którym na próżno usiłowała odnaleźć
woń sosen albo ziemniaczanej naci, kwitnącej gryki albo
zboża. Wsłuchiwała się w głosy dochodzące z podwórza,
tęskniąc coraz dotkliwiej za ryczeniem krów, dźwiękiem
klepania kosy, biciem cepów... W mieście było inaczej. Do
południa rozlegało się trzepanie dywanów, kłótnie stróża,
szczekanie sprowadzanych z pięter „za potrzebą" psów,
wołanie przekupniów.
Później kroki mieszały się ze słowami, ze śmiechem, z na

woływaniem. Szedł malarz pokojowy - Panczyż z wiadra
mi po farbie. Wracał z pracy „Kulawy Szymon", kuśnierz
trzepał futro. Służąca od mecenasa - Wikta - stawała
obok otwartego okna .szewca z parteru i śmiała się głośno.
Szewca nie było widać, ale wiadomo było, że wpatruje się
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w śmiejącą zmrużonymi oczyma. Anastazja nie lubiła
Wikty. Rada by wypłoszyć ją spod szewcowego okna, ale
zawsze tak się jakoś składało, że w chwili kiedy chciała
zawołać, wchodził „handel" albo „gałganiarka", ostrzycie!
nożów. Ich krzyki wypełniały podwórze zamknięte ścia
nami oficyn i frontu.
Aż jednego dnia głosy umilkły nagle, a później buchnęły

wrzaskiem. Niebo nad podwórzem sczerniało od dymu. Huk
ogłuszył, mury zadygotały.

Trzeciego sierpnia w samo południe bomba padła w ofi
cynę.
Jezu! Jezu!
Tam gdzie było podwórze, sterczała teraz góra gruzu,

tynku, cegieł, belek, poszarpanych ram okiennych, powy
łuskiwanych ze swych miejsc futryn, pogruchotanych sprzę
tów, wyszarpanych ze stropów szyn.
Ceglany pył dławił. Anastazja zachłystywała się.
Na placu Narutowicza szalał pożar, karabiny maszynowe

szczekały głośno, blisko, tanki głucho ugniatały ziemię.
Szewc Jan Zawadzki ocalał. Stał blisko bramy i rozma

wiał z Anastazją. Mówili o powstaniu i o tym, że oboje są
ze wsi, choć do Warszawy przyszli jako dzieci.

Opowiadał jej, że zaraz po wojnie weżmie czeladnika,
bo roboty będzie dużo.

Rzuciło ich za bramę i tak zostali osypani wapnem i czer
wonym ceglanym kurzem.

Tej nocy Anastazja oddała się szewcowi. Z dobrej woli.
Po okropnym dniu, w którym bomba zwaliła oficynę

i zabiła tylu z ich kamienicy.
Widocznie musiało tak być.
Leżeli na sienniku w korytarzu piwnicznym w zupełnej

ciemności. Anastazja miała atak. Dusiła się. Otwierała sze
roko usta i łykała pełne stęchlizny powietrze. Tak ją ten
oddech męczył, że nie mogła już o niczym innym my
śleć.
Piątego sierpnia wypędzili ich Niemcy za bramę i od te

go czasu byli już razem. I na Zieleniaku, i w Pruszkowie,
i tu, w Zdunach. Tyle, że Anastazja mieszkała u Agniesz-
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ki, a Jan na Podzduniu, obok gminy, przy Niemcach. Re
perował im buty i końską uprząż.

Anastazja nie miała żadnej radości, żadnego szczęścia.
Jan pił wódkę w szynku na Podzduniu i w Łowiczu,
w Niedźwiadach i w Bąkowie. Kradł Niemcom skórę, sprze
dawał ją chłopom i miał pieniądze. Śmiał się do dziew
czyn ze wsi, kłamał i kręcił.

Raz miał sklep z obuwiem na Grójeckiej, z dwiema wy
stawami i pracownią, raz był majstrem w garbarni, kiedy
indziej, że żonę i dzieci zabiła mu bomba, albo że ona,
Anastazja Pokorna, jest jego żoną, ale chorą, 11nie wyjdzie
już z tego, wdowcem mi przyjdzie po świecie chodzić".
Przymilał się i wpraszał, obiecywał i zapominał w tej sa
mej godzinie. Wszystko odstawało od niego łatwo i lekko,
spływało jak deszcz po szybie. To, co wstrząsnęło Ana
stazją, dla niego było niczym, zamieszaniem. Nie żal mu
było życia ludzkiego i domów, sklepów, majątków, miesz
kań, nie litował się nad trupami koni i psów, nad walącym
się miastem.
- Wojna! Co ty, Natalka, tak wydziwiasz? zwykła

rzecz, na wojnie zawsze taki
Gwizdał przez zęby i przygładzał rzadkie włosy.
Wieś go też nie obchodziła, i ta, do której przyszedł,

i wszystkie inne, jakby się z niej nie wywodził, jakby był
od dziadów z miasta. Ale i miasta nie kochał. Był znikąd.
Myślałyśmy o tych niewesołych, sprawach wszystkie trzy.
- To mówicie, że się ma na deszcz? - przerwała ci

szę Anastazja.
- W tym roku jesień i tak jak mało która... - dopo

wiedziała Surmina.
- A kiedy do was, Agnieszko, klepaczki do lnu przyjdą?
- Po niedzieli mają, niewiele tam i tego lnu, ledwo co,

poradziłabym i sama, no, ale już niech...
- U Jagodów dziś skończyli, osiem ich było.
- Jutro u Boguski klepie.
- Ta to mal
Palce Agnieszki, zguźlone, ciemne, przytrzymują uważ

nie ziemniak. Obrane rzuca do cebra ustawionego obok nóg.
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- Jej -:- jest dziewięć morgów byle jakiego pola, jej -
głupi parobek, jej - pięcioro dzieci, jej - Wawrzon za
strzelony pod murein cmentarnym, jej zgięte plecy, obwi
słe piersi, wiotkie od zmęczenia nogi, mętne od niewypła
kanych łez oczy, jej - uharowana do siódmego potu, prze
padła na zawsze młodość ...

To jest jej - jej własne.
Każdy ma swoje własne, tylko że każdy inne, ten takie.

a ten takie ...
Rozmowa urwała się.
Anastazja rozkaszlała się na dobre. Na koniec wróciły

śmy do listu. Przeczytałam głośno to, co już było napisane.
... .,Pytam się też ciebie, Kochany Bracie, co tam u was

słychać w gospodarstwie, czy... "
Anastazja zamyśliła się, przestała kaszleć.
Co to ona chciała wiedzieć o gospodarstwie brata? Czy

o lnie? Nie, u nich nie sieli nigdy lnu...
Pamięta dobrze! Najpierw kwitną ziemniaki, później są

żniwa. żyto stoi w kopach. Długi szereg kopic jakby szedł
pod górę, jakby na nią wstępował,

Zapomniałyśmy o liście. Pokorna rozżaliła się. Łzy na
płynęły jej do oczu.
- Żebym nie szła z dziecka na służbę, na cudze, żebym

na gospodarce została, wydałabym się, żyłabym jak Bóg
przykazał, choroby bym się nie doczekała. I tych okrop
ności bym nie oglądała, tej Warszawy nieszczęsnej. -
Zachłysnęła się płaczem... Wykrztusiła: - I Jana bym na
oczy nie oglądała, także samo!

Znów zaczęła kaszleć. Z astmy był ten kaszel, długi, mę
czący.
Agnieszka prędko obracała w palcach ziemniaki, obie

rzyny spadały jej na kolana, wysypywały się na podłogę
izby. Muchy brzęczały nad kominem, z podwórza docho
dził gwar dziecinnych głosów. W izbie obok profesor Ry
dzewski czytał głośno greckie wiersze. Nie rozumiałam
ani słowa, ale domyślałam się, że musiały być piękne.
Profesor miał czysty, głęboki głos. Każde słowo dźwię

czało jak najszlachetniejszy metal.
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- Jo to wom ni radzę, ni przykazuję, ale jakby tak na
mnie, dołobym se ze szewcem spokój, niepewny on i pijok.

Niezręcznie rzucony ziemniak obryzgał wodą z cebra
twarz Surminy. Pochyliła głowę i otarła policzek łok
ciem. - A co do tego, czy na wsi, czy w mieście, to dolo
cię znajdzie. Mojego śmierć spotkała na wsi, na własnym,
gospodarzem przecie był jak inni i jakby żył...

Między słowa greckiego wiersza i śmiech dzieci wpa
dło naraz gwizdanie parobka.

Stanął w drzwiach sionki i zaczął grzebać w skrzyni
z narzędziami. Anastazja pochyliła się nad listem.
- Niech pani przekreśli, co to że... ,,Tu nie to co

u nas ... ", wie pani I
Dalszy ciąg poszedł już gładko:
„Czy ziemniaki już w kopcach i czy, jak zawsze, nie

siejecie lnu? Z moją astmą jest żle, dusi mnie, a już naj
gorzej to mnie męczy po nocy. Jak będą koleje dla ludzi,
to przyjadę. Napisz mi, Kochany Bracie, jak Ci się powo
dzi i czy wystawiłeś tę stodołę, co na nią drzewo zwozi
łeś, i czy mnie radzi przyjmiecie?
Całuję Ciebie i Bratową, i dzieci po niezliczone razy,

Twoja siostra do grobu
Anastazja Pokorna".

Tymczasem Agnieszka zebrała do fartucha obierki i wy
szła do sieni.
- Co ci trzo? wybrałeś dół? nie gap się ino, bo późno,

weź no się do roboty, nie stój jak cielok...
- Marysia! ... Marysia!. ..
Z sieni nawiało do izby świńskiego smrodu, jak z chlewa.
To Marysia. Znowuż dała żreć wieprzakowi w sieni.

Ciężko jej było zanieść sagan za oborę. Wieprz rozpaćkał
obierki, rozchlapał pomyje i zaczął ryć pod progiem ko
mory dół, a Marysia bawiła się w najlepsze z dziećmi ko
ło stogów.
- A won!! ... Marysia! Pódźżel
Za oknem tkwiły niezmiennie: niebrukowana droga, za

rowem pola, dalej drzewa cmentarne - wieża kościoła
i czerwone dachy Podzdunia.
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NA PODZDUNIU

D o południa liczyłam i przetrząsałam motki lnu w komo
rze. Później zmywałam naczynia pod gankiem przybudów
ki obok kurników. Piotr dołował buraki w sadku naprze
ciw chałupy, pomagała mu Staszka, Cesiek wy,gonił właśnie
krowy z obory.
W strzępach wojskowej kurtki, ze skołtunioną czupryną

przestępował z jednej bosej nogi na drugą i pokrzykiwał.
Cesiek ma piętnaście lat, strupy na twarzy i jego schrypnię
ty głos do Marcyjanny i babusi odnosi się zdecydowanie
wrogo.
- Niech se godojom, póki chcom... za co ja morn być

dobry, kiedy one niedobre?...
Cesiek był z Retek. Jego rodzice nie mieli pola, ojciec

parobkował we dworze w Niedźwiadach, a i on tam słu
giwał za pastucha, dopóki dziedzicowi nie zabrali krów.
- Niech no przyńdom tu te Ruski, zaro do nich przy

stanę - zwierzał się nam często. Czekał na żołnierzy,
chciał się dostać do wojska i ruszyć i armią w świat. Wie
rzył, że to rychło nastąpi i niecierpliwił się coraz wyraźniej.
Tego popołudnia Ceśkowi wyraźnie się nudziło, gdy tak
stał na deszczu i patrzył na krowy gramolące się leniwie
przez próg obory. Jakby chętnie zapalił.

Zapałki! Niespokojnie wsunął rękę w głąb kieszeni, na
macał pudełko, potrząsnął nim: ,,som". Bo o zapałki było
szcze,gólnie trudno. Od gospodyni ani marzyć:
- Babusio chowajom za święty obraz albo w kufer

zawarty na wieko - wyjaśniał z żalem. Dostawał je od
mojego Franciszka, za to, że go wieczorami wpuszczał do
obory.
Kończyłam zmywanie. Tymczasem od pola nadeszła Ja

godzina, matka Staszki, - Nieśmiało zajrzała do sieni
i chlewów.
- Staszki nimo? gospodyni som?
Spod zapaski wyjęła szmacianą torbę, rozsupłała. Miała

w niej dwie butelki.
- Po mlekom przyszła, Boguszko obiecali dać ździebko.
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Wiedziałam z góry, że Jagodzina mleka nie dostanie,
bo cały popołudniowy udój własnoręcznie odciągnęłam na
centryfudze - a śmietanę i mleko zabrała szmuglerka. Ale
było mi jakoś niezręcznie wyjawić prawdę. Przysiadłam
na lawie obok mokrych naczyń. Jagodzina na stołku koło
stągwi z pomyjami. Była drobna, pomarszczona, ciemna.
- I pana nimo?
- Mąż okrywa buraki, do wieczora pewnie skończą,

Staszka mu pomaga, bo Cesiek musiał pognać krowy -
opowiadałam szeroko.
- A Boguszko?
- $pi, śpią po obiedzie obie z babusią.
Jaqodzina westchnęła.
- Godało o tym mleku w niedziele, że da, co bym przy

szła, da tarni obaczysz! Nie dla mnie, co mi tarni Wicuś
słabuje, noga od nowa rwie.
Wytarła palcami nos i zadumała się smutno. Nie wiodło

się jej w życiu. Mąż ją odumarł dawno, dzieci było troje:
Wałek, Wicuś i Staszka. Mieli kawałek ziemi na Pólkach,
było tego z osiem morqów, ale nisko. Na rok przed wy
buchem wojny synów zaniosło w świat. Walusia, co się
po ojcu na kowala kierował, namówili ludzie na wyjazd do
Warszawy. Wickowi też się w głowie zawróciło, też chciał
jechać. Tak nią długo kołowali, aż sprzedała kuźnię i trzy
morgi łąki Boguszce. I Jagodziaki pojechali w światy.
Przyszła wojna. O chłopakach słuch zaginął. Staszkę

wzięła Marcyjanna do służby, a Jagodzina klepała biedę
na podmokłym kawałku gruntu bez konia i krowy. Aż,
jakoś na wiosnę czterdziestego trzeciego roku, wrócił Wi
cek. Bez nogi i ze sztywną lewą ręką.
- Wybierali my się z Walkiem za ruską granicę, ale

Niemcy pilnowali dobrze. Głód był i nędza sroga. Przytu
liliśmy się u jednego cukiernika i jakoś się żyło - a tu
po dwóch tygodniach Przemyśl podzielili, połowa - Ruski,
połowa - Szwaby.

Ludzie przez San przechodzili do Rusków. Postanowili
śmy i my. Przeprawiliśmy się łódką w nocy, woda była
duża. Zobaczyli - dawaj strzelać - buchnęli my we wo-
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dę. Wałek przeskoczył, a mnie utrafili. Osiem miesięcy
leżałem w szpitalu i tam nogę mi urżnęli. Tymczasem cały
Przemyśl Niemcy zajęli i granicę obstawili, że i mysz by
nie przeszła.
W chałupie Jagodów zbierają się co wieczór ludzie,

obsiadają ciasno ławę i słuchają Wicka Jagody:
- Wałek jest we wojsku, razem z jednym z tartaku

z Przemyśla, co z nami się przeprawiał. Mało co, a tu
będą! Toć sowieckie wojsko wali na Berlin, tylko ich pa
trzeć! Muszą przez Kutno, znaczy się, naszym traktem.
Niekiedy do mowy kaleki wtrącał swoje Pietrek:
- Przyjdo, no to co? Przyjdo i pójdo, a ty i tak zdech

niesz w bidzie. Według mnie to jest tak: Io kogo Niemiec
straszny, Io Boguszki? Nie! Io nos, mówie. A Polsko jak
wróci, Io kogo bedzie dobro? Lo nos? Zaś tarni Lo Bogu
szki!
Wicek siadał na posłaniu i ściszał głos:
- Nie mów ty, Pietrek, nic, bo nic nie wiesz, ja cli mó

wię, że się odmieni, i to niemało, i tu w Zdunach, i w Pol
sce, i na całym świecie.
Jagodzina nie żaliła się przed nikim. Wicek mimo ka

lectwa był pogodny i pełen jakiejś otuchy, siły. U cu
kiernika w Przemyślu nauczył się robić pierniki. Pierniki
te sprzedawał w niedzielę po sumie przed kościołem. Go
spodarze ze Zdun Kośoielnych, Retek i Jackowie spoglą
dali na niego, na jego szczudło i kosz niechętnie. Wystro
jone gospodynie mijały go z daleka. Ten i ów z gospo
darskich synów kiwał mu niekiedy na powitanie głową,
nie zauważyłam jednak, by który z nich wdawał się z nim
w rozmowę.
- Od małego odmieńce Jagodziaki byli, śmierdział im

gospodarski dział, bontować tu zaczyno, gadki ludziom ba
je... o nowościach... przed kościołem się ustawił, a za próg
nie przejdzie, Bogo nie uczci...
- Na Podzduniu gadajom, co Rusek już blisko - pół

głosem nawiązała Jaqodzina rozmowę. - A u Boguszki
co? Zakopało już majontki?
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Dźwignęłam się ciężko z ławy i z pośpiechem ustawia
łam naczynia na półce, bo uświadomiłam sobie, że lada
chwila mogła nadejść gospodyni.
- Zakopała. Wczoraj. Nawet beczkę soli, co stała w ko

morze ...
- Sól zakopali? - zdziwiła się Jagodzina. - Rusków

się boją, psiamaciel
Teraz już musiałam powiedzieć prawdę:
- A co do mleka, to Boguszka wam, Jagodzino, nie da,

ani kropli, bo już szmuglerka zabrała ranne i z południa,
nie ma nici
Ale Jagodzina nie dosłyszała widać, bo powtórzyła jesz

cze raz swoje:
- Bojo się! Majo cego, chytrusy!

BŁĘKITNE NICI BABIEGO LATA

Tego rena wstałam przed wschodem słońca, bo postano
wiłam wszystkich nas „uczciwie" pomyć. Jedyna miska,
która była u Marcyjanny Boguszowej, miała wielorakie za
stosowanie. Obwarzało się na niej twaróg na sery, na nią
wyrzucało się z parnika ziemniaki, bo „najporęczniej", na
niej zmywałam naczynia, w niej myło się ręce, nogi i gło
wy, szatkowało kapustę, przepierało, parzyło kury, płuka
ło masło. Tego ranka jednak miski nie było w chlewie
i w kurniku ani w drwalce, gdzie babusia podstawiała ją
pod deskę przyciskającą sery, ,,co by serwatko ściekło,
a nie poszło na zmarnowanie" ...

Było cudnie. Mgła umykająca w niebo, dalekość pełna
błękitu, doskonała cisza, harmonia. Zapatrzona nie zauwa
żyłam, że Cesiek wygonił już krowy z obory, a po po
dwórzu od jakiegoś czasu kręciła się nieznajoma kobieta
z walizką na plecach.
Wyglądała na kogoś z Warszawy.
- Gospodyni jest?
- Jest, w izbie. - I chcąc się upewnić, dodałam za-

raz: - Z Warszawy?
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- Z Żoliborza, kochana, z Żoliborza, wczoraj przyjecha
łam do Łowicza.

Z sionki wyszła babusia, popatrzyła przez chwilę na mó
wiącą, klasnęła w dłonie i zawołała w głąb chałupy.
- Marcyna! Szmuglery przyślil
Na podwórku zrobił się ruch. Okazało się, że szmugler

ka jest dawną znajomą gospodyni.
Ożyły wspomnienia niedalekiej przeszłości. Szmuglerka

w zagrodzie - to pieniądze. Ile to ich znosiły Boguszo
wej, wtykały do rąk, napraszały się z ndml... Można je by
ło potem, te papierki, składać w kupki, po tyle i tyle, po
tysiącu albo po mniej ... Najpierw liczył je Franuś, potem
babusia - powoli, na głos, śliniąc palce, wreszcie Marcy
[anna ogarniała je chciwymi rękoma, obmacywała, wygła
dzała, robiła z nich, po swojemu, grube paczki, podobne
do książek do nabożeństwa z rozłażącymi się grzbietami.
Przyglądała się im, aż oczy miały dość - a wreszcie cho
wała w takie miejsce, gdzie im było najlepiej.
- Dajcie no, Boguszowa, co zjeść, bom na czczo. Już

wczoraj nas przysłali do Łowicza. Oj, ludzie, ludzie! Nie
ma już Warszawy I
Marcyjanna wysunęła brzuch do przodu i zmarszczyła

twarz. Spojrzała z niechęcią. Masła by sprzedała, sera,
można by ze czterysta złotych, bo wszystko drogo... a tu
dokoła: ,,Nie ma już Warszawy, spalili Warszawę", a co
jej tam'?
- I męża mi zabiło, zaraz w pierwszym tygodniu, jak

po. wodę szedł, dwa miesiąceśmy bez wody w piwnicach
siedzieli ...

Staśka była młoda i miała miękkie serce, toteż łzy po
ciekły jej po policzkach.
- O Matko Bosko! No i co?
- Bal - powtórzyła swoje Marcyjanna i wsunęła za-

raz:
- Będziecie handlować?
Przybyła ożywiła się trochę. Przeszli pod szopę. Pietrek

wziął wiadra i wyniósł się do stajni, Fronik zaczął gwizdać
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przez zęby. Naraz szmuglerka zdjęła z pleców walizkę,
ustawiła ją sobie koło nóg, odplątała supeł i wyjęła
płaszcz.
- Kupcie dla syna, Boguszowol
Płaszcz był jasny, gabardynowy, z dwoma rzędami gu

zików i podszewką w nikłą kratę.
Marcyjanna wyciągnęła rękę.
- I dla was coś mam, Boguszowo, będziecie miec,

a mieć! - schyliła się jeszcze raz nad walizką i podała
gospodyni damską kurtkę z brajtszwanców na niebieskim
lśniącym jedwabiu.
- Płaszcz po mężu mi został, już go biedak nie odzie

je I ... a to moje ... - ujęła w garść futro. - Miał coś czło
wiek, a teraz musi się wyprzedać! Spalili, zniszczyli, a żyć
trzeba...
Tymczasem Boguszka oglądała sumiennie płaszcz. Spró

bowała paznokciami nici na szwach, stuknęła guzikiem
o ścianę szopy.
- Co chcecie?
- Co chcom za to? - powtórzyła babusia i skrzywiła

się z niechęcią.
Franik przestać gwizdać. Ostatni syn Marcyjanny Bogu

szowej miał dwadzieścia osiem lat. Z prawa jemu przyna
leżał cały majątek po matce, reszta rodzeństwa została
już dawno spłacona. Franik wszystko robił i wszystko mó
wił „na pewno", nawet sypiał. A sypiał dużo - rano, po
obiedzie, a czasem i przed kolacją. Nosił się ten Franik
z „warszawska", w sportowych garniturach, kamaszach
i koszulach do krawata. Mówiąc, lubił wtrącać słówka nie
mieckie, wyuczone od żołnierzy .z Podzdunia, z którymi
chętnie przebywał.
- Schnell, schnell, Pietrek!
Albo: - Cesiek, bestyjo, jeszcześ nie nagnał? Donner

wetterl verfluchterl
Było to w jego pojęciu szykowne, wielkoświatowe.
Obserwując scenę z płaszczem wsunął ręce w kieszenie

spodni i milczał.
- Za byle co oddam, za psi grosz, żeby z głodu nie
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zdechnąć. Co ja tam mogę od was chcieć, Boguszowo?
Dajcie trzy tysiące i po targu.

Ręce Boguszowej zwinęły byle jak płaszcz i odsunęły
go na kolana handlarki.

Babusia aż zatrzęsła głową z oburzenia:
- O Matko Bosko Przenaj,świętszol ...
Dopiero teraz zainteresował się płaszczem Franik, ujął

go w ręce, rozpuścił na całą długość, obejrzał i wreszcie
zarzucił go sobie :na ramiona.

Boguszka spojrzała na syna.
- Galancielfl
Zaczęły się wodzić o cenę najpierw płaszcza, pożntej

masła. Na kurtkę gospodyni nie chciała nawet spojrzeć. -
Mam kożuch, ile dłuższy I - Ale płaszcz weźmie, za co
nie ma ~iąćL

Spod szopy poszli do izby i znów zostałam na podwór
ku sama.
Więc prawdą było, że Żoliborz się poddał! O dobry

Bożel
Zniknęło już czarodziejstwo barw, znaczących brzask

słońca, odeszło do nieba, rozpłynęło w powietrzu.
Już od jakiegoś czasu mówiło się o tym, że wielka fala

handlarzy unosi z Warszawy futra, bieliznę, ubrania, po
ściel i sprzedaje to na rynkach miasteczek i po wsiach.
Ale dopiero tego rana zobaczyłam to na własne oczy.

Zycie płynie jak rzeka, niesie się falą, tłucze pianą
u brzegów.
Nie szukałam już miski. Franciszek umył się w otwar

tym oknie, Piotr polał mu. na rączki wody z butelki.

CZERWONY KUR

P odsołtys Maciejak sam orał swoje pole, szedł za płu
giem głęboką bruzdą. Bose nogi bielały wyraźnie nad sza
rzyzną ziemi. Właśnie zbliżył się z końmi, by zawrócić
pług, kiedy go zagadnęłam:
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- Szczęść, Boże I
- Daj, Boże!
Konie stanęły nad rowem, spuściły łby i poczęły pró

bować trawy rosnącej tu małymi kępami. Maciejak wyjął
blaszane pudełeczko, otworzył je ostrożnie, przytrzymał
wargami strzępeczek bibułki, nabrał w pake tytoniu. Nie
bardzo wiedziałam, jak zacząć rozmowę. Przede mną
o krok stał podsołtys taki, jakiego co dnia widywałam na
drodze do kościoła, ,przed domem Żabków, Błażków albo
na podwórku Marcyjanny Boguszowej, której Maciejak
wypadał kumem; stał z okrągłą czerstwą twarzą, prze
zroczystymi oczyma, w brezentowej kurtce, zapiętej wy
soko pod szyję, w. miastowych spodniach - godny,
ważny.
- Dawno się już chciałam pana podsołtysa zapytać o tę

studnię - wybrnęłam wreszcie - ale może przeszkadzam
w pracy?
- Eee! nie przeszkadzo... nie... tak sobie dokońcom za

parobko, bo leń. O studnię?! Oho! To bardzo, bardzo sta
ro studnio, starsze jak Surminy i Franka Jagody. Ol gdzie
starszol Ma ze sto roków albo i więcej ...
- Domyślam się - nawiązałam - że to dla ochrony

przed pożarem, bo tak to chyba wielka niewygoda z ulicy
wodę nosić.

Maciejak pokiwał głową, że tak, to prawda, ale zauwa
żyłam natychmiast, że nie był ze mnie zadowolony. Sam
by to powiedział, po porządku, i o pożarze, i niewygodzie,
powiedziałby jak trzeba, zachowując kolej rzeczy, ich za
leżność, co nie z domyślności się wywodzi, ale ze zdarzeń,
z tego, co było naprawdę. Wyjął papierosa z ust, popluł
ostrożnie na żarzący koniec, zdusił lekko palcami.
- A widzieliście wy ją pani dobrze, jako jest?
Przeszliśmy przez drogę i stanęliśmy obok studni.
Stare belki były grubo porośnięte mchem. Na skrzyżo

waniach wypróchniały już ze szczętem i ledwo się trzy
mały. Drewniana skrzynia była ustawiona na oprawio
nych w glinę kamieniach.
- Widzieliście wy ją, jako jest?
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Teraz mógł już mówić sam Maciejak, mógł pełnymi
statku słowami wywieść historię tego, co się tu działo: na
drodze, w chałupach, na polu ...
- Te chałupy to już so nowe, bo tu się roz przydarzyło

wielkie nieszczęście, niesłychano rzec, klęsko! A było to
przed to studnio, w najstarszych latach. Akurat wypadła,
wicie, Wielkanoc, święto godne, a kościół w Zdunach był,
ale nie ten ...

Oparłam łokcie na kancie studziennej ściany i wtuliłam
głowę w dłonie. Z głębi, z kerndennej przepaści szła szu
miąca cisza, podnosiła się z samej czarnej wody, wspinała
po oślizłych ścianach ... Dziwna cisza, której nie mącił głos
podsołtysa ani krzyk wróbli z sadu Surminy, ani terkot
wdalni z zagrody Żabków .
- Ludzie poszli na Rezurekcjo, jak bywo. W ten czas

podpalili chłopaki stodole ... To było koło Rejtana Józwy,
wicie ... Poszedł ogień, poszedł na wieś!

Otworzył usta i chwycił łyk wilgotnego, studziennego
powietrza. Pochylił się ku mnie gwałtowruie.
W jego postaci i głosie była teraz cała okropność tam

tej strasznej wielkanocnej niedzieli, była zgroza, bunt, wy
zwanie.
- O Matko Bosko Przenajświętszol Dwadzieścia dwie

chałupy osypały się popiołem! Dwadzieścia dwa gospodar
skie majątki zgorzały jak ta wiązka chrustu... Nim się lu
dzie· spostrzegli, nim się od kościoła rzucili, nic już do ra
towania nie było. A studnie w tamten czas były w obej
ściach, tak jak to dziś mają Jagody czy Błażki. Skoczył
ogień od Rejtanów do Kozy, do Bińcoków, Olby, stamtąd
do Żabki! Poszedł płomień, jak wiatr poleciał czerwonym
kurem!

... To straszne!!!
To straszne, kiedy pożar się wyzwoli i buchnie od razu

w stu płomieniach, tryśnie spoza czarności dymu, rozleje
się na niebie czerwonością, co jest jak czerwoność krwi...
Kiedy zaczai się we dnie i przeczeka jasność słonecznych
godzin, by się rozszaleć łuną o zmroku i obwieścić strasz
liwą krasą, od której ślepną źrenice.
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O czym opowiada ten Maciejak? Co to za historia sprzed
laH

Co oni tu wszyscy wiedzą o pożarze. Szukając ucieczki
od wspomnień wpatrywałam się w studzienną wodę i na
gle ... zupełnie wyraźnie zobaczyłam, jak ta woda zaczęła
powoli zawlekać się czerwonością...
Ognista czeluść nakryta płonącym niebem. Dym jest

gęsty i czarny. Oślepłe od blasku oczy nie widzą nic krom
ognia. Dym dławi. Spękane gorączką wargi nie potrafią
już ani modlić się, ani przeklinać...

To było we wtorek, pierwszego sierpnia.
O czwartej po południu Franciszek wrócił od zegarmi

strza z Krakowskiego Przedmieścia i powiedział:
- U pana zegarmistrza zamknięte. Nie przyniosłem ze

garka.
Pamiętam, że odstawiłam nie dosmażone konfitury z go

rącej blachy i przeszłam do przedpokoju po żakiet. Pamię
tam nawet słowa, z którymi zwróciłam się do syna:
- Ty już taki jesteś do niczego, trzeba było iść od po

dwórza, wiesz, jak tatusiowi zegarek potrzebny...
I wtedy właśnie padły pierwsze strzały. Gdzieś zupeł

nie blisko. Dwa i zaraz potem - jeszcze dwa. Schodziłam
ze schodów, gdy na podwórku podniósł się krzyk.
- Jezusie! ludzie!
- Znów Niemce zabijają naszych!
Dozorca pospiesznie zamykał bramę.
Nie poszłam po zegarek. I w ogóle od tego momentu

nikt już nigdzie nie poszedł. Aż do dnia ósmego sierpnia,
aż do chwiU, w której pognano nas siłą.

Skąd trysnął pierwszy ogień, tego dziś nie mogę sobie
już za nic przypomnieć. Z dołu, od Mariensztatu, czy z gó
ry, od Wisły? A może spoza oficyn, od strony Alei Jero
zolimskich?...
Najlepiej widziało się pożar z dachu poprzecznej oficy

ny, przylegającej tyłem do ogrodów pokarmelickich. To
było zaraz nazajutrz. Ale już następneqo dnia słupy ogni
ste zaczęły wyrastać ze wszystkich stron równocześnie.
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Pod wieczór niebo rdzewiało, rumieniło się, wreszcie za
pałało ogniem.
Warszawa płonęła I
We czwartek, w środku nocy, przekopem od Furmań

skiej przyszli pierwsi pogorzelcy. Poprzedził ich obłąkany
krzyk:
- Palą domy od piwnic do strychów!
- Palą ludzi żywcem!
Podwórko zapełniło się ludźmi. Groza, jak zaraza, ogar

nęła osłupiały tłum.
- Spalą nasi Jak Boga mego! Żywa noga stąd nie uj

dzie, zobaczycie...
Krakowskim Przedmieściem jechały nieprzerwanie czoł

gi. Jeszcze jeden dzień, i jeszcze...
W nocy było czerwono. Ogień podchodził coraz bliżej,

paliło się już na Bednarskiej i Solcu. Nozdrza nie mogą
naciągnąć do syta powietrza, oczy pieką nieznośnie, krtań
zaciska się boleśnie, tętna walą w skroniach... Ludzie
w podwórkach zaczynają się dusić. Wielkie płaty sadzy
i popiół wirują gę.sto w nagrzanym powietrzu. Rudy dym
przesłania świat. Już nie można rozróżnić nocy od dnia,
źrenice są na pół ślepe. Ludzie uwięzieni w podwórzach
jak w potwornych klatkach. Jak wyjść?

Radzą, zastanawiają się i czekają. Obstrzał jest nie
przerwany, za bramą czyha niecierpliwa śmierć. Można
dojść do Sowiej przekopem, ale na Mariensztacie są Niem
cy i na Krakowskim Przedmieściu, i w ogrodach pokar
melickich...
Ostatnia noc była krótka i nic nie zapowiadało tego,

co się miało stać. Była czwarta rano, jak rozwalono bramę
i posypały się strzały.
Mały Franciszek bał się. Wstrząsały nim dreszcze. Za

-ciskał palce na moich rękach i powtarzał półprzytomnie:
- Mamusiu, czy to boli, jak jest śmierć? Czy to boli?
Ustawili nas pospiesznie naprzeciw bramy na ulicy. Na

moim balkonie kwitły petunie. Po ostatnich deszczach wy
dawały się szczególnie świeże i piękne, szczególnie białe.
W otwartych oknach falowały lekko firanki.
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Sąsiednie domy płonęły. Tu i tam, bliżej i dalej, leżały
trupy ludzi. Małe, skurczone zwłoki wyglądały jak rzeczy
porzucone w nieładzie. To byli ci, którzy wyszli poza bra
my. Ci, którzy zaufali życiu ...
- Jezusie! Mężczyzn zabijają!II
Mężczyźni leżą na jezdni twarzami do bruku. Niemcy

wyciągają ich z tłumu, kopią, klną, szarpią.
Nie płakałam, mówiłam do syna:
- Nie, śmierć nie boli! Przysięgam ci, że nie boli! To

tak, jakbyś chwycił powietrza, to takie westchnienie...
Nie wszystkich jednak zabili od razu. Około ósmej usta

wili tych, co zostali, czwórkami i popędzali pod górę, na
dziedziniec kościoła Karmelitów, a później dalej, nikt nie
wiedział, dokąd...
Nie mogłam iść sama, nie miałam sił. Krew buchała mi

ustami, To z gorąca. Już minęło dziesięć godzin od na
szego wyjścia z domu. Gnano nas ciasną gromadą, ręce
trzeba było trzymać wysoko i iść prędko. Piotr i Franciszek
szli obok mnie. Mój mąż mówił:
- To nie jest straszne, jak jesteśmy razem, prawda? -

to wszystko nie jest takie straszne, kochanie ...
W Saskim Ogrodzie zatrzymano ludzi.
-- Pozycja!
- To pozycja, powstańcy są na Królewskiej!
Nagle - rozumie się wszystko jasno i wyraźnie: aż do

tego miejsca obdarowano nas życiem, bo byliśmy im po
trzebni. Tu robi się z nas barykadę. Ci z Bednarskiej, z So
wiej, Furmańskiej mają osłonić sobą Niemców przed ku
lami powstańców broniących Granicznej i Królewskiej.
Tu, na zielonym trawniku w Saskim Ogrodzie, każdy zu
pełnie oddzielnie przeżywał swoje mimowolne bohaterstwo.
Obok mnie leżał mój dziesięcioletni chłopiec, który bał się
śmierci, tuż za nim Piotr. Piotr ułożył się na boku i wy
ciągniętymi ramionami osłonił dziecko.
Nad naszymi głowami szumiały drzewa. Tu było mniej

dymu, nie czuło się żarn. Zielony park, trawa, letni po
godny dzień...
Ogień był na Chłodnej i na Wolskiej między kościołami
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Swiętego Karola Boromeusza i Świętego Stanisława. Dwie
ściany ogniste, dwa koszmarne korowody rozgorzałych do
mów po dwu stronach zawalonej gruzem drogi. Wszystko
wtopione w morze płomieni, domy, drzewa, asfalt jezdni.. .
Płonęły tramwaje, samochody, sprzęty, stosy trupów ...

... Paliła się Warszawa przez wszystkie dni sierpnia i przez
wszystkie dni września, i października, i listopada, i gru
dnia.

Czerwoność biła od nieba i ziemi, jaskrawiła się, szalała,
urzekała oczy, przyprewlała o obłęd. Widać ją było
z Włoch, z Anina, ze Szczęśliwic, Ursynowa, z Otwocka,
Wilanowa, Pruszkowa, Grodziska ...

Nagle ogarnął mnie żar, jakby z głębi studni buchnęło
gorącem.
- Dwadzieścia dwie chałupy się spaliły, jak stały

w rząd, wicie, pani?
Twarz podsołtysa Maciejaka była groźna, surowa. Bo

pewnie! niecodzienna to sprawa ... Ale mnie majaczyły się
inne łuny i straszyły inne koszmary.

.i.Niech nie mówi podsołtys, niech JUZ nic nie mówi,
niech nie opowiada. Patrzyłam w sczerwienioną wodę stu
dni i czułam bijący od niej żar.
Chciałam być sama, chciałam przysiąść nad ziemią, skur

czyć się, uchwycić w garście włosów, blisko, przy samej
głowie i zatargać nimi tak, .żeby ból przeniknął pod cza
szkę. Zacisnęłam powieki i osłoniętymi źrenicami wpa
trzyłam się w niebo, ale i niebo przez ścianę powiek wy
dawało się czerwone.

SZPITAL SWIĘTEGO TADEUSZA W ŁOWICZU

Z nałam go już dobrze z czasów tyfusu.
Szpital, jak to szpital, Od zewnątrz biały, piętrowy,

z zamkniętą bramą.
Korytarz tętnił zwyczajnymi szpitalnymi sprawami. Żył

cierpieniem i jątrzącą cierpienie - obojętnością. Okno
nad schodami z,szarzało, więc zmęczona przyglądaniem się
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„niczemu" zwróciłam oczy na korytarz. Na łóżkach leżały
chore. Stare, siwe. Pierwsza z brzegu miała ogoloną głowę
i nieprawdopodobnie chude ręce, które wyglądały z da
leka na ręce zmarłej. Obok drugiego łóżka stały kule, na
czwartym leżała niewidoma, twarz zorana bruzdami wy
dawała się maską ulepioną z gliny. Wstałam, by rozpro
stować zesztywniałe nogi. Drzwi sal były pouchylane.
Wnętrza pokoi ciasno zastawione łóżkami. Korytarz koń
czył się kaplicą.

Chore na korytarzu rozmawiały. Mówiły jedna do dru
giej nie widŻąc swych twarzy, rozdzielone otwartymi
drzwiami sal.
- Tak to moja pani jest. Boli me, mgło mi, i tak jakoś,

a tu nic, żeby choć coś, ale nic... człowiek jak ten Łazarz...
- Do tej spod trójki znów Niemce przyjechali, kawale

ry, taka to ma dobrze...
Na ostatnim łóżku, obok kaplicy, leżała paralityczka.

Głowę też miała ogolortą. Jej oczy były prawie niewidocz
ne wśród obrzęków. Nie mówiła nic - bo jej „mowę splą
tało".
W ciasnym przejściu między łóżkami ukazała się wresz

cie siostra szarytka. Skrzydła białego kornetu drżały lekko.
Szerokie spódnice sunęły bezszelestnie. W połowie drogi
do kaplicy uklękła na wytartym linoleum i zaczęła:
- W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego... Ojcze Nasz...
Pacierz, rachunek sumienia, modlitwa za chorych i za

Ojczyznę, na zakończenie pieśń „Wszystkie nasze dzienne
sprawy".
Wiedziałem dobrze, że aby dostać się poza bramę szpi

tala, trzeba było być ciężko chorym. Wiedziałam też, ilu
spośród nas mimo ran, gorączki, tyfusu zostało w chału
pach po wsiach łowickich, w barakach RGO, u sióstr ber
nardynek albo zgoła pod ociekającym wodą stogiem czy.
ścianą cudzego domu.

Słuchałam pieśni i deszczu, słuchałam krzyku chorej
z sali nr 2 i jęków z „porodowej", i stękania paralityczki
ze „ splątaną mową", i nie milknącego ani na chwilę pła
czu noworodków.
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Wstrzymywałam oddech, osłoniłam dłońmi uszy, zatrzy
małam myśli. Ale nic nie mogło mnie uchronić przed bru
talną rzeczywistością ...

Chora od drzwi zaczęła czkać. Głośno, ordynarnie. Jej
sąsiadka z nogą na wyciągu mówiła pacierz, wyszeptywała
modlitwy do Anioła Stróża i świętego Andrzeja Boboli,
chora z lewej strony drapała się. Ciągle, bez żadnych
przerw.

Celinka miała o niej własne zdanie.
- Tako już jest i wcale nie chore, tak tylko tu siedzi.

Albo to ji źle we śpitalu ł
Co rano chore ogarniał lęk. Przed wizytą lekarzy mię

dzy dziewiątą a dziesiątą. Podłogi błyszczały, koce leżały
równo, sienniki podciągano pod ściany, wynoszono base
ny. Lekarze szl:i po schodach. Słychać było wyraźnie kroki
i głosy. Było ich trzech, czasem czterech, duży dyrektor,
zawsze zmęczony dr Zawadka i uśmiechnięty dr Tilman.
Za lekarzami szły pielęgniarki. Stawali w gromadce koło
każdego łóżka, każdego siennika. Dyrektor miał zaplecione
ręce na brzuchu, czujne oczy i głos nie znoszący sprzeciwu:
- I który to dzień? Co, szóstyt Do domu!
- Ależ, panie doktorze, mam gorączkę, jestem słaba,

nie dam rady I
~ Do domu, do domu! Nie mamy miejsca! Nic na to

nie poradzę!
Oczy żebrały o łaskę, ale dyrektor nie patrzył w oczy

chorych, znał całą sprawę na wylot, słyszał nieskończoną
ilość razy:
- Nie mam gdzie iść! Nie mami Tam, gdzie byłam,

z dzieckiem nie wezmą, tam trzeba robić, a ja przecież
po operacji. Niech się pan dyrektor nad nami zlituje...
To nic, że w szpitalu świętego Tadeusza w Łowiczu nie

było bielizny, obsługi, były wszy, karmili czarną kawą
bez cukru i suchym czarnym chlebem. To nici Chore bła
gały o jeszcze jeden dzień. Składały ręce, dobierały słów.
- Obiecali podwodę, kancelaria dzwoniła już dwa razy,

ale co? nikt nie przyjechał, a przecie to osiemnaście kilo
metrów, jak ja dojdę na tej jednej nodze, co mi została?
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Jedna salka, druga - dziesiąta ... Obchód się skończył,
lekarze stali jeszcze chwilkę przed drzwiami „operacyjnej",
Dyrektor kręcił palcami młynka, nie zdejmując rąk z brzu
cha, i ze współczuciem mówił:
- Żle wygląda, bardzo nam źle wygląda panienusia.
To było do akuszerki, panny Miry. Reszta milczała przez

uszanowanie dla dyrektorskiej mowy.
- No bo pewno, znów nie spałami Cztery porody przez

noc, a już tam dwie znów czekają, o, proszę!
Doktor Zawadka uśmiechał się kwaśno.
Dyrektor kiwał głową.
- Powariowały baby czy co? Wszystkie z Warszawy

w ciąży przyszły czy jak? I to na taki czas! Też amatorki!
Po sto batów by im dać! Po sto batów!

Asystentki i młodzi lekarze wybuchali śmiechem. Ten ich
śmiech rozlegał się jeszcze na schodach. Naprężenie to
warzyszące wizycie mijało powoli.
- Słyszała pani? U nich keżden zdrów, żeby w trumnie

leżał.
- Do domu, do domu! A do Jakiego, dopytuję się pięk

nie, ja mam iść domu? Gdzie on jest, ten mój dom? u Pana
Jezusa w niebie?
- A to i pani też z Warszawy?
Aź do tego pytania nie zwróciłam na nią uwagi, chociaż

siedziała tu od wczoraj. Koło drzwi „jedenastki", Mogła
mieć z dziesięć lat, a może czternaście, trudno to było
określić po drobnej postaci i dziecięcych oczach. Włosy
do ramion, zwinięte w drobne loczki i podpięte w czoła
spinką. Cienkie nóżki w podartych pończoszynach usta
wiła sztywno, ręce zaplotła poniżej kolan. Wygnieciona
sukienka była rozpruta na prawym ramieniu, wyrośnięta,
dołem wyplamiona krwią.
- Z Warszawy, kochaneczko, z Warszawy! my tu tak

jakby wszystkie z Warszawy, ofiary nieszczęsne!
- A panieneczka na operację, z tyfusem, z zapaleniem

płuc?
Przez jedną chwilę było deiwnie cicho.
Mała uśmiechnęła się zażenowana. Powieki jej zadrgały.
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- Nie, nie na to, tylko ... Mam kartkę do szpitala z RGO,
bo mnie na Zieleniaku żandarmy... i od tamtąd wszystko
mnie boli ...

Cisza przepadła nagle. Chora z obandażowanymi nogami
usiadła na łóżku i popatrzyła uważnie na mówiącą. Z po
koju na lewo dał się słyszeć jęk, niewidoma z końca kory
tarza rozkaszlała się.
- Popatrzcie się no, państwo! To się znaczy zgwałcili

ciebie! No i co?!
Co? - tego ona nie wie... Skąd może wiedzieć?
Nie uczesane włosy opadały na ramiona. Sukienka nie

osłaniała dziecinnych kolan. Dziewczynka nie znała tajem
nicy swego ukrzywdzonego ciała. Była zmęczona, niewy
spana, brudna, wystraszona. Korytarz był mroczny mimo
popołudniowej godziny, ho jedyne okno obok kaplicy da
wało niewiele światła. Chore z najbliższych łóżek też
chciałyby coś wiedzieć.
Wypytywana - spłoszyła się. Siedziała tu przecież od

wczoraj, a nikt się do niej z niczym nie zwracał, nikogo
nie obchodziła. Dała kartkę na dole w kancelarti, weszła
na piętro, sama sobie wybrała to miejsce obok drzwi. Naj
pierw było trochę niewygodnie i strach, bo wiadomo, że
w szpitalu ludzie umierają, a ona bała się umarłych. Po
tem usnęła i już. Po wizycie lekarzy posługacz z parteru
powiedział jej wyraźnie:
- Czekaj se tu spokojnie, potem ciebie na 11badalnie"

wezmę, jak się pozwozi z opatrunków, jak przyjdzie ozas.
Więc czekała, ale było nudno tak siedzieć i siedzieć.

Odezwała się, no i teraz trzeba było mówić. Opowiadać
o tym, co się zdarzyło i co już opowiadała tyle razy! Naj
pierw w Pruszkowie, jak ją prowadzili do pociągu, który
miał wywieźć ludzi do Rzeszy. Tam to przez ciocię, ciocia
płakała i płakała, żeby ją puścili. Szarpała za rękawy żoł
nierzy i składała ręce:
- Powiedz, jak było, powiedz! To się panowie ulitują

i puszczą, zobaczysz!
Opowiedziała - i puścili, ale ciocię wzięli. Później -

w RGO u tej pani, co zapisywała na nocleg, i w pociągu,
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bo każdy chciał wiedzieć, dlaczego była sama i dlaczego
miała sukienkę wyplamioną krwią - i jeszcze raz w RGO
w Łowiczu, zanim dali kartkę do lekarza. Wstydziła się,
a przy tym i to było najdziwniejsze, jak o tym opowiadała,
to jakby bolało na nowo ...
- Zgwałcili! popatrzcie no ludzie. A to dranie! A ile ty

masz lat, kochaneczko?
- Dwanaście skończone.
I jeszcze raz powtarza swą historię, tym razem chorym

ze szpitalnego korytarza.
- Ja jestem ze Słupeckiej. My siedzielim na Zieleniaku.

Pięć dni. Mamusię zastrzelili, jak poszła po kartofle, żeby
ukopać. Trzy kobiety wtedy zastrzeliii, a siostra się zgu
biła, jak nas z domu brali, miała osiem lat. Tatusia to za
brali jeszcze na podwórzu, bo mężczyzn zabierali, i sta
rych też, ale tatuś był młody, a mnie na drugi dzień kazali
z piwnicy wynosić rzeczy. Było dużo dziewczyn. Z nasze
go dornu to nas było osiem. Ukraińcy nas pilnowali, no
i ... jakeśmy chcieli uciekać, to ,powiedzieli, że zabiją, a ja
się tak bałam, tak bałam...

U szczytu schodów stanął posługacz w niebieskim fartu
chu i dał znak opowiadającej. Podniosła się z walizki. Te
raz dopiero zobaczyłyśmy, jak była mała, nędzna, chuda.
Wzięła walizkę i żakiecik.
- No, to już idę ...
Poszła i nie wróciła. Przez jakiś czas korytarz komento

wał tę sprawę. Głosy z łóżek litowały się, unosiły, radziły.
Ale podczas obiadu rozeszła się już inna wieść i wyparła
tamtą.
- Umarła ta, co tak krzyczała, i dziecko... Umarła?!

SMIERC JANA SURMY

O lobogal o Matko... chłop umorl
- Jasiu Surmo, Surminy-wdowy szwagier!
Boguszka była naprawdę poruszona. W kusej koszuli,

przytrzymywała oburącz rozchylający się kożuch, trzęsła
głową i potykała na niektórych słowach.
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- O Matko! Nie do wiary! Rano był, powiadają, jak
zawsze, po przydziałowy spirytus do Łowicza jechoł, ea
kontyngenta ...
- To nagle umarł? Czy wypadek?
Usiadłam na posłaniu, otulając płachtą dzieci, bo Bo

guszka stała w otwartych drzwiach izby, a na dworze za
czynała się już zima; sień zaprószona była śniegiem.
- Nagle, pani, nagle!
Marcyjanna Boguszowa była sama, Staśka z Pietrkiem

i Ceśkiem rżnęli od świtu sieczkę w stodole, Franik po
jechał do dentysty do Złakowia, a babusia poszła do Ma
ciejaczki wywiedzieć się o pogrzeb - wiadomość o śmierci
Surmy wyrwała Marcyjannę ze snu i tak poruszyła, że aż
musiała przyjść do mnie. Nowina była niecodzienna, nie
można było zachować jej tylko dla siebie samej.

Leżałam z dziećmi na . słomie obok pieca. Ciemnoszafi
rowe ściany izby, zamalowane w czerwone róże i złote
palmy, były mokre od wilgoci. Na podłodze stały kałuże -
to sufit puszczał wodę.
Ostatnio prawie ciągle leżałem. Było tak od powrotu

ze szpitala, od pierwszej roratnej niedzieli. Właśnie mijał
czwarty tydzień. Gorączka skakała, szczególnie wieczo
rami. Niekiedy zdarzało się, że traciłam przytomność
i wtedy nic mnie nie bolało i nie niepokoiło, ale właśnie
w takich chwilach Piotra ogarniał najwyższy lęk. Klękał
przy mnie na ziemi w kałużach deszczu i powtarzał z upo
rem i rozpaczą:
- Małqosiul Małgosiu! poznajesz mnie? Powiedz, że po-

znajesz! ...
W tej chwili jednak byłam zupełnie przytomna, siedzia

łam na słomie i kołysałam na kolanach rozbudzonego sło
wami Boguszki Jakuba. Przez otwarte drzwi wiało śnie
giem.
- Na stacji umor, tyle co się przewrócił i już! Już po

nimi Taki chłop, gospodorzl wicie, który? Co to ostatnio
chałupo majom, te nowo ... już pojechały baby po niego.
Jan Surma był skąpiradło i kutwa, ale że przy kościele

od lat w bractwie wisiał, chorągiew na procesjach nosił,
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a czasem i księdza proboszcza w Boże Ciało pod pachy
prowadzał, mir u ludzi miał i za łaskawcę uchodził. -
Bracki! - mówili - takiemu to i owo ujdzie, bo bliżej
on Pana Boga i świętych jak byle kto, a prócz tego bo
gacz! Blisko czterdzieści morgów pod obsiew. - Pole Jana
leżało w wielkim prostokącie naprzeciw domu. A dom był
zeszłej wiosny stawiany, na wysokiej ceglanej piwnicy,
komorę miał pełną pierzyn, lnu, mąki, kaszy... Syna mieli
Surmy - jedynaka. Synowa, jak synowa - rada by rzą
dzić, ale że była chorowita i dzieci miała małe, łatwo sobie
z nią teściowie dawali radę. Wszystko mu się darzyło. Nie
narzekał też Jan na nic, Boqa nie obrażał. Z ludżmi nie
zadzierał. Swojego nie lubił dawać, to prawda - ale cu
dzego nie chciał. Polityką się nie zajmował, nic mu było
do teqo, kto wygra, kto przegra.

Do południa rozniosło się o wypadku po wszystkich
wsiach, a już o pierwszym zmroku leżał Jan w trumnie
otoczony żałobnikami.

Ludzie ściągnęli z najdalszych miejsc. Schodzili się
i zjeżdżali na furmankach i bryczkach, Niektórzy w izbie
bawill krótko, obejrzeli zmarłego, pomówili między sobą
i odchodzili. Inni zostawali na dłużej. Siadali na ławie,
przepijali słodką wódką do wdowy, syna i synowej, opo
wiadali o tym, co się przydarzyło, i dziwili ciągle na no
wo, potem pili herbatę i jedli pszenne placki. Braccy zo
stali na noc, by śpiewać Janowi święte pieśni.
Trzy dni i trzy noce „sprawiała" rodzina pogrzeb Surmie,

czekając z pochowkiem na niedzielę, żeby wypadł naj
godniej. Zasłonięte płachtą okno izby nie puszczało dzien
nego światła.
W pięknie malowanej trumnie, wysłanej wiórami i płót

nem, leżał Jan.
Ustrojony był w cudne pomarańczowo-czerwone portki,

fałdziste, bogate, w długą kapotę obszytą brzegami czerwo
nym suknem i cholewkowe buty, wyczyszczone do glansu.
Nad głową nieboszczyka dzień i noc świeciła lampka,
osłonięta gazetą. U szczytu trumny stała Surmina i zawo
dziła. Było to przejmujące, okropne ...
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- Ojojoj! oj! Jasiu, Jasiu! cemuześ umor? cemuś mi to
nie powiedzioł, cemu? a z kim jo teraz bede? kto mi bedzie
robił, kto? o jo niescęsno, niescęsnolll

Czarna jedwabna chustka zsunęła się jej na tył głowy,
twarz poczerwieniała, kiecki opadły pod fartuchem. Schry
pła, osłabła. Zawodziła tak w głowach mężowskiej trumny
przez wszystkie trzy dni pogrzebu, mało co przysiadając,
bo takie było jej prawo i ostatni wobec zmarłego obo
wiązek.

W niedzielę przed chałupą Surmów zebrał się tłum:
bractwo z chorągwią, kilku fotografów sprowadzonych
przez Dominika z Łowicza, sąsiedzi, krewni, przyjaciele,
powinowaci i ciekawi.

Bryczką Żabki przywieziono księży. Pięciu. Zduńskiego
proboszcza, wikarego, zakonnika z Złakowa i dwóch „war
szewskich", wikarego od Najświętszej Panny Marii i se
minarzystę.

Było już po sumie i nikomu się nigdzie nie spieszyło.
Dla większej uroczystości braccy postanowili nie ustawiać
trumny na wozie, ale ją nieść na sam cmentarz. Na polach
leżał śnieg, ale droga była czarna i śliska od błota, zaci
nało drobnym deszczem.

Dwanaście tysięcy złotych wziął ksiądz proboszcz za po
chówek, ani grosza mniej, ale było też za co - śpiew
księży i granie organisty, aż buchało melodią z kościoła
na drogę, świece, czarny katafalk, mowa nad grobem.
- Umarłeś, gospodarzu zacny, nabożny i .pracowity,

umarłeś, Janie Surmo! podporo bractwa, wzorowy katoliku,
najlepszy sąsiedzie...
Na zapuszczonym cmentarzu nagie drzewa, deszcz i kop

czyk piasku obok wybranego dołu czekały na Surmę. Tłum
ludzi obstąpił go po raz ostatni. Chorągiew załopotała na
wietrze. Wdowa wyjęczała jeszcze raz swoje. Smierćl Za
kończenie życia. Odejście od wszystkiego, co zdaje się
tak mocno wiązać, trzymać. Jakby przebyło się nazna
czoną dla siebie drogę, jakby się dopełnił wyznaczony
czas.

Po pochowku przez jakiś tydzień wieś mówiła o niebosz-
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czyku. W kościele odprawiało się za niego nabożeństwo
gregoriańskie.

Rządy w chałupie objął Dominik.
Jakoś w tym samym czasie rozchorowałam się na dobre,

ale to poza naszą izbą nikogo na wsi nie obchodziło.
- A bo co? choro? kto chory, niech idzie do śpitala,

nie tu się rozkłado i zarazo roznosi.
Ale szpital nie przyjmował, nie było miejsc.
Warszawska bieda musiała umierać byle jak, byle gdzie.

A umierała coraz gęściej. Po Teosi umarła pani Karola Ja
sińska z chaty Guzków. Na wozie, przed szpitalem. Jesz
cze w listopadzie dostała zapalenia płuc. No cóż - była
stara.

RGO urządzało pochowki warszawiakom. Ktoś ostatecz
nie musiał to robić, a szpital nie miał funduszy. Była jeszcze
tak zwana „własność zmarłego" - ale co to za własność?
koszula, sukienczyna, znoszone palto, buty, niekiedy -
obrączka, drobne pieniądze, grzebień ... - więc co do tej
własności - RGO wchodziło w jej posiadanie - urządza
jąc za to pogrzeby.

Odbywało się to wszystko w sposób tak niesłychanie
uproszczony, że nas, żywych, przejmowało grozą. Naj
pierw czekało się pięć - siedem dni, żeby się „uzbierało
nieboszczyków", ale to było najmniej ważne, bo umiera
liśmy licznie. Zazwyczaj reno przychodził do trupiarni pan
Januszko z naręczem papierowych worków. Pan Januszko
był zawsze w złym humorze, miał zresztą ku temu powo
dy. Ciała były sztywne, pokurczone, powyginane. Papier
się darł, rozłaził.
Nikt nie płakał, nie zawodził, nie odwoływał się do mi

łosierdzia Bożego, nie błagał o cud zmartwychwstania.
Pan Januszko, ,,chowacz zmarłych", jak go nazwali

chorzy, urzędowo przydzielony do tej funkcji przez RGO,
był poza tym trochę pomylony. W trzydziestym dziewiątym_
roku gruz go zasypał w piwnicy i od tego czasu coś mu się
poplątało w pamięci i zmąciło myśli.
Pakując nieboszczyków do papierowych worków wyrze

kał w głos:
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- ... Wykształcony jestem, inteligent, warszawski urzęd
nik, a tu co? A bo to dla mnie robota? złóż ręce, wyciągnij
nogi. Co za ludzie?
Torby ze swoimi koszmarnymi wnętrzami były górą wią

zane sznurkiem. Pan Januszko z pomocą furmana ukła
dał je w wielki stos na wozie i jechały na cmentarz.

Nikt nie wiedział właściwie, kto do którego dołu trafił.
Na nic zdałoby się szukać! Klękać na rozmiękłej ziemi
i wołać imieniem, wzywać. Pogubili się żywi, potracili
zmarli.

W kilka dni po Bożym Na-rodzeniu odwiózł mnie Piotr
znów do szpitala. Przyjęli, bo tym razem zduński doktor
sam załatwił sprawę z dyrektorem.
Mimo dużej gorączki byłam przytomna i nie bałam się

wcale. Wstaliśmy wcześnie, bo o szóstej odjeżdżał pociąg
do Łowicza, ten sam, którym miał jechać Jan Surma. Od
Boguszki do Jackowie było dwa kilometry złej drogi. Wieś
odmówiła podwody, bo Niemcy zabierali konie na drogach.
Myśl o śmierci nie opuszczała mnie ani na moment od

ostatniej rozmowy Piotra z lekarzem.
- Według mnie, tu chodzi o nowotwór - mówił le

karz - wyraźnie nowotwór. Kolega Sierakowski omylił
się, brzydko się omylił, w nerkach mogą być przerzuty,
główne ognisko - to jama brzuszna, ,nie ma co mówić,
przykro mi, ale to niepoważna diagnoza... Swoją drogą spe
cyficzny przypadek, zważywszy młody wiek...
Napisał świadectwo, dopalił papierosa. - Więc w piątek

jest pan z żoną w Łowiczu. Proszę pamiętać, że to jest je
dyny dzień w tygodniu, kiedy Ośrodek Zdrowia prześwie
tla ... i zaraz proszę mi przynieść wynik, od piątej jestem
w domu... no cóż? Zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
carcinoma - to przypadki ciężkie...
Wyszedł. Jeszcze w izb.ie zapiął palto i spuścił nauszni

ki futrzanej czapki. Od tej chwili, od tych słów nabrałam
przekonania:
- Tu umrę, tu, w Łowiczu.
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Piotr zapalił jeszcze jedną zapałkę, by sprawdzić go
dzinę. Już trzeba było wyjść. W ciemności rozpłakał się
Franciszek.

Piotr nie mógł się nad nim pochylić, bo musiał mnie
podtrzymywać ramieniem.
- Cicho, czego płaczesz? Chłopcy nie płaczą nigdy(
W Łowiczu zaraz na stacji zaczęłam majaczyć, chciałam

zrzucić z głowy koc i zdjąć buty, było mi nieznośnie go
rąco,

Pdotr ułożył mnie na schodach „Ośrodka" i poszedł szu
kać lekarza. Ale lekarz spał, a do prześwietlenia wpusz
czali dopiero o dwunastej trzydzieści. O ósmej zrobiło się
widno i poczułam się nieco lepiej.

Byliśmy zupełnie bezradni. Jakiś czas siedzieliśmy oboje
na schodach. Grudniowy dzień był wilgotny i zimny. Snieg
zaczynał wokół nas topnieć. Ogarniała mnie senność.
Wreszcie zrozpaczony Piotr powziął pewne postanowie

nie.
Poszliśmy do kościoła. Puste, kamienne wnętrze ziało

mrozem. Piotr usadził mnie ner ławce, zdjął z siebie płaszcz,
otulił mi nogi.
- Zaraz wrócę, tylko nie uśnij, słyszysz mnie? błagam...

nie śpij ...
Słyszałam, zgodziłam się na wszystko.
Było tak cicho, że ogarnął mnie strach. Naraz w środku

mózgu usłyszałam huk. Uderzył w czaszkę, sięgnął kościel
nego stropu, odbił od kamiennego sklepienia i zwalił na
mnie jak straszliwy ciężar...
Odzyskałam przytomność w jakimś mieszkaniu u obcych,

nigdy przed tym nie widzianych ludzi. Piotr wstąpił do
pierwszego z brzegu sklepiku na ulicy Zduńskiej, z szyl
dem: ,,Sklep spożywczy - Kuczyńska" i poprosił o po
moc.
Pokoik za sklepikiem był mały i ciemny. Nie zapomnę

go nigdy w życiu. W rogu stała ustrojona choinka, bo był
jeszcze ciągle okres świąt. Na pół ubrane dzieci skakały
i śmiały się...
- Zaraz panią położymy, to sobie wypocznie.
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- Jakże też to się ludzie muszą męczyć ...
Ktoś ściągnął mi buty. Siedziałam na brzegu rozesłanego

łóżka. Zdawało mi się, że śnię albo marzę.
- Adasiu, przynieść pani herbaty! Wypije pani gorącej

herbaty?
- Co też pan mówi? Jaki tam kłopot? Bardzo nam miło ...
Łóżko miało prawdziwą pościel, prześcieradło, kołdrę,

poduszkę ...
O dwunastej poszliśmy do „Ośrodka". Snieg padał wiel

kimi płatami. Było tylu ludzi, że nie dostaliśmy się nawet
do sieni. Czekaliśmy do drugiej. O drugiej dyżurna pielę
gniarka oznajmiła, że „prześwietleń nie będzie, bo nie ma
prądu .. .'"

Ale do szpitala przyjęli mnie i tak. Dyrektor przeczytał
list doktora Sierakowskiego, uśmiechnął się do Piotra i po
wiedział:
- No, to niech już zostanie.
Siostra Janina była na obiedzie, więc zaopiekowała się

mną Celinka, którą wzruszony Piotr ucałował w obydwie
ręce.
- A, to pani? przecie nimo miejsca, kobito kochano!
Celinka miała jednak dobre serce, obejrzała mnie z bli

ska, wzruszyła się.
- No, zaro, zaro ... Niech tu pani se siądzie. Pod dwójką

umarło babko, zaro ją wyniesiem, to się pani ułoży, dobro
miejsce, pod ściano, nie wieje.
Nie zaraz jednak wynieśli babkę, bo nie było czasu. Do

piero pod wieczór Celinka uprosiła „nocną" i wystawiły
zmarłą na korytarz, a ja mogłam przejść na salę. Nie ba
łam się. Niczego się nie bałam, ani łóżka po nieboszczce,
ani jęków chorych, ani dławiącego odoru szpitalnego, ani
wszy, niczego... Byłam jakoś dziwnie uciszona, spalona
gorączką. Leżałam cicho i czekałam na śmierć. Nikt mnie
o nic nie pytał, nikogo nie obchodziłam. Każdy miał tu
swoje własne cierpienie, czekał na swój los.
Tu pod zawszonym kocem i brudną, przepoconą koszulą

kończyły się ludzkie sprawy.
W owym czasie w szpitalu łowickim panowało już osta-
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teczne rozprzężenie. Ciasny, źle zaopatrzony, nawet jak na
potrzeby miejscowe, bez podstawowych leków, lekarzy
i służby, mimo rozpaczliwych wysiłków nie chronił już ni
kogo przed cierpieniem i śmiercią.
Tu rozgrywał się ostatni akt dramatu powstania.
Tym ponurym chwilom towarzyszyły: niechętna twarz

siostry szarytki, śmiertelnie zmęczone oczy posługaczek,
smród z ropiejących ran, cierpienie, nieprzytomne nawo
ływanie, zwidy...

Śmierć była tu czymś tak zwyczajnym i częstym, że nie
straszyła już nikogo.

TRZY KOSTKI TORFU

W reszcie do Zdun przyszła prawdziwa zima. Chał~py po
prawej stronie drogi zapadły się w śnieg, pola po lewej
podczołgały do samego rowu, wylazły zeń po śniegowej
wydmie i sięgnęły chałup.
Od nieruchomego nieba bez barwy, od białego pola, od

drzew cmentarnych zza toru kolei ziało zimnem. Ostro,
przenikliwie.
Wydeptaną w śniegu dróżką, krajem traktu szedł inży

nier Kaczorowski. Od Rejtanowej do Kozła - po torf.
Niósł puste wiadro. Buty na drewnianych podeszwach roz
jeżdżały mu się co krok na zlodowaciałym śniegu.

Szedł po torf do Kozła, bo tak postanowił sołtys.
Kaczorowski mieszkał u Rejtanowej. Zajmował małą izbę

na lewo z sieni. Poza tym Rejtanowa dawała mu kolacje,
śniadania, natomiast obiady zobowią,zani byU mu dawać
u Franciszka Surmy - brata nieboszczyka Jana, tego, co
miał chałupę za podsołtysem Maciejakiem. Tak było od po
czątku i nie nastręczało to nikomu specjalnych trudności,
ale sprawa torfu wypłynęła niedawno, w mrozy - i od
razu przyczyniła kłopotów.

„Warszawscy" siedzieli po chałupach od sierpnia
„Przykaz" był, żeby zakwaterować i żywić. Co na przykaz
władzy poradzisz? Nici Siedzieli po izbach, jedli trzy ra-
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zy dziennie gospodarski barszcz z ziemniakami, a czasem
i kluski, kaszlali, słabowali, wyrzekali na los, kobiety ro
dziły, starzy umierali ... Ciężar i niewygoda. Roboty z nich
było niewiele, bo albo nie umieli, albo nie mieli siły -
a tu jeszcze - opał!
W małej izbie Kaczorowskiego ściany lśniły szronem.

Sołtys postanowił:
- Będzieoie brać torf od Kozła i od OLby, roz da ten,

roz ten. Na dwa dni wiaderko. Będziecie se palić, co byście
nie umarzli. Tak mo być.
I nasza sytuacja była ciężka, no bo jak?
Jak wyżyć w nie opalanej izbie z parą niemowląt, dzie

sięcioletnim Frankiem i moimi zaqrożonymt gruźlicą ner
kami? Na półsnopku wilgotnej słomy, bez koszuli, pie
rzyny, kożucha... jak? Kiedy wróciłam ze szpitala, Bogu
szowa zdziwiła się: - Nie umorliśto? - Ale to było
wszystko.
- Ni morn pościelów... skąd? Żeby napolić? Oho! zimo

długo, a torfa tero drogo! Niechno pon pódzi do Nimców...
godali, że dajo.
Torf leżał na podwórku Boguszki w ogromnej stercie,

przykryty słomą i śniegiem. Leżał i kusił.
Było rano. Pola i droga jak okiem sięgnąć świeciły_ pu

ste, tylko Kaczorowski szedł do Kozłów. Akurat rozpłakały
mi się dzieci. Głodny krzyk niósł się daleko przez wieś.
Kaczorowski przeszedł na ukos garbatą wydmę i wstąpił
do nas.
Ustawił wiadro w kącie i wyciągnął do mnie obydwie

ręce. Uśmiechnął się. Ucieszyłam się bardzo jego odwiedzi
nami.
- Mąż jeszcze nie wrócił?
Już minął tydzień, jak Niemcy wzięli Piotra do sypania

okopów pod Bolimowem, wzięli wielu ludzi z okolicznych
wsi.
Małe okna obrośnięte były lodem. Drzwi komory skrzy

ły się od szronu. Przyglądałam się Kaczorowskiemu, jego
żółtej, obwisłej twarzy, kłakom siwego zarostu, błękitnym
uszom sterczącym nad kołnierzem płaszcza, jego zgarbio-
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nym plecom. Patrzyłam i myślałam: ,,Do czego doszedłeś,
doktorze Grunenbergu?".

Podartą czapczynę ułożył na kolanach. Drewniaki ścią
gnięte w kostce sznurkiem miał podbite śniegiem. Ten
śnieg nie tajał. ,,Oto - myślałam - człowiek, którego
pokonał ostatecznie mróz, starość i nędza ... " Wiedziałam,
że było mu zimno, że był głodny.
- Franciszeczku! - zwróciłam się do syna.
Chłopak skrobał paznokciami lód z szyb. Kruszyny lodo

we tliły się kolorowo w świetle dnia, czepiały dziecinnych
palców i spadały pod ławę, w miejsce, gdzie było zawsze
ciemno i cuchnęło szczurami.
- Chodź no tu do mnie, synku, coś ci powiem.
Kaczorowski milczał pokornie, machinalnym ruchem za,

cierał ręce.
Szeptem wyjawiłam chłopcu swoją myśl. Ale on nie

chciał.
- Mamusiu! Ty wiesz, mamusiu! ...
W jego słowach była odmowa, w głosie - bunt.
Franciszek miał dziesięć lat. Był szczupły, drobny, wraż-

liwy. Patrząc z bliska, widziałam wyraźnie jego rzęsy,
przesłaniające źrenice przed natarczywością mej prośby.
Ręce dziecka przegarniały nerwowo źdźbła słomy wystające
spod płachty okrywającej posłanie.

Zaczęłam go prosić. Sięgnęłam policzka syna dłonią
i gładziłam ruchem zniewalającej miłości. Wargami doty
kalam jego ucha i całowałam je delikatnie. Byliśmy blisko
siebie, czuliśmy ciepło· swych oddechów i bicie serc...
I zaraz potem włożył czapkę i wyszedł na dwór.

... W izbie Boguszki, po drugiej stronie sieni - cisza,
za ścianą na podwórzu - cisza, na drodze za oknem -
cisza, tylko serce we mnie biło głośno. Słyszałam jego
tętent, szum, wołanie.
Coś się poruszyło w sieni... zamarłam z przerażenia.
To pies, Ciapek. Ktoś szedł, kroki ... - nie, to dudnienie

młockarni u Józwów.
Wreszcie wrócił Franciszek.
Prędkim ruchem zamknął za sobą drzwi, obszedł sie-
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dzącego na drodze do posłania Kaczorowskiego i kucnął
nade mną.

Ręka dziecka była mała, spierzchnięta. Niecierpliwde
sięgnął pod palto na piersiach i wyjął z tego schowka
kostkę torfu. Położył ją obok mnie i jeszcze jedną, i jesz
cze ...

Trzy kostki torfu.
Cofnął gwałtownie ręce, schował je za siebie. Patrzyliśmy

oboje na torf.
Kaczorowski milczał.
Wiadomo już było przecież, o czym szeptaliśmy ze sobą,

czego chciałam od chłopca, ku czemu go nakłoniłam. Wy
dał się mój sekret, wyjaśnił mój targ z synem.

Co teraz należałoby zrobić?
Powiedzieć, że szmaty do przewijania niemowląt zmarzły

na kość, że prosiliśmy, że Piotr był i u sołtysa, i u Żabki...
że Franciszek ma odmrożone nogi. Że żaden gospodarz nie
sprzeda torfu, a tamten, ofiarowany nam przez księdza wi
karego, spaliliśmy dawno, że przecież on sam, doktor Gru
nenberg, kazał mi „trzymać się ciepło", że nie ma komu
szukać drzewa koło torów, bo Piotra zabrali, a zresztą
śnieg jest taki głęboki ... że już pożyczałam, gdzie się dało ...
a wreszcie i to chyba najważniejsze, że już nie mogłam
patrzeć na niego, inżyniera Kaczorowskiego, czy doktora
Grunenberga, jak mu się podoba, trzęsącego się z zimna:
na jego fioletowe uszy i ręce.
Przytuliłam do piersi główkę syna i chciało mi się pła

kać.
Franciszek wyciągnął spod płachty wiecheć słomy i po

zwijał ją w kłaki. Zapałki leżały na szybrze.
Słoma była wilgotna i tliła się niechętnie. Błysnął ogień,

błękitny i żółty.
Nerwowe napięcie ostatniego kwadransa opuściło mnie

nagle. Od razu wszystko stało się nieważne. Przeżarte cier
pieniem serce, zhańbione bezsiłą, pokorne przez nędzę,
odnalazło swój zwykły rytm.
Od płyty kuchennej szło na izbę ciepło.
Kaczorowski wstał z trudem i przysunął się do ognia.
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Jego wyciągnięte nad blachą ręce, zwrócone dłońmi w dół,
zachowały swój zakurczony kształt. Na szybach kładł się
cień gałęzi kasztanowych, poruszanych wiatrem.

Na drodze i w obejściu, i u Boguszki było cicho.
W tej mroźnej surowej ciszy przesuwała się południowa

godzina dnia.

TO WOJNA

Niemcy uciekali. W coraz większym popłochu i nieładzie.
Coraz pospieszniej. Droga kutnowska zawalona była tabo
rami. Pociągi sunęły jeden za drugim. Ludzie mimo wiel
kiego zimna wystawali przed chałupami i opowiadali so
bie nowiny. Gospodarzy ogarniał z godziny na godzinę
rosnący niepokój przed nowością, przed tym, co miało na
dejść, juź szło. Co zamożniejsi zaczęli z gorączko,wym po
śpiechem opatrywać doły ,z zakopaną odzieżą i pościelami,
wprowadzać konie do świńskich chlewów i kurników, roz
kładać po schowkach słoninę, mąkę i sól.
We wtorek okrzyknięto po wsi, że wojska sow.ieckie są

w Łowiczu. W nocy na środę uciekła żandarmeria z Pod
zdunia, a we czwartek, około południa, pierwsze czerwone
oddziały stanęły na placyku przed kościołem.
Zakotłowało się od wieścił Jakby w ludzi trafił grom.
- Tych z magazynów, co nie zdążyli zwiać, bo nie było

podwód, trachnęli z miejsca!
- Jadą na tankach!
- Gonią Szwabów!
~ Warszawa wolna!
Franciszek wrócił z Podzdunia - nie przyniósł lekar

stwa, nie zastał doktora, ale zarumieniony od mrozu i emo
cji, opowiada, co widział:
- Wszystko puste, porozbijane, wiesz, mamusiu? Tyle

papierów leży przed gminą! Ani jednego Niemca!
Wieczorem rozległ się huk armat i zaraz potem na Pod

zduniu rozszalał się pożar. Na wieś padła groza, chłopi
zaczęli wypędzać na drogę bydło i konie, baby podniosły
lament.
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Przed nocą jednak wszystko ucichło, a rano na drodze
jak okiem sięgnąć, zaczerniało od wojska.

Szło i szło ...
Wyglądali na śmiertelnie znużonych. W szarych mundu

rach, wojłokowych butach, futrzanych czapach, z karabi
nami; automatycznie odmierzając krok, podobni byli bar
dziej do widziadeł ze snu niż do żywych bohaterów.
Franciszek stanął przed sienią po kolana w śniegu razem

z chłopcami Surminy i Żabków. Stali tak jak zahipnotyzo
wani aż do zmroku.
Tego dnia gospodynie nie gotowały obiadów.
Po pierwszych uniesieniach wszyscy jakby przygaśli.

Nie dowierzali. Snuli się między budynkami, oglądali z za
frasowaniem dobytek, dogadywali sobie:
- Kat ich tam wił Może wrócom, może się dogadajom

z Ruskiem. Niemcy - mądry naród ... co by nie mieli wró
cić?
- Eel... doł im Rusek, doł, a jo wos pytam, po co ma

jom wracać, na stryk?...
W izbie mieliśmy gości, dwudziestu sowieckich żołnie

rzy. Korzystając z krótkiej przerwy marszowej niektórzy
ułożyli się zaraz na słomie, inni opatrywali sfatygowane
noql, jeszcze inni opowiadali:
- Nie, w Warszawie nie byliśmy, ale słyszeliśmy, że

cała spalona.
- Niemców nie ma i nie będzie! Możecie spać spokoj

nie.
Marcyjanna Boguszka żegnała się krzyżem świętym, roz

kładała ręce i zarzekała:
- Nimom, nic nimom, ani chleba, ani mleko, ani nic,

ino ździebko kartofla, ale przemarzłe.
Żołnierze śmieli się głośno i mimo wyrażnego zmęcze

nia - jakoś radośnie. Leżałam na swym posłaniu i słucha
łam żołnierskiej mowy, śmiechu i nabierałam otuchy.

Byli na pewno głodni. Kuchnie polowe nie mogły nadą
żyć za pierwszymi oddziałami, ani tabory, nawet ambu
lans. Byli utrudzeni, niewyspani, ale powtarzali z dumą:
- My pierwsi!
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- I pierwsi wejdziemy do Berlina!
Po tych przyszli inni, i znów inni.
Przychodzili o różnych godzinach dnia i nocy, pukali do

drzwi sieni, pozdrawiali i lokowali się w izbach na odpo
czynek. Byli wśród nich różni ludzie: młodzi, starzy, w sile
wieku, hałaśliwi i ponurzy. Ustawiali karabiny pod ścia
nę i kładli się zaraz na słomie, prawie zawsze natychmiast
zasypiając. Czasem przed snem jedli. Przynosili całe na
ręcza drzewa i gotowali kaszę, zdemniaki albo kawę.

Kwaterowali po wszystkich chałupach. Zduny leżały przy
trakcie i wystarczyło zatrzymać oddział pośrodku drogi,
by się miało naprzeciw drzwi izb i komór.
Po tygodniu życie zaczęło się układać. Niemcy nie wra

cali, to jedno było pewne i pozwalało na niejaki optymizm.
I właśnie wtedy skończyło się dla mnie wszystko! Za

bili mi Piotra! Głupio i strasznie.
Tego dnia od rana czułam się żle, leżałam. Po obiedzie

zakwaterował się w naszej izbie oddział Służby Wetery
naryjnej, siedemnastu felczerów i lekarzy. Nad wieczorem
przynieśli skądś ze wsi kanister samogonu i parę garści
kwaszonej kapusty.

Stół spod ściany przesunęli pod okno, do skrzyni. Pili
zachowując się zresztą dość spokojnie.

Zasnęłam widocznie na dobre, bo w pierwszej chwili
w ogóle nie mogłam pojąć, o co chodzi.
W izbie panowało poruszenie. Żołnierze tłoczyli się

w otwartych drzwiach. Franciszek krzyczał histerycznie.
Ktoś klął, ktoś mówił, wyjaśniał.
Wybiegłam półnaga na śnieg. Wieś spała.
Piotr leżał na wozie przykryty kocem.
Zastrzelili go Niemcy w Bolimowie w przeddzień swej

ucieczki.
Kiedy ostatecznie odzyskałam rprzytomność, był już duży

dzień...
Ze wszystkich ludzkich uczuć pozostało we mnie jedno,

jedyne: tęsknota do śmierci.
Minęło tak, o ile pamiętam, trzy pełne tygodnie.
Ludzie litowali się mojej rozpaczy. Coraz ktoś do mnie

zaglądał. Najczęściej przychodziła Andzia, fona syna Bo-
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guszowej - Józwy. Przysiadała na larwie i użalała się ser
decznie:
- Takoście blado, pani, i maluchno, a tota córcia ład

no„ i ten nieboszczki też niczego ... Da Bóg, wyrosno i be
dziecie mieli pociechę... Tak to już bywo. Mocie tu joj
ko, zjidzcie, mało tera, bo kury pozdychały, skrzepi wos ...

Izba zaciągała się pierwszym zmrokiem. Było zimno
i smutno. Prawie całą ,podłogę zaścielała słoma przyqoto
wana na noc dla żołnierzy. Poruszona nogą. szeleściła
sucho.
- Marcyno ni mo serca - zaczęła znowu, rozpalając

ogień z przyniesionego drzewa - gdzie was tu ostawiać
z dzieoiami w tako zimnice? Na majątkach siedzi, a lu
dziom żałuje ... Wicie pani - zaczęła po chwili o czym in
nym: - chłopy mówiom, że Ruski za babami patrzo ... nie
stroch wom tak samo? - Nie boicie się sołdatów?
- Nie! - odpowiedziałam twardo.
- Pewno, dzieci mocie ...
Było już prawie ciemno, kiedy

Rydzewska. Przyniosła szklankę
zapukała profesorowa
marchwiowego soku

i zupę.
- Proszę zaraz jeść - mówiła wzruszona, swym pięk

nym głosem - i już nic proszę nie mówić, ani słowa. Owi
nęłam papierem i jest gorące. Ol Niech pani spróbuje, ta
ki sobie krupniczek, ale mężowi smakował.

Pamiętałam, że pani Luda wstawała po nocach i robiła
mi zastrzyki z morfiny kupowanej w Łowiczu za pienią
dze profesorostwa. Na pół ubrana biegała w mróz i ciem
ność od Surminy do nas i gotowała strzykawkę nad małą
naftową lampką. Widziałam, jak trzęsły się jej palce,
a twarz nad kopcącym szkiełkiem prócz zmęczenia miała
w sobie niepokój i troskę.
Jadłam na pół leżąc.
Andzia Józwowa przewinęła małe, dała im piersi, w któ

rych miała zawsze dość pokarmu.
- Przyjdo, przyjdo, a pani tak samo - zaczęła znów

o tym samym.
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Przez chwalę opowiadały sobie o żołnier.zach, ,,o Rus
kach", jak ich tu na wsi nazywali, i o smegu, co zawalił
drogę po pas. W izbie okienko skrzyło się lodem. W sło
mie zaczynały gmerać myszy.

Żołnierze przyszli później i nie od drogi, jak zwykle,
ale z podwórza. Kolumna samochodowa. Mechanicy.
Długo w sieni otrzepywali się ze śniegu, głośno rozma

wiali, śmieli się.
Przyszlt z lampą bez szkła, kopcącą i smrodliwą.
Franuś spał w nogach posłania, zanosząc się od czasu

do czasu kaszlem, maleństwa drzemały na mych kolanach.
Siedziałam na posłaniu, czekając, aż wszyscy pokładą

się i posną.
Twarze żołnierskie w nierównym świetle wydawały się

widmowe, grożne, ciemne, skośnookie.
Nikt na mnie nie zwracał uwagi, nikt niczego ode mnie

nie chciał, nikt nie niepokoił.
Powoli izba wypełniła się dymem papierosowym i kop

ciem z nie osłoniętej lampy. Powietrze nasyciło się zadu
chem, nagrzało, stało się nieznośne. Żołnierze pookrywali
się słomą. Ten i ów chrapał.
Czułam, że ramiona zaczynają mi ciężeć, obrazy męt

nieć, zlewać się, a lęk roztapiać w wielkie znużenie. Była
przecież północ.
Przymknęłam powieki i nagle usłyszałam szmer, Wyra

źny, bliskd.
Spod drzwi komory szedł ku mnie żołnierz wysoki, po

chylony do przodu, źdźbło słomy zwisało mu z rękawa,
ręce miał ukryte na plecach - po chwili był już tylko
o pół kroku od naszego posłania.
Zdrętwiałam. Chciałam krzyczeć, ale głos uwiązł mi

w krtani, chciałam wyciągnąć ramiona, żeby zagrodzić mu
drogę, żeby uprosić, ale ramiona stężały nagle. Żołnierz
patrzył na mnie przez sekundę i zaraz potem pokazał mi
swoje ręce i trzymany w nich chleb.
- Weź chleb... No weź...
Przepadł lęk, chciało mi się strasznie płakać, podniosłam

dziecko i przytuliłam je do piersi, by zdusić szloch, by się
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nie wydać. On przysiadł obok mnie. Wszyscy spali. Za
czął szeptać, jakby się bał spłoszyć ciszę ...
- Weź chleb, jedz, ty głodna ... I cukru dam, dla ciebie

i dla dzieci.
Poszedł pod drzwi komory, omijając śpiących i chwilę

szeleścił słomą.
Żołnierz dotknął wskazującym palcem zawiniątka z Ku-

busiem.
- Córeczka?
- Nie, syn.
- A to? Córeczka?
Uśmiechnął się serdecznie.
Kim jest ten człowiek?
W jakimś momencie, między jednym oddechem a dru

gim, nie wytrzymałam, zaczęłam szlochać, bez łez, bez
głosu.

Żołnierz milczał cierpliwie. Nie wiem, jak to długo
trwało. Wreszcie zaczęłam mówić. Jak nigdy przed nikim,
jak nigdy przed sobą samą.

Od początku, od czasów dzieciństwa, o matce, o moim
niewidomym bracie, o Piotrze ... o wojnie, Warszawie, get
cie, o powstaniu... i znów o Piotrze...
Wybierałam z pamięci wszystko, co się w niej zachowa

ło. Drobne, dawno zakończone sprawy, imiona, nazwy,
miejsca.
Wokoło była noc. Zrobiło mi się goQ"ąco, odsunęłam na

bok dzieci, ręce ułożyłam na kolanach. Lampa wygasła zu
pełnie, ale w izbie nie było ciemno, bo świecił księżyc.
Lodowe rózgi na szybach lśniły, niebieskawosrebrny cień
snuł się po ścianach i sprzętach.
- Okropnie jest nie chcieć żyć!
Westchnął, pogładził delikatnie główkę dziecka.
- Będzie jeszcze dobrze, zobaczysz, wyzdrowiejesz,

wszystko się odmieni, życie znów nabierze sensu.
- Sensu? - sformułowanie to wydało mi się śmie

szne.
Jaki sens może mieć moje życie? Nie wiem JUZ teraz.

Wiedziałam kiedyś, ale zapomniałam. Chciałabym jedynie
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mieć spokój, nie miec nic wspólnego z ludźmi, których
się boję i którymi gardzę. Prześladują mnie wspomnienia
o świecie, który rozpadł się w gruzy, który nie wróci ni
gdy ...

Poczułam ręce żołnierza na swych włosach. Dotknięcie
było lekkie, nieśmiałe.
- Ja wiem, rozumiem, ale widzisz, to nie człowiek, to

wojna jest złai
Byłam poruszona, ale nie przekonana. Księżyc począł

zmierzchać, Nie mogłam usnąć.

Było jeszcze zupełnie ciemno, gdy rozbudzono żołnierzy
pukaniem w okno.

Zebrali się bez światła. Ten 1 ow zaklął, potknął się,
zawadził karabinem o niskie drzwi. Do izby wszedł natych
miast mróz. Wreszcie wszystko ucichło i usnęłam. Ocknę
łam się dopiero na płacz dzieci. Siadłam ostrożnie, by nie
obudzić Pranciszka,

Spał po dziecinnemu, z otwartymi ustami. Głęboko, uf
nie. I wtedy dopiero spostrzegłam, że mego syna i mnie
okrywał żołnierski koc.

MOST

Minęło wiele, wiele dni. Wojna skończyła się naprawdę.
Dla mnie jednak czas przestał istnieć. Jakby życie utknę

ło w miejscu. Nie było przecież Piotra, a tylko z nim umia
łam oczekiwać i pamiętać.
Ale żyłam. I ja, i dzieci.
Jakoś na wiosnę wyjechałam ze Zdun i rozpoczęłam wę

drówkę po miastach, ulicach, domach. Byłam pełna niepo
koju i jakiejś bezsensownej nadziei, że gdzieś trafię na
ślad męża, że go jeszcze raz odnajdę. Urosło to we mnie
w chorobliwą manię. Tygodnie zaplatały się w miesiące.
Przeszedł rok. Znów była zima. Znów wiosna. Z kolei tra
fiłam do Gdańska i zamieszkałam przy drodze z Oliwy do
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Wrzeszcza. Któreqoś rana wybrałam się z Jakubem do le
karza. Cała trójka chorowała na jakieś krosty. Mały zno
sił to najgorzej. Szłam coraz wolniej, bo dziecko zmęczo
ne płaczem usnęło mi na rękach i ciążyło nieznośnie.

Po obydwu stronach jezdni stały wypalone domy. Tłum
ludzi płynął chodnikami, spieszył się, wymijał...

Przez pewien czas usiłowałam przypomnieć sobie te
miejsca w dawnym ich kształcie. Wiedziałam na pewno,
że tu byłam. Pamiętałam nawet, że było to latem. Siedzie
liśmy z Piotrem na jakiejś ławce i jedliśmy czereśnie.
Piotr wybierał dla mnie najciemniejsze i największe. Było
gorąco i słonecznie ...

Przystanęłam na chwilę koło występu muru i ostrożnie
przełożyłam dziecko na drugie ramię. Przez jezdnię prze
jeżdżał brudnobiały tramwaj. Z pewnym zdziwieniem zau
ważyłam, że życie miasta w wielu szczegółach przypomi
nało już normalne, urequlowane stosunki.

Ale dla mnie nie miało to przecież żadnego znacze
nia ...

Wróciłam do wspomnień. Znów zaczęłam od początku
liczyć.
- Matka i Antoś - oni byli pierwsi. Matka umarła

zaraz w grudniu 39, Antosia rozstrzelali pewnego ranka
w Aninie.

Po nich się płakało... Potem odeszli następni ...
Zgasła Małgosia, zamordowali Izę, ojca, wywieźli Bogda

na. Przeżyłam godziny przed komisariatem na Krochmal
nej i „mur płaczu" na Dzielnej, i wpatrywanie się w okna
Pawiaka, i rewizje...

Kubuś zaczął marudzić. Poszliśmy dalej. Przede mną le
żała zrujnowana ulica. Zamykał ją kanał. Tam odbudowy
wano most. Byliśmy głodni i zmęczeni. W jakiejś chwili
wypadło mi mijać piekarnię.
Mimo woli zatrzymałam się, przełknęłam chciwie woń

chleba i weszłam do środka. Wolną ręką ułożyłam na la
dzie pieniądze, wygładziłam je troskliwie.
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- Chleb? Bułki?
- Chleb, jeden ciemny chleb ...
W tej chwili skrzypnęły drzwi i wsunęła się do sklepu

żebraczka. Bardzo stara, wyniszczona. Miała pomarszczo
ną, szarą jak popiół twarz, na pół ślepe oczy o nierucho
mym, przejmującym spojrzeniu. Była obrazem nędzy, nie·
dołęstwa i cierpienia.
- Geben sie mir ein Stiick Brot ...
Oniemiałam. Widok żebraczki rozjątrzył starą ranę.

Wojna, powstanie, korowód śmierci... barłóg w małszyc
kim obozie, zgliszcza, krew, poniewierka, bezdomność, roz
pacz.

I wtedy ogarnęło mnie owo głębokie wzburzenie, które
zadecydowało o tym, co postanowiłam póżniej, o moim
powrocie do żyda.
Nie miało to dla mnie oczywiście żadnego sensu polity

cznego, nie miałam wtedy pojęcia o żadnych takich spra
wach. Po prostu ogarnęła mnie litość. Ludzkie uczucie li
tości.

Pamiętam, jak z trudem, mając tylko jedną wolną rękę,
rozłamałam chleb na śliskiej od politury ladzie i podałam
część bochenka żebraczce. Zara.z potem wyszłam na ulicę.

Po kilkudziesięciu krokach miałam już most naprzeciw
siebie. Zbrojarze ciągnęli żelazne pręty, młoty biły
w odarte z kory stemple. Stosy szyn, formy do betonu,
góry żwiru i piasku zalegały płaski brzeg i część ulicy.
W ustach czułam jeszcze gorzki smak łez, ale oczy, z obu
dzoną naraz ciekawością, oglądały pełen ruchu i życia wi
dok. Słońce odbijało się w wodzie. Zawahałam się se
kundę i weszłam na most.
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