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Zemsta albo Lokomotywa 

Podśpiewując sobie co nieco szłam w lekkich podskokach po zielonym, kwitną
cym, pachnącym świecie. Zachłystywałam się powietrzem, wonią ogrodów tchnącym, 
pulsującym. Powietrzem nie bez treści ... Nie bez kus-zenia i wabienia, półspełnienia. 
Ach te syreny, te syreny... Ty świecie mój dziewczęcy, ty beztroski. Bóg bowiem 
obdarzył mnie wszystkim, czego pragnąć może dziewczę z głębi duszy, i nasycił 
szczodrze me chłonne, świeże istnienie, przeglądające się z lubością w swej dopiero co 
rozkwitłej istotności. O jej marności, o bujności nie wiedziałam jeszcze wtedy zbyt 
wiele. Lekkomyślność i naiwność ma dziewczęca nie znała jeszcze wówczas granic. A 
żyłam wówczas w bezludnej jakiejś enklawie, jak w hamaku utkanym· z pajęczyny. Za 
mną, już za mną pierwsze tortury, cudzej kultury i własnej natury, przede mną zaś 
cały . świat i całe życie mam w ramionach, a przed oczyma Duszy Ideały. Przede mną 
jeszcze egzystencjalne troski o kawałek chleba i niemniej egzystencjalne szarpaniny o 
strawny kawałek absolutu. To wszystko jeszcze przede mną, bujającą, pławiącą się w 
hamaku, owiniętą w pajęczyny, gęsty kokon. Już wygnana, a jeszcze nie wchłonięta, 
delektująca się stanem nabierania kształtów, wybierania form, w rozkosznej niezna-
jomości Gombrowicza i temu podobnych demistyfikatorów. Za mną więc bezkształty, 
przede mnąjakiś gad w skorupie, ale o tym potem, a może nigdy. 

Byłam dobrą uczennicą i nosiłam Tarczę Wzorowego Ucznia, choć zdarzało mi 
się w lekcjach sparzyć zmieszane moje oczy gorącym, zielonym spojrzeniem, prowo-
kującym mnie bez wstydu i bez litości. Przyjaciółka moja Ivetta, z którą dzieliłam 
szkolną ławę, układała niestrudzenie barykady parawany na naszym pulpicie, mając 
nadzieję uchronić się w ten sposób od szturmujących nie ją spojrzeń. Lecz one, zielone 
rozognione, nie dawały nigdy za wygraną, nie dawały - przenikały. Vanitas vanita-
tum, kruchość nad kruchościami, z której nie zdawałam sobie wówczas żadnych 
spraw. Tylko to kłucie, ten kłucia cud, w gardle, w brzuchu, pod żebrami. Ta wzbiera-
jąca aż po mózg, fermentująca w żyłach nawałnica ... Ale to w szkole, to było w 
szkole:., Za to w domu bardzo kochałam mój niedawno zdobyty, maleńki pokoik z 
dużym oknem i z parapetem do siadania, do czytania, zastygania. Za nim topole i 
topole. Niebanalne i wielowymiarowe. Cóż widziałam i gdzie bywałam? Hej, gdzie 
rosłam, kwitłam, będąc jeszcze konwalią, jeszcze brzozą, będąc Anią z Zielonego 
Wzgórza ... Za moim więc oknem na światy mieszkało drzewo w towarzystwie kilku 
jemu podobnych, smukłych, wysokich, w maju pachnących, pączkujących sobie 
drzew. Sądziłam, że to topole, nazwa ta dźwięczała tak górnie, a ja mieszczucha-
-delikatniucha tak czy · owak nie potrafię odróżnić żyta od pszenicy, ziarna od plew. 
Choć ktoś niezdegenerowany próbował mnie ongiś tego nauczyć, gdy spędzałam na 
wsi kilka na wywczasach dni. Zbyt mało jednak okazał się podobny do Jana Bohaty-
rowicza ... Jedyne, czego się Justyna podówczas nauczyła, to jak korzystać nocą z 
wychodka w towarzystwie nieprzytomnie_ szarpiącego za nogawki Burka. I uważam, 
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że to też bardzo dużo. Nie znałam więc tak naprawdę gatunku mego drzewa, lecz 
zwracałam się doń często pieszczotliwie i z głębokim wzruszeniem, słuchając łagod
nego poszumu liści i odurzając się zapachem tym wiosennym, tym piosennym, którego 
drzewo moje szczodre nigdy mi przenigdy nie szczędziło. Królowa Śniegu, bo tak za 
Anią z Zielonego Wzgórza nazywałam swą topolę, została najwierniejszą moją przy-
jaciółką i do dzisiaj słyszę zaufane nasze, cowieczorne szepty wynurzenia. Królowa 
była wysoka i szczupła, jaką chciałam być ja brzezina. Wyrozumiała, cierpliwa, pełna 
niczym nieuzasadnionego optymizmu oraz symbolizmu. Gięta czasem wichurą czy 
śnieżycą, nie załamała się nigdy naprawdę. P i e Œ  jej stoi do dzisiaj niewzruszony, choć 
oczywista boleśnie doświadczony. Kipi co roku świeżymi sokami, drwi ze śmierci 
jeszcze dziś. Chociaż przyjaźń moja jakże zawodna okazała się i ludzka. Tak, opuści
łam ją któregoś zamglonego październikowego poranka, spiesząc się na pociąg, wielki 
pociąg, który miał mnie wywieźć, wywiać, uprowadzić stąd na zawsze. Zostawiłam 
parę pustych butów i cały pawlacz pobazgranych papierów. P o s z ğ y  potem na makula-
turę. I został jeszcze fortepian ... A może zresztą było to pianino. Trzym się, mówili. 
Trzym się. Tylko się trzym. Pamiętaj, zawsze możesz do nas wrócić. Do kraju, do 
domu, do mamy. Do tych ptaków, co wracają tu do gniazda. Pamiętaj, jeśli kiedykol-
wiek będzie ci źle ... P o c i Ń g  jak demon potoczył się, pociągnął mnie o torach. Jeszcze 
jedno spojrzenie, jeszcze jeden zdradziecki ręki ruch. Byli tacy, którzy z żalu tygod-
niami nie mogli wykrzesać z siebie słowa. A on pędził, a on huczał, a on gnał. Ost-
-West-Express. Bo to tak to, to tak to, to tak. I tylko ona ona tarcza niezwyciężona, 
pozostała mądra i spokojna, bo nic zaprawdę nic nie było w stanie wyprowadzić jej z 
nieludzkiej równowagi. Dumna, smukła, wyprostowana, wystrzelona ku górze, wie-
cznie ku górze się pnąca. 

Wieczorami, gdy ciemność oblekała świat srebrzyście tkaną szatą, zwykła byłam 
otwierać szerokie moje okno i przechylając lekko smukłą kibić powoli rozczesywać 
grzebieniem swe długie włosy, czarne i zachłanne. Byłam wówczas Małą Księżniczką, 
delikatną, D białej płci i wiecznie roziskrzonych oczach, osłoniętych rzędem kruczo-
czarnych rzęs, och, byłam piękna pod skrzydłem nocy, piękna do utraty tchu, 
dostojna, pełna gracji, poważna i powabna ... ognista porywista ... A tam pod drzewem 
tańczyła nimfa w białej śnieżnobiałej długiej sukni śpiewnej i powiewnej, takiej, jaką 
zamierzałam przywdziać kiedyś w boski dzień ślubu. Nosiła wianek na płowych wło
sach, a ja ... im dłużej patrzyłam na nią, im natarczywiej szeptała Królowa, im inten-
sywniej pachniało powietrze - tym bardziej byłam rozłożysta i niepłocha, tym bar-
dziej zapuszczałam się niebacznie w te regiony, w róż ogrody, wobec których dzisiaj 
zbyt bezbronna nocą jestem. O które ranię i potykam się dziś krwawo, wyszarpując 
się z oplątujących mnie miłośnie róż, z zastygłym, zbędnym krzykiem przerażenia na 
ustach. Szamotanina. W ogrodzie róż. l ta ongiś wymodlona wąska Droga - po 
c i _ _ ň r n i a c h ,  po gwoździach, pośród woni róż - i innej nie ma - i nic bezkarnie - i za 
darmo nic- w istocie nigdy nic- i zaprawdę powiadam wam ... A potem nagle ta 
kaskada jakichś głosów, jakichś słów. Na przykład wynieść śmieci, dajmy na to. Kto 
co dlaczego ja. Ponieważ jest moja kolej. Powoli i z trudem wydostawała się ze świa
tów, otrzepując się, odklejając z lgnących do niej urojeń. Jeszcze przez chwilę zma-
gała się ze słodkim śpiewem syren. Wyplątywała się, narodlewająca ciężkim zapachem 
ziół, ze zwojów dzikiego bzu, oszołomiona, odurzona, jakby obuchem w głowę, jakby 
wino- czarę wina- jednym duszkiem wychyliła ... Słodkim winem upiłam się dzi-
siaj, słodkim winem mocnym jak noc. Jak Cyganka w muzykę wtańczona, z wilgot-
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nymi włosami do stóp. Lecz widzę, że mnie pióro p o n i o ~ ğ o  na manowce. m ~ i ~ j  lub 
bardziej cudne. O kilkadziesiąt metrów stąd był położony jego dom. Bezmtar 1 odmęt 
niezgłębiony. Nic tylko bezmiar. Nic tylko odmęt. Kicz nad kiczami, melodrama nad 
melodramy. Po ułożeniu się do · starannie przez siebie posłanego łóżka, nie zwykła 
byłam zasypiać od razu. Przed snem moim błogim i niewinnym czekała mnie co noc 
jeszcze jedna potajemna schadzka. O tych s p o t k ~ n i ~ c h  n ~ e  ~ i e d ~ i a ğ  n i k ~ .  M.oże t ~ l k ~  
Królowa, zaglądając do mnie przez okno troskhwte, w t d z t a ğ a ,  Jak z d e J m U J ň  ~  p o ğ ~ 1  
sfatygowaną książkę o Klarze i Robercie Schumannach, jak leżąc w ğ · Ũ k u . c ~ ğ u j ň  o ~ t e  
okładki, najpierw portrecik słodkiej Klary, potem zadumanego Roberta, 1 Jak z ~ t e -
tyzmem układam książkę pod poduszką, szepcząc czule: d o b r a ~ o ~  . R ~ ~ e r ~ t e . : .  
Kochany, romantyczny mój Robercie. Jakże szalony "'!' muzyce,. I ? t ğ o s c t  1 sm1erc.1. 
Pierwszy mężczyzna, o którym przeczytałam z przyspteszonym btctem serca: R a m t ň  
młodzieńca obejmowało kibić dziewczyny, jej lśniące loki pochylały się ku niemu. -
Klaro! -Chwycił ją w ramiona. Lecz ona lekko się odsunęła. - Dlaczego, kochana? 
-Jesteś zaręczony z Ernestyną, nie masz prawa ... - Zakazana, zakazana lektura, a 
na policzkach gore ... Po tej z głębi serca rozmowie zapadałam zwykle w mocny sen. 

Szłam więc sobie lekkim krokiem przez ten piękny świat i wdychałam pełną pier-
sią słynne, jak by powiedział ten biedny, dobry Edziu, którego również jeszcze nie 
znałam, wiosenne powietrze. Albowiem dziwna jakaś rozpierała me serce radość. 
Sądzę dzisiaj, z perspektywy czasu i z dystansu minionych lat, iż była to Radość Ist-
nienia. Rozpostarta cała uczuciem tym potężnym, czułam przewiewające m ~ j Ń  ~ u s z ň  i 
cały calutki świat tchnienie Boga. Tak objawiał mi się czasem Bóg w p r z e J m U J Ń c y m  
pięknie świata. Idąc krokiem iście harcerskim, aczkolwiek nigdy dzielną harcerką być 
nie byłam, słyszałam, że trzeba tam chodzić po drzewach i skakać przez ogień w 
kniejach, idąc więc krokiem iście harcerskim, tak sobie śpiewałam: Jak Ci mam dobry 
Boże dziękować l za to dzisiejsze słońce? l I w jaki sposób mam się odwdzięczać l za 
kwiecie na jabłonce? l Taki dziś dzień przepiękny, jasny l i wszędzie kwitnie radość l 
a świat wydaje się za ciasny l na naszą bujną młodość! l Idę w błękicie jasnY:m . n i e b a ~  
stąpam po świeżej zieleni l i nic mi więcej do szczęścia nie trzeba l na meJ OJczystej 
ziemi. l Wystarczy, że jesteś Ty, o Boże l tak rozumny i dobry l i że każdemu z nas 
pomożesz l każdemu będziesz szczodry. l Ten świat- to dla _nas p r z e c ~ e Ũ  l ~ o  ~ ğ o Œ c e  
na błękicie l i to bielutkie kwiecie l i to szczęśliwe życie. l Lecz ... Jak Ct s t ň  od-
wdzięczyć, Panie l co stoisz poza niebios murem? l Bo pragnę tego niesłychanie l 
odwdzięczam się jedynie piórem. l A przecież nasze życie własne l powinno Ci dzię
kować l za te poranki białe, jasne l za kwiaty te i zboża. l Niechaj więc powie Ci me 
życie, l że pragnę klęczeć u Twych stóp l i niechaj świadczy Ci niezbicie l żeś dla 
mnieTy-jedyny Bóg... 

Pisałam wówczas wiersze w tajemnicy przed rodzicami. "z T O B ł  TO naprawdę 
nic nie można zrobić - wygarniała mi niegdyś w przypływie listownej szczerości 
moja dozgonna przyjaciółka Ivetta. - Z T O B ł  TO nie można nigdzie się wybrać. 
Na basen nie, bo przecież można utonąć, na rower do lasu też nie, bo grozi zgwałce
nie. Ty tylko siedzisz w TYCH SWOICH czterech ścianach. i klecisz TE SWOJE 
pełne ufności do świata, sentymentalne wierszyki. Dziewczyno, obudź się,, żyjesz w 
20. wieku!" Nie dobudziła mnie, sama za to niewiele potem nałykawszy s t ň  tabletek 
próbowała popełnić samobójstwo, lecz zadzwoniła do mnie, aby się pożegnać, a ja nic 
tylko powiedziałam o tym rodzicom, zatroszczyli się o płukanie żołądka, później 
wyratowana Ivetta wyjechała z Polski na zawsze, zostawiając wiadomość na stole -
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kochana mamusiu, wyjeżdżam z Andrzejem do Australii - nie widziałam jej już 
nigdy więcej, nie słyszałam już nigdy jej pięknego śpiewu. Samertajm. Nie słyszałam 
już nigdy więcej jej gry na flecie egzotycznym i egzaltowanym. Jej wyrzutów w 
stosunku do mnie, wiecznie przecież aktualnych. Ja na jej miejscu nie wyjechałabym z 
Polski nigdy ... Rozwiodła się podobno i wyszła za mąż po raz drugi za Murzyna. 
Małego Mulata przyjechała, o zgrozo, chrzcić do ojczyzny. A przecież to ona układała 
barykady na ławce, tak nieskutecznie mnie chroniące. A przecież to ona biła się kie-
dyś, tłukła na boisku szkolnym z moim ukochanym znienawidzonym chłopcem, to ona 
powtarzam biła się z nim na boisku betonowym Szkoły Podstawowej nr 26 imienia 
Marii Konopnickiej, na którym rosły sobie a muzom na okrojonych kwadratach ziemi 
dwa wątłe dosyć drzewka, tam tłukła się Ivetta z właścicielem zielonego spojrzenia, 
on ją trzymał za nogę wysoko, ona skacząc na jednej silnej swojej nodze- dokoluśka 
dokoluśka- nie spuszczała ręki z delikatnych jego włosów, którym, stojąc na boku, 
trochę nawet współczułam serdecznie. Trochę nawet bardzo serdecznie im współczu
łam. A przecież był on jeszcze młody, tak młodziutki. Tak młodziutki, że bił się z 
kobietą: Choć głos jego już wówczas zaczął załamywać się fascynująco ... Choć wyrósł 
i zmężniał nagle niepomiernie, on tak niegdyś nieduży i drobny, choć puszek ledwo 
rysujący się nad morelowymi jego wargami zdawał się zwiastować budzącą się 
męskość. Wszystkie te w nim przemiany zauważyłam nagle, pewnego razu po waka-
cjach, po trzymiesięcznym dla siebie wzajemnym nieistnieniu, gdy wyrósł przede mną 
na boisku szkolnym, tym z dwoma drzewkami, i po raz pierwszy głowę musiałam 
unieść do góry, by spojrzeć w zielone oczy. Oczarowana i oszołomiona słuchałam 
nowej, jakże obcej, już prawie męskiej barwy jego łamiącego się głosu. - Dzień 
dobry Aniu ... - O d e j d Ŧ ,  Gilbercie. P r o s z ň  Cię, odejdź. - Aniu, czy moglibyśmy 
zostać chociaż przyjaciółmi? - Nigdy przenigdy. - Bo kiedyś chcę usiąść, krzesła 
brak, stwierdzam za późno, na podłodze. Ryk klasy. Niewinny uśmiech pochylonych 
nade mną, łobuzerskich oczu. Książka, lądująca mu na głowie. Aby stało się zadość. 
Lecz każdy opór wzmagał tylko siłę nawałnicy ... 

Niegdyś próbowałam- grafoman z powołania- napisać o tym książkę, wyko-
rzystując fragmenty pamiętnika z okresu dojrzewania oraz wszelkie możliwe banały i 
banialuki, ochy i achy. A b r z n : i a ğ o  t.o m ~ i e j  ~ i ň c ~ j _ : : ~ f A n n a  M ~ ~ i a  o d ğ o ~ y ğ a  d ğ u g ?  pi s 
i westchnęła głęboko z uczu Ciem nteoptsaneJ błogosct, rozpływającym s t ň  powoh po 
jej wnętrzu. Siedziała przy swoim małym biureczku przy oknie, które tak niedawno 
podarowali jej rodzice, i rozkoszowała się świadomością posiadania własnego, uro-
czego kącika, własnych kilku szufladek na zeszyty, własnego blatu, na którym mogła 
pisać i wspierać łokcie, patrząc w spokojną, chłodną noc ... Na biurku stał malutki, 
gliniany dzbanuszek z białym wzorkiem, który kupiła jej dzisiaj mama. O b r a c a ğ a  w 
palcach tę jakże miłą jej oku miniaturkę i oddawała się z lubością ogarniającej ją 
słabości. Kochała wszelkie drobiazgi. Taki mały gliniany przedmiocik, a dziwnie bliski 
sercu, a sprawia, że wzbiera gdzieś w piersi moc oczekiwań niepojętych, zaczajonych 
w żyłach. Anna Maria wyjęła swój kajecik z szuflady, którą zwykła była zamykać na 
kluczyk. Ta mała szufladka należała tylko do niej, zawierała wszystko, co jej sercu 
najdroższe, jej pamiętnik, jej wiersze, rozpoczęte i nigdy nie dokończone opowiada-
nia, Anię z Zielonego Wzgórza, poezje Kochanowskiego, wycałowany Duet o Schuman-
nach i jej pierwszokomunijną książeczkę do nabożeństwa. Od pewnego czasu Anna 
Maria zaczęła odczuwać niezwykle intensywnie i świadomie dotykalność, dojrzałość, 
brzoskwiniową soczystość życia. W jej trzynastoletniej niespełna duszy poruszyły się 
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struny, których istnienia nie przeczuwała nigdy przedtem. Dziewczynka miała wraże
nie tajemniczej pełni. Nagle zaczęła zdawać sobie sprawę, że JEST, że może formo-
wać, tworzyć, smakować, że wszystko leży w jej dziecięcych jeszcze dłoniach! Nie-
spodzianie dla siebie samej znalazła się w jakimś miejscu, z którego mogła 
obserwować się sama, z którego roztaczały się tak szerokie, nieobjęte horyzonty, że 
ich wizje pokrętne, niecodzienne, napełniały jej duszę drżeniem i trzepotem. Dzie-
wczynka zrozumiała, że posiadła skarb, że posiadła dar ... I że od niej, od niej samej 
zależy wszystko! 

Anna Maria uchyliła drzwi balkonu. Cowieczorne spotkania z nocą stały się dla 
niej od pewnego czasu niezbędnym ceremoniałem. Z rozkoszą podawała niebu do 
pocałunku swoją twarz. Mrugające światło latarki z okna pobliskiego domu wyrwało 
ją tym razem z półsnu. Mój Boże, o mój Boże ... Anna Maria uczuła przejmujący 
trzepot gdzieś w głębi, straciła na moment głowę, obejrzała się pospiesznie, rzuciła 
okiem na pusty pokój, zrobiła jeden niezdecydowany krok w kierunku biurka, po 
czym zawróciła. Lecz nie mogła odwrócić wzroku od cierpliwie migającego świa
tełka. Mimo ogarniającej ją paniki próbowała zachować spokój. Latarki przecież nie 
posiadała, lecz musiała, musiała odpowiedzieć! Tłumiąc dłonią dudnienie serca szamo-
tała się między balkonem a pokojem, w końcu dopadła drzwi i zaczęła gorączkowo, w 
niczym nieuzasadnionym pośpiechu i olśnieniu gasić i zapalać światło w pokoju. Dło
nie jej drżały. Więc rozmawiała z nim, którego drobna sylwetka rysowała się niewy-
raźnie w oknie, gdy na chwilę gasło światło latarki. I, o dziwo, miłą jej była ta 
rozmowa. Ta potajemna schadzka! Długo jeszcze nie mogła się uspokoić. Cóż to ma 
znaczyć? Czy ona sama tego chce? Czy powinna się bronić? Przed czym bronić? 
Czemu zakłócił jej cudowny spokój? pytania, wątpliwości i przewidywania zawład
nęły nią całkowicie. Anna Maria szarpała się jeszcze. Fostanowiła walczyć, postano-
wiła się bronić przed tym nowym, niesamowitym, przed tym niebezpiecznym, szalo-
nym przypływem. Tak, będzie temu przeciwdziałać. Nie dopuści do tego, jak czyniła 
to jej Ania Shirłey! Kiedy to się zaczęło? Kiedy dostrzegła pierwsze sygnały? Och, 
lubiła go zawsze, odkąd sięgnie pamięcią. Już od m a ğ e g l l ,  od chwili, gdy w Szkole 
Podstawowej nr 26 skrzyżowały się na wieki ich losy, darzyli się sympatią. O parę 
kroków tylko oddalone były od siebie ich podwórka. Chętnie bawili się razem i nawet 
w dzienniku zajmowali miejsce obok siebie. Anna Maria odczuwała niekiedy swoiste 
współczucie dla Piotrka, gdy stał nieprzygotowany przed tablicą, gdy szydzili z niego 
nauczyciele. Lecz nic więcej, nic więcej, nic więej. Po uszy była pogrążona w swych 
pierwszych sympatiach, z których zgodnie z panującym zwyczajem zwierzała się 
przyjaciółkom w specjalnie do tego celu przeznaczonych Złotych Myślach. W swym 
krótkim życiu Anna Maria przeżyła już wiele tego typu zauroczeń. N a koloniach czy 
też w klasie zawsze znalazł się chłopiec szczególnie przykuwający jej uwagę. Nigdy z 
wzajemnością ... Zresztą Anna nie cieszyła się wówczas zbytnim "powodzeniem". Była 
ładna, lecz nie rozkwitła jeszcze, wdzięków nieświadoma, wobec płci przeciwnej nie-
śmiała, zamknięta i skryta. Jednym słowem kujon, co tu kryć. U n i k a ğ a  rozmów z 
chłopcami, wstydziła się swego zmieszania, niestosownych rumieńców na twarzy oraz 
trzepotu rzęs. Lecz P i o t r u Ŝ  ... P i o t r u Ŝ  to zupełnie co innego. Nigdy nie myślała o nim 
w ten sposób. Kiedyś pojechali w szóstej klasie na wycieczkę do Poznania. Jej sympa-
tią był wówczas płowowłosy Zbyszek. W drodze powrotnej, kiedy nocą gnali autobu-
sem przez Polskę przy akompaniamencie śpiewów - dajcie wina młodzieży, mło
dzieży - utworzyła się wokół Anny Marii i jej trzech · nierozłącznych przyjaciółek 
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grupka chłopców, tych najmniej co prawda w klasie poważanych. Był wśród nich 
jasnowłosy Zbyszek, lecz nie wiedzieć czemu to właśnie Piotrek a b ~ o r b o w a ğ  całą 
uwagę dziewczynki. Zwracał się bez przerwy do niej, śpiewał z nią, śmiał się z nią, i 
patrzył jej w oczy. Uparcie, śmiało, zuchwale. Wtedy to właśnie pojęła nagle, że oczy 
jego mają kolor zupełnie zielony. Były niewiarygodnie zielone, jak woda w jeziorach. 
Były piękne. O, jakże były piękne ... Wówczas to po raz pierwszy zanurzyła się na pół 
świadomie w tych jeziorach przepastnych, które miały stać się jej losem i przeznacze-
niem. Wyciągnęła więc oporną rękę, szła mu naprzeciw, choć co rusz się cofała, szła, 
bo nie mogło być inaczej. Ti- amo- ti- aa- moo rozbrzmiewało na szkolnych 
dyskotekach. I oto Amor naprężał już swój łuk ... 

Ania z Zielonego Wzgórza była jedyną prawdziwą przyjaciółką Anny Marii. 
Jedyną prawdziwie jej pokrewną, związaną z nią w najgłębszym zaraniu istnienia. 
Mając jedenaście lat, Anna Maria, przebywając na wakacjach u jednej z cioć, otrzy-
mała do czytania książkę, która miała wedrzeć się w jej życie i uformować je w 
kształt przez nikogo wówczas nie przeczuwany. Była szczęśliwa, że pozwolono jej 
czytać książkę dla dorosłych dziewcząt i pogrążyła się w n i e ~  z pałającymi policzkami. 
Ania nienawidziła Gilberta, powiedział na nią "marchewka , ośmieszył ją, poniżył, a 
ona, obrażona i dumna, potraktowała go po głowie swą tabliczką, roztrzaskała mu ją 
na czole, i nie raczyła od tej pory obdarzyć go spojrzeniem ani słowem. Pozostała 
zimna i niezłomna, nawet gdy ją błagał tak, że Annie Marii pękało serce. Czy wiesz, 
że ona wyjdzie potem za niego za mąż?- zdradziła jej ciocia. -Za niego? Za mąż? 
-zdumienie i rozgorączkowanie Anny Marii nie miało granic. Jakież to fascynujące, 
jakie niewytłumaczalne, fenomenalne! - myślała dziewczynka, rozsmakowująca się 
właśnie w miłosnych opowieściach, będących jakże pożądanym pokarmem dla jej nie-
pewnych przypuszczeń i spekulacji. Po upływie dwóch lat niebezpieczna książka 
przypadkiem znowu wpadła w jej ręce. Lecz Anna Maria, wbrew przekonaniu rodzi-
ców i nauczycieli, nie była już wówczas dzieckiem. Czytała przy swym biureczku 
przy oknie, czytała natchniona, oddychając głęboko i napawając się s w y ~ i  odkry-
ciami. Było to tak, jakby nie czytała "Ani" nigdy przedtem. Było to OLSNIENIE. 
Ania Shirley, drobna, ruda, piegowata i nadzwyczaj rezolutna panienka przysięgała 
wieczną przyjaźń Dianie Bark. Działo się to w odległej Kanadzie, u progu XX wieku, 
niemalże przy szumie fal bijących o skały. W ogrodzie dziewczynki ślubowały sobie 
przyjaźń na wieki. Przyjaźń na wieki!!! Dwa serca złączone, klucz rzucony w morze, 
nikt nas nie rozłączy, tylko Ty, o Boże ... Później, później nad Wisłą szeptał jej to on 
sam! Serce Anny biło jak oszalałe. Cóż za wspaniały pomysł, co za niewiarygodny 
ideał, połączyć dwie dusze na zawsze! Nadawać imiona alejom, zakątkom, dolinom, 
jeziorom ... Cóż za boska istota, mistrzyni życia, cóż za sposób, co za szansa życia ... I 
być dumną i nieubłaganą wobec chłopca szalonego z miłości! Anna M a r i Ń  drżała, 
płakała, a dusza jej rosła w krtani. ŧ y c i e  jest piękne! - szepnęła Ania z zachwytem. 
Tak kończył się pierwszy tom jej powieści. Czas dojrzewał. Annę Marię oczekiwał 
już jej los. Anna Maria była już. gotowa. J 

C i t a ğ o  się to po lekcjach;) Jej . G i l b e ~ t  zielonooki c z e k ~ ğ  na nią przy drzwiach g ğ · ~ -
nych szkoły. Założyła w szatnt sWÓJ czerwony, ortahanowy płaszczyk, poprawtła 
włosy, surowo związane z tyłu w długą ki tę, wzięła teczkę na ramię i podeszła do 
drzwi. Poszkolnym podwórzu kołowały wśród wrzeszczącej dziatwy oszalałe, soczy-
ste śniegowe płatki. Jego spojrzenie uporczywe sparaliżowało ją natychmiast, zmie-
szała sięi-oczywiście-spłonęła rumieńcem. O t w o r z y ğ  jej drzwi . . Miał uszy czer-

10 

wone jak ogień. Aniu, posłuchaj ... Czy wiesz, że ty ... że ja ... Ja się w tobie 
zakochałem, pierwszy raz w życiu ... - zagarnął ją jego szept. Takiego wyznania 
Anna Maria nie słyszała nigdy przedtem. Czuła, jak płatki śniegu wirują jej wokół 
głowy, wokół pulsujących skroni, a biegający s m a r k a c z ~ ,  t r ~ y m a j Ń c  s ~ ň  za. ręce, t a . Œ c ~ Ń  
obłędny jakiś taniec wokół niej, dudniąc na bębnach dztką pteśń. I zdjęło Ją pragntente 
niewymowne, lecz jednocześnie ogarnął ją i popłoch, i wstręt. Domyślałam się, 
domyślałam się trochę ... Anna Maria po prostu uciekła. Biegła w gorączce i w natch-
nieniu. Biegła upojona i przerażona niewiadomym, niebezpiecznym, nieprzewidzianym 
dalszym biegiem tej historii zabronionej i niewiarygodnej. Biegiem, którego nie 
można było już zatrzymać! Domyślała się, domyślała się od dawna ... Już wówczas, 
gdy odnajdywał ją, przechadzającą się samotnie po alejkach, ze łzami w oczach zagłę
bioną w budujących opowiadaniach Elizy Orzeszkowej. Gdy jechał za nią na rowerze, 
zahaczając kołami o jej pięty. Gdy sterczał godzinami pod jej balkonem, broniąc się 
zaciekle przed zrzucanymi mu na głowę przez siostrzyczkę donicami. Gdy przezywała 
go od głupich, durnych, od kretynów i niepoważnych. 

W tym miejscu urywa się moja powieść dla dorastających panienek. Jest oczywiś
cie niedokończona, jak wszystko w moim życiu. Więc uwierzyłam w rudowłosą Anię. 
W jej miłość do świata, do ludzi, do Boga, w jej miłość i nienawiść do Gilberta. 
Wyjeżdżając na kolonie letnie przedstawiałam się wszystkim imieniem Ania. Księgę 
tę moją siedmiotomową czytywałam zazwyczaj usadowiona wygodnie na krześle 
przed moim oknem, z nogami ułożonymi na białym, szerokim parapecie. Była to moja 
najulubieńsza pozycja do marzeń, do wtapiania się w Zachody S ğ o Œ c a  nie do wiary, do 
życia życiem mojej Ani. Czytywałam ją też nad Jeziorem Lśniących W ód, bo tak jak i 
ona miałam szczęście mieszkać w pobliżu takiego jeziora. Był to właściwie niewielki, 
dość brudny staw, do którego spływały ścieki, lecz przymykałam na to oczy, brałam 
poprawkę. Czegóż mogłam wymagać więcej. Miasto moje rodzinne kochałam rów-
nież ze wszystkich moich młodych, szczerych sił. Pewnego razu, jadąc tramwajem, 
doznałam nagle przejmującego, przeszywającego mnie na wskroś, a następnie rozbie-
gającego się mrówkami po ciele uczucia Wielkiej Miłości. Do tego miasta właśnie, do 
tego rozległego, tętniącego życiem placu a la Paris, do tych wiecznie gdzieś spieszą
cych ludzi, których za parę lat dokładnie w tym samym miejscu częstowali gazami i 
pałami w mojej nieudacznej obecności zomowcy z krwi i ciała. Ukochane miasta i 
wioski. Ukochana i ziemia i nazwa. Na moim jeziorze była mała wysepka, na którą 
romantyczny prowadził mostek, taki sam jak u Ani. Tam właśnie Gilbert po raz pier-
wszy położył na jej małej, spoczywającej na balustradzie rączce, swoją męską dłoń. 
Tam też stałam często sama samiutka, wpatrując się w płynącą wodę, tam wrzucałam 
każdego roku, zawsze przed rozpoczęciem szkoły, długie i szczere listy do mojej 
Matki Boskiej. Pisywałam do niej tak regularnie, gdyż miałam do niej wiele, wiele 
próśb, których nie odważyłabym się powierzyć samemu Panu Bogu, gdyż wydawały 
mi się one zbyt przyziemne. Prosiłam ją o dobrą atmosferę w domu moim rodzinnym, 
o dobre stopnie w szkole, o przyjaciółki. A były lata, że prosiłam, że błagałam, zakli-
nałam ją daremnie o Piotrusia ... Zwierzałam się też Maryi, jaka pragnę być, i prosiłam 
ją o pomoc w doskonaleniu się, w stawaniu się podobną do Ani. Doskonalenie się 
bowiem i pracę nad sobą brałam bardzo poważnie i uważałam ją za świętą swoją 
powinność. I, skoro padło już to słowo, nie bójmy się go, czasem za radą księdza 
starałam się przynajmniej przez kilka dni być świętą ... Długie cosierpniowe moje listy 
darłam na kawałki stojąc na mostku, oparta o balustradę. Darłam zapamiętale, po 
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czym wrzucałam je do jeziora, patrząc jak płyną po zielonej, mę.tnej wodzie., jak 
omijają splątane wodorosty, jak znikają pod mostkiem, by ~ a  chwtlę ukazać .stę po 
drugiej jego stronie ... Chodziłam też nierzadko na w y s e ~ k ň ,  . s t a d a ğ ~ m  nad b r ~ e g t e m  na 
trawie, już to słuchając rechotu żab i jednocząc ocz.y z t g r ~ J Ń c y m t  na wodzte pron;y-
kami słońca, już to czytając Anię ... , marząc lub ptsząc w.tersze: B ğ y s z ~ z Ń  w _ s ğ ~ n c u  
drobne fale l w złotym blasku trzcina lśni l patrzę w b ğ ň k i t ,  coraz daleJ l na ~ e z t o r ~  
marzeń mych. l Lekki wietrzyk płynie do mnie l i porusza .kępki. traw: l. sted~ę 1 

marzę samotnie, l spoglądam w niknącą dal. l Myślę o cudzte życta, l smtało tdąc 
naprzeciw dni, l jakaż ta natura jest piękna, l jaki podobny d~ ni.ej je~teś T~··· l 
Twoje oczy mają kolor tych zarośli, l które przede mną roztaczaJą stę, l Jaka wtelka 
szkoda, najdroższy, l że nie stoisz tutaj, obok mnie... . . 

.... Czasem bawiłyśmy się na wysepce z moją nierozłączną P.rzyjaciółką Elżbtetą. w 
teatr. Z niesłychanym entuzjazmem i zapałem grałyśmy scenkt z przeczytanych kstą
żek, których uczyłyśmy się uprzednio na pamięć. Zwykle to Elżbieta gra~a ~ężcz~
znę, ja czułam się lepiej w rolach kobiecych. Grywała~ na przy~ład namt.ętnte de~t
katną, słodką Klarę Schumann, której drobną ośmtoletntą rączkę u~mowała 1 podnos.tła 
do ust Elżbieta, szepcząc czule: Czy to ~a rączka grała na koncercte w Ge'":andhauste.? 
Trudno w to uwierzyć ... Gdyż to Elżbteta była Robertem. Robertem, ktory obudztł 
we mnie nieodparte pragnienie gry na fortepianie. A~h, t? ni~ tru~n~~o - _odpo~ia
dałam wątłym, dziewczęcym głosikiem Klary - to ntc wtelktego, jesh ma s~ę taktego 
nauczyciela, jak mój ojciec. Lecz impr~wizowan~e, komp~nowanie: t~ m~st płynąć z 
Duszy Człowieka ... -A ta ja, ta ja śwteżutka wtosenna, Ja konwa}t~: J.a bten,o~~' czy 
poznałabym siebie w dojrzałej mej postaci, czy mogłabym przypusctc 1 dopusctc, czy 
byłabym w stanie przewidzieć? A bardzo często lubowałam s tę wówc~as w słone
cznych marzeniach o spokojnej, harmonijnej, owocnej swej przyszłośc1. P~agnęła~ 

· zostać nauczycielką wiejską, nauczycielką języka ~jczyste~o. Wybrała~ ~uż sobie 
nawet malt>wniczą polską wieś ... Na wsi tej, wodami oblaneJ, zdarzało mt s1ę czasem 
spędzać wakacje, wędrować samotnie po złotych polach, .siadywać nad brzegami d~i
kichjezior, obrosłych wysoką trzciną, czyt~ć o moimJante kocha.nym ~ochan~~skt~ 
i recytować cichutko w przestrzeń: Kto mt d~ł sk~zydła l kto .mtę odztał w p1ory 1. 1 
tak wysoko postawił, że z góry l wszytek świat wtdzę, ~ ... sam Jako trzeba l tykam stę 
nieba? l To li jest ogień nieugaszony l złotego .słońca .. .]· ,. . . . . 

Jaś Kochanowski. Kiedy się ranne zapalają zorze, a swtt z wtełk1ego wystę~uje 
morza ... Jaś w krakowskiej bursie. Nie może spać. Pisze. Młody żak. Jan pod hpą. 
Potem jego Orszulka nieodżałowana. Kochany mój, kochany ... Kto mu dał skrzydła. 
Kto go odział pió~i}tiłość więc we mn~e miesz.k~ła i miesz.kał we m~ie .pokój. Pokój, 
bywało, słodki i n1ewzruszony. Uczucia tego niezapomnianego doswładczyłam na 
przykład pewnego razu spacerując po cment~rz':l . . Chod~iła~ po szeleszczących, k,ol~
rowych liściach klonu i kasztanowca do pobhsktej studzienki po wodę, aby podlac ntą 
kwiaty na grobie mojej babci, co do której i~tni~nia v:' niebio~ach .zdawałam si.ę nie 
mieć najmniejszych wątpliwości. Szłam tak niesp.tesznt~ ze słotk~mt w. ,ręk~, miałam 
na sobie prostą sukienkę - fartuszek z falbanką 1, pamtętam to Jak dzts, btałe, ~w_y
czajne sandałki. Szłam więc wśród drzew rozkołysanych, patrzyłam na sandałki, J~k 
posuwają się krok za krokiem po szeleszczącyc~ liściach, i ~agle podpłynęło d? mnte 
uroczyście, wypełniło każdą komórkę mego dztewczęcego jeste.stwa.- uczu~t.e bez-
podstawnego szczęścia. Nie więcej. Nie mniej. Kt~r: po dł~ższeJ doptero ch;:1h prze~ 
szył dreszcz. Nalewając z rozkoszą wodę do słotkow mysiałam o tym, coz z nami 
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będzie, z Piotrusiem i ze mną? Przeczucie moje najgłębsze, kobieca moja intuicja 
podszeptywała mi, że dużo czeka nas jeszcze przeżyć, na myśl o których "krew gorą
cym strumieniem uderzała mi do twarzy" ... Był bowiem koniec wakacji, zbliżała się 
znowu ukochana SZKOŁA. Tak właśnie czułam w ów czas. Szkoła, za którą w czasie 
wakacji tęskniłam z całej duszy. Szkoła, którą pierwszego września szturmem zawia-
dywało dzikie, oczywiste życie. Na przerwach wylewało się to życie krzykliwe na 
betonowe boisko, wibrowało tam, roiło się, barwiło - bezczelne, rozbrykane, nie-
ujarzmione, niewychowane. Pewnego razu nerwowo wykończona pani dyrektor, za-
miast pojechać, jak zwykle do sanatorium, próbowała wprowadzić w naszej szkole 
chwalebny zwyczaj spacerowania na przerwach parami, para za parą, w równym 
rytmie, lewa, lewa, dookoła boiska, pod czujnym okiem dyżurnego nauczyciela. W 

· końcu nakaz od~ołał się jakoś sam, a pani dyrektor wzięła nogi za pas, by nie zostać 
wessana w ten wif. Zbiegła do gabinetu, odgrodziła się dywanikiem tudzież dwiema 
sekretarkami. Ter':łz myślę często o pani dyrektor, nawet dosyć ciepło zdarza mi się o 
niej myśleć. Bo przecież mimo wszystko niemal niezauważalnie uniesione w górę 
kąciki jej ust czy też charakterystyczne zmarszczki wokół oczu zdradzały jej głęboko 
skrywaną sympatię do Bóg wie czego. Zresztą była to ta sam~ pani dyrektor, która, 
kiedy miałam siedem lat i nosiłam kitkę, zwykła była mawiać do mnie kokieteryjnie: 
Kochanie, dlaczego nie umyłaś dzisiaj oczek?} Na tymże właśnie boisku, gdzie tak 
chlubnie spacerowały nieraz dzieci, recytowafam chętnie wiersze na apelach, akade-
miach, odziana w granatowy, nylonowy fartuszek, zdobny białym, wykrochmalonym 
do sztywności kołnierzykiem, trzymając w dłoni mikrofon i powstrzymując siódme 
poty. Ani nie zadrżał mi głos mój donośny, gdy deklamowałam z wypiekami na 
policzkach: Kłaniam się rosyjskiej rewolucji l czapką do ziemi l po polsku l radziec-
kiej sprawie l sprawie ludzkiej l robotnikom, chłopom i wojsku. -A gdy śpiewano 
narodowy nasz hymn, cała ogromna szkoła grzmiała zgromadzona na boisku nasz 
hymn narodowy, wtedy.' .. Łzy jak groch powoli, lecz niepowstrzymanie wypełniały 
głębokie moje oczy, a serce tłukło się w piersi uroczyście, mocno, boleśnie. Gotowa 
byłam do najwyższych poświęceń. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy -
piałam z wysoko uniesioną głową, z wyzywającym . czternastoletnim wzrokiem, skie-
rowanym gdzieś w zachodnie strony. · 

A poza tym miałam przyjaciela. Uroczystą ciszę pochmurnego, niedzielnego 
poranka przenikały sączące się z adapteru Koncerty Brandenburskie. Co jakiś czas byłam 
zapraszana przez Vladislaviensa do domu jego Babci na niedzielne przedpołudniat 
tchnące zapachem świeżego ciastat powagą i głębokim spokojem. Gdy przekraczałam 
próg tego domu, czułam jak powoli, lecz nieodwracalnie, od stóp do głów, ogarniają, 
spowijają mnie nie istniejące jeszcze dźwięki w jakiś gęsty zwój. Zdejmując buty u 
progu (trzeba było zostawić je przed drzwiami obok wycieraczki) rozkoszowałam się 
gęsią skórkąt łaskoczącą łagodnie całe moje ciało. Zaszczycona byłam i wzruszona, że 
dopuszczano mnie do celebrowania tutaj przedziwnego misterium, do wdychania snu-
jącej się po ścianach świętości. W pokoju Babci stał prawdziwy Fortepian. Babcia i 
Vladislavienses, oni oboje władali tym potężnym skrzydłem, kryjącym w sobie nie-
przeczuwane możliwości. Vladislavienses posiadł już wówczas ten dar. Grałt ginął, 
razistniał się, wtapiał, przeobrażał, tworzył z czarnym skrzydłem jedn~ść nierozer-
walną, jedność splotu, lekkość lotu. - Nie jestem chyba z tego świata - zwykł był 
mawiać mój dziwny przyjaciel. Często roztaczał przed mymi oczami wizje swojego 
pogrzebu, którego najistotniejszym komponentem miała być rozbrzmiewająca wśród 
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cmentarnej ciszy Pasja wg św. Mateusza. Miewał lub raczej pielęgnował w ~ob~e wizje 
własnej śmierci i choroby ją poprzedzającej. W listach do mnie roztaczał Siebie, le~ą
cego z wysoką gorączką w łóżku, z wolną i z głęb~ką radości.ą w s~rcu opus~czaJą
cego swe nie nazbyt pięknem ziemskim zdobne, n1egod~e w1eczne~, ~ładneJ duszy 
ciało. Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie. Pisał o tymjak o zbaw1en1u, o wyzwo-
leniu się, jak o wkroczeniu na wieki wieków w świat muzyki sfer, w obłęd planet, 
karuzelę gwiazd, gdzie miał czekać już na niego ukochany ponad ~szystko Jan .Seba-
stian. Aby godnie przygotować się na tę chwilę uczył się ten zdra~ca po n1et~.uecku: 
Vladislavienses chciał się ze mną ożenić, choć nie darzyłam go n1gdy ucznetem tej 
elementarnej, tej pierwotnej, pełnej uniesień i upadków. miłości. Orkiestra powoi~ 
opada, przycicha, powiada, że zaraz, czy pamiętasz, jak .ze mną, już znala~ł tWÓJ 
wzrok moje oczy, już czujesz - po drodze zamroczy, .JUŻ zaraz, za ~hw1lę, czy 
pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach 1 zaraz, za c~wtlę, grzmot-
nęło do walca, porywasz na życie, na śmierć ... Unisono gor~ce~ u~1sono dyszące, 
jeziora zamącone, chruśniaki malinowe i wieczny przedsmak rajski~h Ja~ód na popę
kanych wargach i wieczna głupota, rozbi~g nieskończony.' pot~ncJał ,niewydarzony. 
Od tego nie było odwrotu. Wybrałam Więc na zav;rsz~ PI?trusia, kt?ry .n1e g~ał, na 
żadnym instrumencie poza przysłowiowymi nerwamt, n1e p1sał do ~nie n1~dy l~stow, 
nie zwykł był mawiać o swej śmierci ani o zaświatnym .przeznaczeniu sw?1m~ Ptotru-
sia, który chętnie robił w domu doświadczenia chemiczne, kończące stę nt~rz~~k~ 
przykrymi w skutkach dla jego u~ody wyb~chami, Pio~rusia ~l,as?~eg?, d?~ctpntsta 1 
klowna, nie branego na poważnie przez nikogo. Dopiero poznlej, paznieJ podobno 
zaczął żeglować, jeździć konno i fotografować Królestwo Ni~domysłów. P~zy czym 
dodać muszę, że podobnie i niepozornego, niepo~adne~o, w_ s~ły fi~ycz~e n1e n~zbyt 
wyposażonego Vladislaviensa koledzy i koleżanki za n1~ ~teh 1, obtera~l ~o sobte za 
obiekt nie kończących się żartów i szyderstw. Także 1 Ptotrus chętnt~ zartował ~ 
niego, tym chętniej, tym żarliwiej i dotkliwiej, im częściej zdarzało ~u ~~ę. NAK~YC 
nas oboje w sali od wychowania muzycznego, gdzie siedzący przy ptaninl.e V~adts~a
vienses zabierał mnie ze sobą w swój nieziemski lot. Zresztą P1otruś wtedztał, Jak 
wówczas rozprawić się z rywalem. Pozwalał mu, wręcz nakazywał n~e przerywa.ć 
sobie, graj Slavienses, graj ... Sam siad~ł obok mnie, wysoko n~ ławce, za.J~go plecamt, 
i długo przytulał swój policzek do meJ twarzy, a w podkładzie Son~ta ksręzrc~~a, a we 
mnie nie więcej, nie mniej ... A gdy zbuntowany błazen próbował się ?dwroCic, ry~erz 
mój ujmował delikatnie jego rozczochraną szop~no~ską czupr,rnę 1 przekręcał ,Ją. z 
powrotem. Patrz, gdzie grasz, cyrkowcu ... ~ladtslavtenses n~stł zwykle przykr?tkte 
spodnie, więc Piotruś lubował się nadz~yczaJ. w demonstracyJ~ym masz~rowantu po 
szkolnym korytarzu z rękami podtrzymuJącymi wysoko n~gawkt od spodni, podskaku-
jąc z głupia frant, podając się z nieukrywaną sat.rsfakcJą za bez.bro~~ego muzyka. 
Bywało też, że Piotruś próbował zastraszyć mego ntep?~ądanego :Vtelb1cte~a, wykonu-
jąc przed nim dziwne jakieś gwałtowne ruchy rękami 1 całym cta~em, ktorym towa-
rzyszyły bojowe okrzyki. Piotruś chodził bowiem na. k:us karate .. t b.ardzo. był z te~o 
dumny. Zaś Vladislavienses był w pełni świadom moJeJ fascynaCJI Ptotrustem, co nte 
przeszkadzało mu słać mi na lekcjach pomiętych, wyświechtanych karteluszków z 
niezwykle oryginalnym napisem "I.lov.e you". Mi.ał zre~zt~ ciepłe, spo~one. rę~e, cza: 
sem brudne paznokcie, zbyt szerokte ~todra, a w J.ego. usmtech~ krył~ s1ę !ue~ted~ co s 
podejrzanie dwupłciowego. Proszę c1ę, tylko mnie n1e dotykaj, bo Jestes mt wetde-
niem najboleśniejszego z dualizmów ... l nawet ja, ta sama, która wstępowała z rozko-
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szą do jego świątyni i zapewniała go o swej przyjaźni, śmiałam się chętnie z mających 
go upokorzyć żartów Piotrusia. Smiałam się serdecznie, wpatrzona w rozbawione, 
zielone oczy dręczyciela, a spojrzenia nasze wyrażały wzajemne doskonałe zrozumie-
nie, ba, spisek przeciwko niemu, muzykowi. Mam grać czy nie grać, bić czy nie bić? 
Decyduje dama ... A Vladislavienses nie obrażał się nigdy. Vladislavienses żył gdzie 
indziej. Można było dowolnie z niego szydzić, bo tylko jedną nogą o przykrótkiej 
nogawce trzymał się jeszcze powierzchni tego świata. Więc Piotruś był bezsilny. Pio-
truś był zazdrosny. Najbardziej nieuzasadnioną, niepoważną zazdrością, o jakiej w 
życiu słyszałam. On, który walczył latami jak lew o jeden jedyny mój uśmiech, nie 
przypuszczał nawet, siedząc pewnego razu o jedną ławkę przede mną, że nie mogę 
oderwać zasnutego wzroku od jego jasnobrązowych, delikatnych włosów, od jego 
szyi, karku, ramion i dość wątłych jeszcze wówczas pleców. Że wygina mi żyły tęs
knota ... Że mi w uszach szumi melodia nocnych mgieł: Bądź mi Panią, a w chmury 
cię porwę i bezsenność zamienię w ogrody - Ach porwij mnie porwij, gdy wieczór 
się spełni, kiedy noc dojrzeje, porwij mnie, zabierz mnie, czy na jawie czy we śnie, 
chwyć mnie zanim wstaną zorze, z mchu mi uściel kwiatów morze, będę zwiewną 
baletnicą, na wpół mgłą, na wpół dziewicą ... 

Piotruś zwykł był chodzić trochę śmiesznie i pretensjonalnie, kołysząc się niedbale 
z nogi na nogę. Goryl- nazywałam go w myślach, gdy u zarania nawiedzał mnie ów 
dziwny wstręt, który budziły jego duże, nieforemne dłonie tudzież niedopasowane 
jeszcze do reszty ciała kończyny, a który zresztą wzmagał tylko ... Parniętam niby 
niezamierzone muśnięcie kosmyka jego włosów po policzku, gdy pochylał się nade 
mną, siedzącą w szkolnej ławie, i gdy pytał, przybierając głęboką barwę głosu, z 
uśmiechem pewnym wywieranego na mnie wrażenia: Co tam piszesz, Aniu? Zebra-
nymi w pośpiechu palcami zgniatałam teatralnym ruchem stertę pobazgranych papie-
rów. Ach nic, naprawdę nic, zupełnie nic ... Masz piękne oczy. Tu podawał kolor. 
Bardzo ładne, Aniu. I jak tu nie dać unieść się prądowi, nie oszaleć, nie zginąć w tej 
otchłani. Nie płoszyć kotów z roztańczonych jeszcze śmietników ... No jak. -
Zawsze, może nawet już od pierwszej klasy, gdy tylko powiedział coś w zamierzeniu 
dowcipnego, odwracał się z szelmowskim uśmiechem ku mnie, by się ~pewnić, że i ja 
się ze śmiechu pokładam, że udany był jego żart. Śmiałam się, przez wiele lat śmiałam 
się z jego dowcipów do utraty tchu i współczułam mu serdecznie, gdy był karcony 
przez faworyzujących mnie nauczycieli, co nadzwyczaj często się zdarzało. Pani dyrek-
tor we własnej osobie kazała mu pewnego razu zadbać więcej o wygląd zewnętrzny, 
to znaczy zmienić podarte, wypłowiałe, wytargane dżinsy i odwieczny jego niezastą
piony zielony sweter na coś nowego. Dla mnie osobiście nie miało to znaczenia. A 
należało już wówczas przeczuć, że coś takiego może się skończyć tylko źle, tylko 
tragicznie. Piotruś był więc mimo to zazdrosny. Patrząc, jak pewnego dnia rozma-

·. wiamy z Vladislaviensem rozbawieni, przysłał mi karteluszek, który pieczołowicie 
przechowuję do dnia dzisiejszego. "Jak przyjemnie, gdy ludzie są szczęśliwi". Piotruś, 
w przeciwieństwie do Vladislaviensa, nigdy nie mówił o tym, że chciałby się ze mną 
ożenić. Sądzę, że myśl taka niedorzeczna i niebezpieczna nigdy nie przyszła mu do 
głowy. Gdy powtórzyłam mu kiedyś nierozważnie, że koleżanki moje przekonane są o 
przyszłym naszym małżeńskim związku, poczułam nagle jego zmieszanie i zrozumia-
łam niestosowność mojego wyznania. A ja sama, a jeśli chodzi o mnie, nie wyobraża
łam sobie nikogo innego, jak tylko jego, Piotrusia, na ślubnym ze mną kobiercu, a 
potem w tonącym w zieleni naszym domku na wsi. · Mielibyśmy chyba czwórkę dzieci. 
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Ja zostałabym pewno nauczycielką wiejską, Siłaczką, a Piotru~··· Być n:oże ~eniwy~ 
konformistą Doktorem Piotrem, bo przecież bronił go tak zaciekle na jedneJ z lekcJI 
polskiego pod tytułem Siłaczka - Doktor. Piotr: rozprawa są~owa. !ak ~ię złożyło, że 
byłam głównym, rozognionym oskarżycielem Doktora, Ptotrus1a zas. wybrano . na 
obrońcę. Bronił się zażarcie jak nigdy, mówił coś o wybijaniu szyb, o n1emożnośc1 w 
takich warunkach ... Lecz trzeba było zdruzgotać go moralnie. I zrobiłam to z n_ajgł~b
szym przekonaniem i poparciem mojej polonistki idealistki: Wię~ Piotru_ś ... _NI~ Wl~
działam, kim zostałby chętnie mój Piotruś. Lecz on zapewniał mn1e, że n1c n1e c1ągn1e 
go na wieś. Natomiast Vladislavienses w swych cokilkudniowych _listach rozsnu~~ł 
przede mną chętnie wizję naszego przys_złego domost~a z o~r~de~ 1 z ba~en~m, WIZJe 
salonu, który miał być zarazem śwtątyntą Jana Sebastiana, ~swt~tnton~ Wle,lktm F~rte~ 
pianero (on chciał czarny, ja biały), portreta~i muzyków 1 k_w1at~m1: Z~s w syp1al~1 
stać miało, Bóg raczy wiedzieć po co, wielkte łóż~o z błęk~tn~n1eb1esk1m baldachi-
mem, jakie oglądaliśmy potajemnie w Neckermann1e, przywt~zto?-y~ przez maryna-
rzy. Owe niedzielne więc przedpołudnia, pachnące dymem z n~ewtd~talnych ~ad~1deł, 
spędzaliśmy w domu Babci Vladislaviensa, surowej, przedw~JenneJ nauc~yctelk_I. &ry 
na Fortepianie. Najpierw jedliśmy przygotowane .przez ntą. smak?łykt, poptjaJąc 
gorącą herbatą i rozmawiając o tym i o owym. Po _tej przyt~lneJ godztnce-pogawędce 
Babcia zwalniała nas i udawaliśmy się do maluteńktego poko1ku, będącego prywatnym 
jego królestwem. Tam właśnie siadywaliśmy na tapczanie, ow_iani, otuleni. sączącymi 
się z adapteru Br~ndenburskimi Koncertami, których echa dźw1ęczą w mo1ch uszac~ 
jeszcze dziś. Miniaturowy pokoik wypełniały zbiory płyt z muzyką B_acha, Hae~dla 1 
Mozarta, jakieś stare mapy, niemieckie plany naszego miasta, co ~róc1ło do macierzy, 
nuty, książki o życiu Jana Sebastiana i o zabytkach naszych st.ohc.' r.óżnego rodzaJ. U 

dzwony i dzw<?neczki, pajęczyny srebrne jak włosy jego Babct, n1e jestem w stan1e 
powiedzieć, co jeszcze. Wielbił samotność tak jak ja ... 

,(~·· ·- ·- Oprócz małego pokoiku był dla mnie miejs~em ~potkań z sobą c~entarz-park, 
\Y cmentarz-las, po którym mogłam wędrować godztnamL Pory roku oraz 1ch rytmtczne 

przyjścia i powroty przeżywałam wówczas bardzo intensywnie. Nigdy_ nie. przeoczy-
łam bieli wystrzelających znikąd przebiśniegów, nie pr.zewęszyłam ctę~kt.ego, słod
kiego zapachu długich, czerwcowych wieczorów. i won~ osypanych -kwieCiem grus~. 
Nie było mowy o tym, bym późnym wieczorem n1e wybtegła z biJącym sercem po:wt-
tać pierwszy śnieg. Lecz chyba naj~ardziej kochałam październik. Kolory. paźdzter
nika. Złotą Polską Jesień. Królowa Sniegu, barwna, zdobna, tchnęła spokoJną melan-
cholią i oddaniem. Nie szamotała się, nie walczyła. Liście jej dawały się porwać na 
szalonym wietrze i kołowały, kołow~ły .z nim jeszc~e. dł~~? na? ,ziemi~, w prze-
cudownym, konwulsyjnym walcu śm1erc1, w obłędneJ Jaktejs, w1encząceJ wszystko 
agonii ... A syreny wyły i wyły, a liście tańczyły i tańczyły. A ona ona ona --:- kto ma 
oczy niechaj widzi, kto ma uszy niechaj słucha --:- stał~ nadal n~ga,. smukła 1 wypr~
stowana, z koroną wysoko uniesioną w górę, wteczn1.e pokornte s!~ m~dl~ca, .ufnte 
wszystko przyjmująca, wiecznie samotnie ku górze stę pnąca. MoJ pazdz1ern1k. U 
Vladislaviensa więc msze, pasje i fugi. Tabadam tabadam, tabadam tabadam, ta~adam 
tabada~ dabadaba dam. Grał dla mnie. Lżejsza i lżejsza bezszelestnie snułam stę pod 
su fi te~. T en właśnie Vladisla vienses ~o niósł mi ~ewnego r,azu ja~ o pierwszy, ze s_ ta~ 
rannie skrywaną satysfakcją: Czy w1esz, że Ptotrek włoczy s1ę za tym1 dług1m1 
nogami? 

Jego nowa bogdanka, smukła jak gazela miała na imię Monika. Wielka dama znów 

16 

tańczy sama, łyka swe słone łzy, wielka dama, dumna i sama, w sukni z wilgotnej 
mgły, wije się, w pałąk się skręca, jęczy i wkoło i wkoło, potem sztywna wyprosto-
wana szarpie świeżo umyte włosy, długie aż po pas ... Więc ten pociąg. Tudum tudum. 
Stukot kół. tornot szyb. Taniec głów. I światła, światła, pola świateł, rozświetlają
cych nocy mork. Więc precz z Komuną, precz z Piotrusiem. Daremne żale, próżny 
trud, bezsilne złorzeczenia. Więc to jest ON, ON-ZACHÓD. Bo wielkie reklamy 
papierosów w jasnych, dworcowych halach. Bo ten szwargot nieprzejrzysty. Anna 
Maria z trudem otworzyła okno i przechyliła się przez nie lekko. Tej nocy z paździer
nika na listopad. Chłodnej, ciężkiej od obietnic. Długie, zmatowiałe od podróży włosy 
biczował wiatr. Smakowała zapach żelaza - jakże kochała pociągi. Jakaś słodka, 
mdła brzoskwinia rosła jej w_ gardle, bolały ją oczy, te światła, ach te światła, ten 
blask ten blask. Zasunęła okno, wtuliła się w swój przedział, głęboko w płuca wdzie-
rał jej się dym. Miała dwadzieścia lat, było jej niedobrze. Czuła, jak wzbierają w niej 
wymioty, chwiejąc się wynosiła z przedziału walizki, spoglądała niespokojnie na zega-
rek, to znów poprawiała włosy, myła zęby, była już setki kilometrów stamtąd, wal-
cząc z nudnościami odczytywała z trudem obce nazwy miast. Helmstedt tudum, 
Braunschweig tudum, i dalej i dalej Hannover tudum, i Bielefeldtum i Dortmund 
tudum, i dalej i dalej i już. Więc już za chwilę. Tysiące razy przeżywała tę scenę w 
marzeniach i snach, w tramwajach monotonnie do szkoły i z powrotem mknących ... Z 
piskiem i z łoskotem pociąg hamował swój morderczy bieg, nikt więcej nie wysiadał 
tu tej nocy. Jedną po drugiej przyciągnęła ciężkie walizki jeszcze bliżej ku drzwiom 
wagonu, ustawiła je starannie przy sobie, powoli wyprostowała się, nabrała powie-
trza, odgarnęła kosmyk włosów z czoła, po czym wyciągnęła swą sentymentalną, pol-
ską nogę uzbrojoną w skromny, brązowy bucik na płaskim ·obcasie tudzież w czatujące 
pod skórą Ideały, aby postawić ją na twardej, germańskiej ziemi filozofów, poetów i 
muzyków. Gdzie czekało na nią z rozpostartymi ramiony wytęsknione, ukochane, za 
sprawą generała jakże dawno nie widziane drugie życie, co miłość zna, oraz cała 
banda rozwścieczonych biurokratów. Tudzież dyskretnie podszyte szpileczkami tono 
Rodziny. I to gardłowe er, które, choćbyś próbował wyjść ze siebie, nigdy nie będzie 
brzmiało przekonywająco. Lecz cóż to wszystko znaczy. Lecz co, lecz co, czy o to 
tylko szło? Wystawiła więc nogę z pociągu i zawisła tak przez dłuższą chwilę. Jakiś 
pusty, głuchy, charczący śmiech dławił jej łzy. Nie wiedzieć czemu zadudniło jej 
nagle w uszach. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to to, co to to, kto to tak 
pcha. Że pędzi, że wali, że bucha buch buch? To para gorąca wprawiła to w ruch. To 
para, co z kotła rurami do tłoków, A tłoki kołami ruszają z dwóch boków, I gnają, i 
pchają, i pociąg się toczy, Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, I koła turkocą, i 
puka, i stuka to: Tak to to, tak to to, tak to to, tak 

Robotnik sezonowy 
Jak to się stało. Zupełnie obcy sobie, zupełnie nieznani. Jak to się stało. Czasu nie 

było przecież wcale. Nie było czasu, miejsca nie było, nie było nic. Oprócz ośnieżo
nego, mroźnego, uśpionego lasu i rozgwieżdżonego do szaleństwa nieba. Oprócz mro-
cznie huczącego, niesamowitego morza, które biło jak opętane o brzeg. Gdy szliśmy 
razem w blasku księżyca, fale nam biły o brzeg, patrzyłeś na m~ie i całowałeś, mówi-
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łeś, że kochasz mnie. O, jak bardzo cię kocham ... I roztęsknienia buszującego w niej 
boleśnie a cicho, i żałości tej bezsprzecznej, niewystygłej. Szła więc znowu dymiącym 
kraterem zbuntowanego niespełnienia. Borykała się tak właśnie od lat, kopiąc od 
czasu do czasu, co się napatoczyło pod nogę. Lubiła zresztą zawsze od małego w nogę 
grać. Nakopać lubiła. Nakopać -do utraty przytomności. Za wszystko, za wszystko raz 
nakopać. Ludzie, czego wy ode mnie chcecie. Owszem, pałętali się tam ludzie, lecz 
tak naprawdę nie było nic. Polska to znowu była. Znalazła się tu w Polsce znowu, w 
Polsce znów przyszło jej żyć! Przy tych ptakach, co tu lgną się do gniazda. Jej speł
niony sen ... Ojczyzna rozpostarła swe ramiona. Kiedy dziesięć lat temu ludzie wy-
pruwali sobie z gardeł głosy, Boże coś Polskę, to ryczała jak ten bóbr. Jeszcze dzisiaj 
ryczeć by tak mogła. Gdyby ktoś jej tylko zawył na tej strunie. Nic tam pociąg, nic 
uprowadził, wywiózł nic, gdzie tam na zawsze, gdzie naprawdę, to tylko pic na wodę 
był! I oto wraca, i oto nie wita jej nikt. I nie rozumie nikt. A i ona nikogo nie 
rozumie. Dlaczego ma nazwisko na "ski". Czy się zgrywa, czy też kpi, szpanuje może. 
Dlaczego ma na imię Gertruda, jeżeli dobrze spamiętałem. Czy jest Polką niemiec-
kiego pochodzenia, czy odwrotnie, bo zachowuje sięjak Polka, a tam za Niemkę robi 
chyba, z przeproszeniem, a może za traktor. Czy ze Sląska przypadkiem nie pochodzi. 
Panie kochany, wręcz przeciwnie. Czy pracy tam znaleźć nie mogła. Czy tam już 
naprawdę tak źle. Czy na ulicę Polak albo Murzyn w ogóle jeszcze wyjść tam może. 
Czy Polską czuje w sobie jeszcze krew. Zew krwi czy tutaj ją przywiódł, czy też 
może nieudaczność swoja własna. Taka o krwi rozmowa. A ona mdleje jak widzi 
krew. A on wyrzuty sumienia \,~a, gdy o tym wszystkim myśli, medytuje. A tu ci 
zresztą kapitalizm też, z bezrobociem, ale jeśli by zakasać rękawy, języki, buzia, 
pupka, i do biznesu w te pędy! Polska takich l~®i potrzebuje: Panie, ja tu ocipieję w 
tym chaosie. Panie, ja tu tylko popatrzeć. J~-~a!Wy robić nikomu nie będę. Nie będę i 
już. Mnie szkoda Niemców jest, chociaż~0 takieknieelastyczne i też tam już nie 
wytrzymię, ale porządek mają i kobiet nie zaczepiają na ulicy._.Ja tam światek swój 
mam, zbudowałam. Co tam światek, wszystko mi runie. Wszystko weźmie i tak kie-
dyś w łeb, na mordę poleci, na pysk. Lepiej wcześniej niż później zaskoczyć, o co tu 
naprawdę chodzi. Rękawy zakasać sobie. O piniondzach pomyśleć co nieco. Czegoś ty 
się właściwie dorobiła w tych Niemcach przez tyle lat. A tak się dobrze zanosiłaś, 
obiecująco tak, ładna, zdolna, pracowita. I coś ty tu osiągnęła. Zrozumiałam tutaj 
wiele spraw. Na uniwersytetach byłam, ludzi pąz.n.ałam, dystansu nabrałam, spojrzenia 
takiego z ukosa, że już nikt mnie teraz nie rozutn.ie. Lekarzem nie zostałaś. Kłębkiem 
zostałaś tylko nerwów, bez złamanego grosza na książeczce. Konto puste, szafa z 
Caritasu. Widzisz, jak cię urządzili, ty zaś uczyłaś się czego nie trzeba, dla przyje-
mności umysłowej, dla perwersji, toż to perwersja czysta jest, a teraz jeszcze wracać 
musisz i racji starszym nie przyznajesz. Jestem więc nierób, jestem gnój. Gnojowisko i 
pobojowisko. Skądżeś ty taka nerwowa, nikogo nie szanujesz. Nie słuchasz. Zawa-
dzamy tu chyba tylko, gdybyśmy mogli to przewidzieć. Przyznaj nam chociaż rację, 
ty nam racji przyznać nie chcesz, dziewczyno, oj dziewczyno. Opamiętaj się czło
wieku, nie masz racji od pół wieku, a ja jak zegar ci przytakuję. Nie powiem, co i 
dlaczego. Nie powiem wam już więcej nic. Zabiorę się wam. Pojadę won, bo nie chcę 
już nic. Nie czuć nic. Nie słyszeć już nic. Nikogo kochać, nikogo nienawidzić. Wiem, 
że i wy nie chcecie żyć. Podobno nawet i przeze mnie. Przepraszam, przepraszam, 
choć nie jestem winna. To życie, to Pan Bóg, to los. To nasz ziemski krzyż.fNiech 
sobie inni go dźwigają. My takiego nie chcemy, nie zasłużyliśmy j Ale nie dta tak, 
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kochani, nie ma tak. Albo go dźwigasz pokornie, albo go z pleców zrzuć. Ja całe życie 
ukojenia, ucieczki szukałam od tej miłości, którą tak drogo okupić musiałam, zapra-
cować na nią trzeba było, bo inaczej pogrzebaczem po łbie, bo nie ma miłości za 
frajer. Bo posłusznym być, bo giąć się należało, skrzydła sobie obcinać, kto mi zgiął 
skrzydła, kto mi obciął pióry, a poza tern wykazać się, bo biada! A ja już siły nie mam, 
rozumiecie, siły, siły mi brak. Nie wiem, za co was kocham, czemu przepraszam 
ciągle, czemu tak korzę się i pełzam. A niech was wszystkich poskręca, ludzie, ja już 
po prostu nie mogie. Wiem, ile przeszliście w życiu, moje przeżycia drobne są 
niczym, kompletnie niczym, wobec wojny, zesłania i innych okrucieństw, którymi 
obdarzył was los, nie mam więc żadnego głosu, i dobrze to rozumiem, i ja się wcale 
nie gniewam i rację wam w tym punkcie przyznaję, bom rozpieszczona przez życie, 
bom biedy, głodu i wojny nie zaznała, lecz mam to jeszcze szansę nadrobić! Lecz 
proszę, nie mówmy już nic, ja przepraszam, ja dziękuję, ja kawę zrobię, ciasto podam. 
Choć tak strasznie, strasznie mi źle ... 

Vivijana była bardzo, bardzo zmęczona. Wieczorem zmęczona przed lustrem roz-
czesuje starannie długie włosy. Bolą ją oczy, bo tu światła, pola świateł, błyszczące 
kolczyki kołyszą się na muszlach, pełnych piasku, co rozsadza jej głowę, bo tu hałas, 
bo tu krzyki, parzy, jak kąciki jej wblakłych ust o --.9.4 ... !~~E~yj ___ .:::jak puch 
śniegowy - kołyszą się, kołyszą się w powietrzu .. Mimo wszystko Vivijaniejesic-ze-· ...... 
trochę chciało się żyć. Jeszcze piękną być chela a nawet. Nie wiedząc dla kogo i dla 
czego. Jeszcze chwytała się swych wdzięków, przewrotnie je jakby podkreślając, a 
tuszując za tQi_niedostatki. Tak, pojedzie nad morze z przyjaciółmi, z przyjaciółmi 
stamtąd, na t~odniowe wczasy zimowe, tak, powinna odpocząć, zapomnieć raz o 
wszystkim, o tym stresie, a;tym, co każden od niej nie chce i chce/Po wieczorku 
tanecznym pewnej nocy odbył się spacer~ wspólny roześmianych, podekscytowanych, 
chichoczących panów i pań. Zamroczona jeszcze nieco winem mocnym jak noc stą
pała ostrożnie po oblodzonej powierzchni parowu, co i rusz ześlizgując się ze zboczy i 
ledwo utrzymując równowagę. Zawierucha była straszna i zawieja. Trzewiki jej się 
rozpadały, rozpadał i rozjeżdżał jej się chód, przemieniając się w taniec jakiś lodowy, 
niepospolity, porywisty, uciążliwy a chwiejny. Towarzystwo było rozśpiewane, jakieś 
szczypanki, jakieś piski, bawiono się dobrze, jak to w Polsce. Ja w Polsce to właśnie 
lubię. To mi się w Polsce tak podoba. Chwileczkę, a to co. Od czasu do czasu czyjaś 
na jej talii dłoń. Całkiem przypadkowo zabłąkana. To z tej strony, to z owej. Zabawna 
taka gra. To jest w Polsce dozwolone, a tym bardziej tutaj, nad morzem, na wcza-
sach. Jest kobietą. Znowu, nie na darmo. Nie tylko kawałkiem wydrążonej łupiny zgni-
łego już dawno orzecha. Jest po prostu zmęczoną kobietą. I nic się więcej nie liczy. 

Uważaj, bo się przewrócisz. -Boże mój, oddal ode mnie ten głos. Oddal ramię, 
na którym wesprzeć się nie mogę. N i e wódź mnie na pokuszenie, którego łaknę nie-
ustannie i żarliwie. Niech zresztą będzie i tak. Idźmy tak, pod ramię, tak jest dobrze. 
Bo cóż to właściwie jest, to nic nie znaczy, niczego nie przesądza. Nie przeczuwała 
jeszcze prawie nic, choć to nieprawda, bo już wczoraj na kolacji pytał, patrząc jej w 
oczy, czy jej czasem nie zimno, czy nie jf.st jeszcze głodna, czy ma może pragnienie, 
co by zjadła, czy jajecznicę, czy pierogi~ch tak, pierogi, pierogi - ach, te polskie 
ruskie pierogi, albo te z grzybami i z kapustą, to ojczyzny ukochanej rzewny śpiew, 
któremu nikt i nic się nie oprze, za którym tu wzdychamy na obczyźnie, oto i w 
czymże wyższość nie jedyna tego kraju, gdzie kruszyny chleba nie podnosi z ziemi już 
nikt, lecz pierogi, o kurczę, pierogi, i ten barszczyk z burakami, co są Niemcom za 
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ziemiste, pierogi, jakich nie uświadczysz na obczyźnie, a Niemcy to już w ogóle nic, 
tylko kiełbasę z kapustą i knedlami żują na dowcip swój ciężki, ciasta nawet piec ci 
nie umieją, ani twarogu u nich nie kupisz za nic, nie mówiąc o korzeniu pietruszki, 
przechodzi to pojęcie ludzkie, włoszczyzna bez pietruszki, sernik bez sera, a tu pie-
rogi, tu w końcu polskie pierogi!J · 

Czy herbatę z cytryną wypić zechciałaby może, co jej podać jeszcze. Jej podać. Ją 
kochać, rozpieszczać. O nią troszczyć się jak o dziecko maleńkie, bezbronne, Bogu 
ducha winne, co to miłości łaknie jedynie. Miał oczywiście piękne błękitne oczy i 
bardzo jej kogoś przypominał. Było to- rzecz oczywista- najzupełniej pozbawione 
znaczenia, nie odgrywało decydującej roli, upiększało tylko tę złudnie gwiaździstą 
szatę mroku, co spowijać ją zaczęła potajemnie, aczkolwiek bardzo chciwie. Czy się 
jej podobał, to nieważne, pewnie tak. Był bardzo ładny, bardzo miły, kochany. Cho-
ciaż czegoś mu było jak by brak, tego błysku czy szaleństwa w oczach, tej przekory 
dzikiej i butnej, co imponowała jej w mężczyznach okrutnie. Ale może to tylko złu
dzenie. To jest tylko sugestia, przywidzenie. Jej wielka, szalona, jedyna, odtrącona 
bezlitośnie miłość rozproszyła, rozpyliła się już dawno na tysiące drobnych, jedno-
dniowych gwiazd, na śnieżną zamieć, zawieruchę, na zadumę i smutę, choć aż przykro 
o tym mówić, ale tak, teraz prawie każdy mógł się jej spodobać, kto by się tam jeno 
napatoczył, kto wie czy i nie grubas jakiś, mały i łysy by się nie przebił, nawet w 
takim upatrzyłaby walorów, gdyby tylko zechciał odkryć JĄ, chociaż to już pewno 
przesada. Przestała zresztą tak naprawdę wierzyć w istnienie miłości. Wszystko to i 
tak przypadek, pieprzenie tam takie o dwóch połówkach, co rozłączone o jedności 
marzą, zresztą nigdy nie było wolno jej wybierać, nikt jej nigdy o zdanie nie pytał, 
musiała czekać jak ten frajer,~· to ją ktoś poprosić raczy. I oto taniec, taniec na 
lodzie! Taniec na parowu dnie! pod lodem zamarznięte liście, martwe liście, oczy-
wiście! Pani już gotowa do ka:' ryła? Pani zgrabnie główkę przechyla. Buty rozdzia-
wiają swoje paszcze, niech pan klaszcze, niechże pan klaszcze! Proszę pani, to nie 
gratka, to nie gadka i nie szmatka, do kadryla, do kadryla, pani usta swe rozchyla ... 
Cóż za noc to niesłychana, bo pani spotkała pana, pani ślizga się po lodzie, panią los 
tak strasznie bodzie, nikt tej pani już nie kocha, pani zaś po nocach szlocha ... Do 
kadryla, do kadryla, czasu szala się przechyla, nie ma czasu, nie ma czasu, niech pan 
ciągnie ją do lasu, każda miłość jej kaleka, niechże pan już nie odwleka! A więc tańczy 
myląc kroki, tu poślizgi, tam podskoki, ramię mocne ku pomocy tej cudownej, polskiej 
nocy ... Chociaż tchu już jakby brak. Może tak, a może siak. Może noga, może głowa, 
co się panu w niej .podoba? Może dłonie, może pięta, niechże pan się opamięta .. / ' 

I westchnęła nagle ciężko Vivijana, patrząc na bezmyślnie rozdziawioną gębę 
swego buta. Parostatki, parowozy, kolejki wąskotorowe, moja miłość, i innej nie chcę. 
Napisała niedawno na kawałku papieru i długo przyglądała się bluźnierczym słowom 
tym. Nie chcę, bo nie ma, nie ma miłości!!! Namiastki są, przypadkowo nastręczające 
się namiastki, ale nigdy nie to, że akurat tylko ten, jak jej kiedyś w głowie wirowało. 
Gówno tam ten, a idźcie wszyscy w cholerę. Wręcz przeciwnie. Byleby źryć i spać 
dali, co mi tam więcej trzeba. Ten chłopiec podobał jej się, i owszem był bardzo 
ładny, miał piękne, błękitne oczy, zniewalający, czuły uśmiech, ciekawe rysy twarzy, 
był wysoki, dobrze zbudowany, przystojny, miły. Zwłaszcza, że zauważył JĄ. Szła 
wsparta na jego ramieniu i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, zważywszy na 
akcji miejsce i czas, gdyby nie to, co nagle. nastąpiło ... On bowiem drugą dłonią swoją 
zaczął głaskać, zaczął pieścić, brać po prostu w posiadanie- jej małą, zimną dłoń! Jak 
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gdyby nigdy nic. Słowa, które właśnie chciała wypowiedzieć, utknęły jej natychmiast 
w gardle. Jak to się właściwie stało. Zupełnie obcy sobie, zupełnie nieznani. Jak to się 
mogło stać. Nie było czasu, ani miejsca, ani nic. On, ten obcy, ten nieznany, ujął ci tu 
nagle jej dłoń, i oto trzymał tę zziębniętą, kruchą rączkę w swej dużej, męskiej dłoni, 
w obrączkę złotą zdobnej, i palce jej swoimi palcami rozsuwał i rozniecał, i jej prag-
nął, pragnął i pożądał! Szarpnęło nagle wszystko strasznie, szarpnęło z dzikim łosko
tem, jakby hamowała bieg morderczy rozpędzona, zadymiona, błędnajakaś lokomo-
tywa. Zatrzymało się w niej nagle wszystko. Wszystko stanęło jak raz. Odchyliła 
głowę lekko do tyłu i zachłysnęła się zawieją puszystą i gęstą. Nie, o nie, o nie, dłoni 
tej już nie odrzuci ... Nie odbierze sobie tej chwili, którą połykała wielkimi haustami, 
która przedzierała się faliście przez jej naprężone, ściśnięte ciało. I oto wpełzły, 
wtargnęły w nią nieokiełznane namiętności, a wokół miotała się zamieć. Szła więc 
mdlejąc, chwiejąc się z rozkoszy, rozpalona, rozogniona, ze zdumieniem, jakiego 
świat nie widział! Proszę pana, proszę pana, taka jestem zakochana ... Pani hej pani ha, 
niechże pani spokój da, tralali tralala, pani piękne nogi ma ... Nie przypuszczała, że to 
jeszcze kiedykolwiek nastąpi. Nie przypuszczała, że to takie proste, że trzeba tak 
niewiele. Lodu trochę jedynie, ślizgawki tylko i lasu. I nieba rozgwieżdżonego do 
szaleństwa. I złowrogich pomruków morza. Właściwie nie mieli sobie nic do powie-
dzenia. Wiedzieli, że nie opłaca się nawet zaczynać, nie opłaca się poznawać, nie 
opłaca się żyć. Nie było czasu, ani miejsca, ani słowa, dlaczego zresztą przyszło mu to 
tak łatwo, tak umiejętnie to jakoś robił, pewnie nie pierwszy i nie ostatni to raz 
przysięgę małżeńską łamie, a może to tu w Polsce normalka. Niemcy tylko wierni 
tacy i porządni są, mężowie ponoć solidni i rzetelni, ale za to bez szaleństwa i fantazji 
-a dla niej to taka wielka sprawa ten spacer, wykroczenie pierwsze i straszn4 on 
obraca się wśród dziewczyn, jest ładny i szarmancki, może ona następną zd~yczą 
jego jest, potwierdzeniem, że żadna się nie oprze. Ćwiczenie ot takie, coby z wprawy 
nie wyjść. A może i wcale nie, jakim prawem tak go wpycha do szuflady ... A co ją to 
zresztą obchod~ie mówili więc prawie nic, o pogodzie trochę, że piękna, że mro-
źna, pokazywał Jej po drodze przyrodę, niebo, gwiazdy, rośliny i zwierzęta, chłopięcy 
taki · był, niczym dziecko. A ona dziewczynką znów była. Spychała gdzieś w głąb 
parowozu myśli, co się nagle przyplątały, o biednej jego żonie, co o niczem nie wie, 
jaki on naprawdę jest, i szła, nie szła, PŁ YN_etA, patrząc z niedowierzaniem na swój 
spełniony, potajemny, grzeszny sen. 

Biedna, biedniutka Vivijana. Znaleźli knajpę, co otwarta całą noc, pełno typów 
spod ciemnej gwiazdy, w skórzanych spodniach, z długimi kitkami, przepaskami na 
głowach, jak w dobrym to wszystko westernie, lepszy tu zachód niźli u nas, a w 
dodatku taniej i można raz do dechy, muzyczka tu se leci, Jolka Jolka pamiętasz, 
kumpel radio zniósł, piwo, panienki, grali to przed jej wyjazdem, więc aż wyć jej się 
chciało z tęsknoty za tą Polską, Polską utraconą, z której wywiózł ją na zawsze ten 
obłędny Os t-West, Os t-West, Os t-West-Express, za czasów gdy nie było pewne, czy 
kiedykołwiek bę~e mogła tu powrócić ... Jolka Jolka, pamiętasz, lato ze snu, gdy 
pisalaś tak mi źl urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie .zostawiaj tu samej o 
nie, silnik charcza ·ostatkiem sił, dziecko spało za ścianą czujne jak ptak, niechaj Bóg 
wyprostuje mu sny, mąż twój wielbił porządek i' pełne szkło, narzeczoną miał piękną 
jak sen, z autobusem Arabów zdradziła go, nigdy nie był już sobą o nie.JBoże mój, 
jak dobrze tak siedzieć. Pan serwuje pierogi, papieroska powoli se ciumka dla niepo-
znaki, przyjaciele jedzom i piją, mówią, że mnie przecież lubią, co się tak nad sobą 
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znęcam, co się tak denerwuję, nadwerężam, myślę jaki ~to ~braz se zbudow~ł: czy 
zdania o mnie nie zmienił, czyżem nie za bardzo wygłupiła s1ę czasei?, przec1ez t~k 
długo się już znamy, czyś nie dostrzegła, że lu~imy się, Gertrudo, OJ Gertr~do, n1e 
wylewaj tylu gorzkich łez. Kaseta była stara 1 zdarta, toalety w lokalu. n1e b,rł?, 
standardy bo to jeszcze nie całkiem tu europejskie, ale za to ho ho! Przewtetrzyc s1ę 
nieco można, na ulicy w śniegu siusiając! Gdyby nie zit?a,. moża b~ ud~wać~ że 
kwiatki się właśnie zbiera, a tak to czuwać trzeba. PrzyJaCiele żartują, ptwo jest, 
panienki są, zawiści wszelkiej jakby brak, Gertruda nie zaz~rosn~ o niko~o., wszyst-
kich gotowa dzielić ze wszystkimi, mądrość jakąś wielką postadła 1 krytyki st~ ra~te~ 
nie boi, czasem zdarzy się jakieś spojrzenie, jakieś jedno słowo, zamyśleni~: 1 n1e 
trzeba już więcej nic. Jedni mówią, że w Boga nie wierzą, że absurdowt st~wtc czo~~ 
trzeba, innym zaś próchnem to wszystko pachnie i pałubą, ~oską dekadencJą, bo ont l 
owszem wierzą, ale w niebo tylko, a nie w piekło, bo to JUŻ by było zbyt straszne, 
inni jes;cze zaś w piekło szczególnie, a to właśnie akura: V~vijana, ale nawracać na 
siłę nie będą, chociaż chce się, gdy się kogoś tak kocha, mowtą ta se o tym do sY:ta, ?o 
grunt to wyczerpać temat, jedni do ojczyzny coś czuj.ą, in~i _zaś wręcz pr.zectw~, 
jedni mięsa nie jedzą, drudzy zaś to straszne grubasy, .stedzą 1 jedzą tłu~te ~tełb,as~ A 
że to kobiety głupie są, bo się intelektem posłużyć nte potr~fią, emOCJamt za.s ty ~ 
falują, ależ kochany panie Zbysiu-Ptysiu, nie mam zamiaru n1c p~nu ud~wadn1ać, ant 
tym bardziej pokazywaQa że to pan Zbyszek w slipkach, a może 1 bez shp~k po domu 
wczasowym biegał i gości witał w takim widzie, a pan )anecze~ u~hlał s1ę t, nam t~ 
usypia, a że jednym paniom to intelekt w mężczyznach tmponuje~ tn~y~ zas s~rce t 
ten błysk, a że w Polsce macierzyństwo tak na piedestale 1 wtęzt rodztn~o: 
-mieszkaniowe, a tam to niby nie, a lepiej to czy gorzej, a co masz pan do .matek~ a td~ 
pan w cholerę, tak ględził~ se do trzeciej nad ranem, wnio.skó.w ża~nych n1e ~yctągfh, 
aż wymiotło ich na koniec z lokalu. A ona, ona, ona pędz1ła Jak wtcher, bontechciała 
dopuścić, aby znowu ukradł jej dłoń ... Może jeszcze n:asz ochotę na. sra~er?- szep-
nął, gdy trzeba było ju~ się. rozstać, a śnieg t_ak skrzyptał. pod n?gam~, 1 zn~no w o~zy 
szczypało i zegar trzectą btł. Wyszarpnęła stę szybko z jego s~ow,. nte .chc1ała, by tch 
ktoś tak przyuważył, za szybko jej to w~zystko jakoś było, nte, n1e, nte, wysze~t~ł~, 
nie mam siły, jest późno, jestem śpiąca, Jestem zmęczona. I umknęła, umknęła l JU~. 
Rzuciła się na łóżko, żal ścisnął od razu jej serce, pomyślała, a to szkoda, wszak n~e 
jestem taka młoda ... Ale jutro też jest dzie~!. .. Ju_tro ju~ro jut~~ ~szystko pot~czył~ s1ę 
jak lawina. Rano powiedziała mu od razu, Jaka ptękna Je~t dztsla~ P?~oda, tak1~, słone~, 
spacerowałam już dziś sama wokół domu. - Może będztemY: m1eh jeszcz~ dzt.s okazJę 
- uśmiechnął się. Był potem program artystyczny'. w_ czast~ ko~cert~ ~tedztał obok 
niej. Wiedziała, że patrzy na jej dłonie ... Układała .J: Jak naJwdzt~czD:teJ mogła,_ eks-
ponując pierścionków blask, kiedy nagle przyszło JeJ d? · głowy, ze n1e na dło.n~e on 
tylko patrzy tak zaborczo i chciwie ... Uderzyły _ją burzhwe fale, wez~rałY: w ~!eJ .fale 
szalone, od brzucha .aż po gardło wezbrały, jego dotykalna praw_1e bhskosc, jego 
męskość pragnłl. ~ ca, ~ądaj~ca, ~ niosła, rzucała ją ku ~rzego~ dalektch, porzuc~nych 
dawno snów .. t_! znow c1ę se1ąga z parapetu, za twoje długte, zgubne kolczyk1, ten 
strumień, strumteń ten rwący, od łona aż po dekolt i od łona aż po dekolt, tWOJe z~ów 
zwycięskie, twoje grzeszne ciało, ach i ten pośpiech, i t~n ,pośpiech jakże słodkt, w 
wysączaniu gęstych soków jagodowych, aż na war~ach c~en~ do wa~g przyl~~ął sen, 
bo czasu, czasu mi brak, za pokutujące w żyłach ntespełntente, za nt~dosyt ptjmy, za 
ten przedsmak, na popękanych, porzuconych ustach.] --- - -
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Po kolacji zagrodził jej przejście, na ludzi, na znajomych nie zważając, tysiąc koni 
przepuszczamy, a jednego zostawiamy, zaśmiał się wczasowicz jakiś - przepuść 
mnie, Robercie, proszę- bardzo prosisz?- ona w tę, to on w tę, prawie już się sobą 
dotykali. Vivijano, idziemy na spacer - uderzyło ją zdecydowanie w jego głosie, 
jakże to lubiła, jak kochała, a więc dała się natychmiast porwać, zabrać, uprowadzić ... 
Choć scenariusz tak bardzo prosty był i oczywisty i całkiem nie oryginalny, bo czasu, 
czasu ten brak! Wziął ją od razu za rękę. Potem chwycił jej ręce dwie. I do tańca, do 
tańca nad morze, albo w ciemny las! Bądź mi panią, a w chmury cię porwę, i bezsen-
ność zamienię w ogrody, zabierz mnie, porwij mnie, czy na jawie czy we śnie, 
przyjdź, gdy ranne wstaną zorze z mgieł mi uściel miękkie łoże, będę słodką kocha-
nicą, na wpół mgłą, na wpół dziewicą ... Do kadryla, do kadryla, czasu szala się prze-
chyla, nie ma czasu, nie ma czasu, niech pan ciągnie ją do lasu, każda miłość jej 
kaleka, niechże pan już nie odwleka! Lecz do miasta jednak pobiegli, choć tak bardzo 
roznamiętniał ich ten las, nic nie ma prócz lasu, tańczyli rozbawieni po lodzie, ślizga
jąc się jak małe dzieci i dziwnie się jakoś spiesząc, przyspieszając jeszcze tę chwileczkę 
krótką, ;ozpędu jej jeszcze przydając, chociaż całą godzinę przecież mieli ... Wracając 
pokazywał jej znów świat. A czy światło latarni morskiej dostrzega? Nie dostrzegała, 
nie odróżniała go od gwiazd- nie widzę, pokaż mi, Robercie- więc stanął za nią i 
wskazał jej ręką to światełko, a potem nagle poczuła, że ogarnął ją mocno ramionami 
i zastygła, zahamowała znów natychmiast, i znowu zaczęło się to kłucie, i ten szał, 
rozkoszny ten ból, zatrzymały się procesy w niej wszystkie, zastygło w niej wszystko, 
oniemiało, i mogłaby tak wiecznie stać, czując jego za sobą, o niego mocno wsparta, 
otulona jego ramionami ... Chwila, o jakiej nie słyszał świat ... Jaka powinna trwać i 
trwać! A czy mógłbym cię pocałować. Ależ ja mam popęka,ne wargi. Suche, sprag-
nione, niepotrzebne. Umknęła prawie jego ustom, lecz na lekkie muśnięcie zezwoliła, 
choć on zapewne co innego, co innego na myśli miał. Ona bała się, ona wiedziała, że 
znaczyłoby to wyzwolenie, wyzwolenie utrzymywanej w ryzach namiętności. Stało 
się, więc pobiegłtczym prędzej z powrotem, odbierając sobie nawet trochę czasu, czas 
sumieniem nieczystym popędzając, z tego lęku, z tej dziwnej obawy, i szczęśliwi, i 
rozczarowani. Stało się i po herbacie. Więcej nie będzie nic. Ciąg dalszy proszę pań
stwa nie nastąpi. Robercie, przecież jesteś żonaty. Nie chciał, aby o tym mówiła, nie 
odpowiadał, przytakiwał, milczał. To było przecież tak niesmaczne, nietaktowne. 
Robercie, ile masz lat. Jak długo jesteś żonaty. Nie przypuszczała, że jest młodszy od 
niej, ale mówił, że to nie ma znaczenia, dobrze, niech będzie i tak, to nawet jeszcze 
ciekawiej, bo spontaniczny taki jeszcze jest, niezepsuty, niezmanierowany ... Wyrafi-
nowania jeszcze w nim brak. Tej nocy przy kolacji szepnął do niej znienacka: chciał
bym cię przytulić, patrząc w oczy, rozmowę o czymś raptownie przerywając, o 
ludziach wokół siedzących nie myśląc wcale. Ale przecież nie można, nie można tak ... 
Nie mógł, oczywiście, nie chciała, aby ktoś się domyślił. Chciałbym cię przytulić. 
Były to słowa, którym nie potrafiła się oprzeć, które wzniecały w niej po prostu 
pożar. Nie potrafiła oprzeć się pewnym słowom, )V-ypowiaq_anym pewnym głosem, w 
pewnych okolicznościach. Było to ponad jej siły\p.iewieści~. - Wpadnij jeszcze do 
mnie wieczorem, na chwileczkę, na koniec, Vivijano. -Może nie zobaczymy się już 
nigdy, Robercie.- A ja chciałbym, ja tak chciałbym, Vivijano ... 

Dobrze, wpadła, bo jakże mogłaby inaczej. Wpadła na chwilkę, na pożegnanie. 
Jesteś zmęczony - wyszeptała łagodnie, zadziwiona czułym tonem swego głosu. -
Ja?- uśmiechnął się, był zdziwiony, mile zaskoczony, że tak się o niego troszczy. -
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Chodź- dodał od razu, chodź, to cię przytulę ... Usiadł na kanapie, wyciągnął po nią 
ramiona, przyciągnął ją mocno do siebie, i złożyła skołataną głowę na jego męskiej, 
wytęsknionej piersi, całą tęsknotę, cały ból swój tam złożyła, a nie wiedziała, co 
składał jej on, tuliła się twarzą do jego swetra, jego szyi; ocierała się o niego jak 
kocica, z twarzą od błogości przemienioną, z oczami pełnymi łez, nie ufając własnym 
oczom i uczuciom, a on ogarnął ją ramionami, obrysowywał dłonią linie jej ust, jej 
rysy twarzy, ona mogłaby tak przetrwać całą noc, a może i dłużej, jeszcze dłużej, ale 
czas ją naglił okrutnie, czas i ludzie i sumienie i epoki całej muł. Westc.hnęła i już 
chciała się podnieść, a on jeszcze piersią do niej przywarł, lecz zerwała się szybko z 
tapczanu, pocałuj mnie choć na pożegnanie - prosił, miał lekko rozchylone, wilgotn~ 
usta, dotknęła ich jak najlżej mogła, potem spiesznie przesunęła pocałunek na szorstkt 
jego policzek ... Wreszcie pogłaskała go czubkami palców delikatnie, czule po policzku 
niezbyt dobrze ogolonym i cudownie szorstkim, a marzyła o tym cały dzień, pogła
skała go więc delikatnie po policzku, jakby przepraszając, żegnając się, rozstając. 
Masz ładne oczy - szepnęła - wybacz mi, ale muszę już biec, nie mogę zostać, 
rozumiesz, nie mogę - Może przyjdziesz jeszcze w nocy, Vivijano - Nie przyjdę 
już, Robercie, nie przyjdę - Lecz pamiętaj, Vivijano~ że ja czekam - Muszę lecieć, 
ja muszę już lecieć, czas bo nagli, noc bo zapada. 

Pochwycił nagle obie jej dłonie, obie dłonie jej całował, aż drżała, potem jeszcze 
przy drzwiach ją całą tak przygarnął, przycisnął, przytulił- i uciekła, aż zawirował.a 
cała sala, cała sala śpiewała wtedy z nami, tańcząc walca, walczyka krzesłami, 

· zatrzasnęła za sobą drzwi, umyła zęby, aby zyskać na czasie, wpadła do łóżka, w 
kołdrę się wtuliła, gryząc palce i poduszki rogi, cieszyła się i żafowała, że nie całkiem, 
nie całkiem uległa, że zasmakowała znowu tylko trochę ... Ani tak ani nie ... I nic 
naprawdę, nic na niby ... I znowu przedsmak ten. Nic nie ma prócz przedsmaku! 

Rano zobaczył ją w koszuli nocnej, rześko mknącą pod prysznice. Zaskoczyłem 
cię, szepnął poufnie. Przemyślałem wszystko, Vivijano, teraz wiem, że to z oczami to 
był tylko cytat, że mam ładne oczy, to jest tylko cytat, Vivijano. -Ależ tak, Rober-
cie, cytat, wszystko przecież jest cytat, cytować czy nie cytować, oto jest pytanie, i 
innego nie ma - czy odśnieżyłeś już krużganek, czy to już dzisiaj wyjeżdżasz na 
zawsze - i tak zostałem o jedną noc dłużej, ale nie żałuję, nie wiemy nic nawet o 
sobie, jedno o drugim nic nie wie, skostniały mi od odśnieżania ręce, popatrz, jakie 
sztywne są i zimne - mój ty biedny, ja ci współczuję -ja napiszę, ja pierwszy 
napiszę, do widzenia, żegnaj, bądź zdrowa! Vivijana nie wiedziała, co powiedzieć ... 
Vivijana nie wiedziała, czy napisze. Gotowiła swe serce już do skruchy, już do zrozu-
mienia sposobiła, jakże strasznie to wszystko marne i pozorne, i kruche i zwiędłe i 
liche. Jak bardzo do niczego nie prowadzi, jak problemów· jej nie rozwiązuje, wręcz 
przeciwnie, nawet przysparza! Do mozolnego wdrapywania się po pustych, zakurzo-
nych stopniach swego domu, do cynicznego kołysania biodrami, ~o tańca przed z~ku
rzoną szybą biblioteczki szykowała się. A kiedy niósł ją już poc1ąg powrotny, k1edy 
bagaż już na półce ledwo dychał~ jakiś wiersz bezdomny, zabłąkany, do jej serca roz-
dartego zakołatał, do jej serca cichaczem się wdarł, i tak się powtarzał 1 powtarzał 
rzewnie, i śpiewał, i nucił w niej skrycie, w rytm turkotu kół, stukotu szyn ... Oparła 
się wygodnie o okno, zachłysnęła się powietrzem dusznym, palcem na szybie rysowała 
najpierw serca, potem kwiaty, mocno przytuliła do wilgotnej szyby z~stygł.ą swoj~ 
twarz, zasłoniła się kawałkiem pożółkłej jakiejś firanki, dłonie z nabrzmiałym• żyłami 
na kolan~ch skromnie ułożyła, zaś suchymi, spękanymi wargami wyłapywała niespiesz-
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ne łzy, łez swych pustych potajemnie smakowała, chociaż smutku nie było w niej 
wcale, wcale nie było w niej nic, zupełnie nic w niej nie było, tak to jest, bo to tak, bo 
to tak, w krainie śmierci szukać życia, jaka fajna dziewczyna z nami siedzi, obiło jej 
się jeszcze o ucho, kwaśny uśmiech przyozdobił jej twarz, bo zapomniała, jak się na to 
reaguje, i poddała, i oddała się już całkiem- dziwnej pieśni, szalonej a złudnej, co ją 
śniła, nuciła od łat ... Pociąg wył, a jej w duszy grało ... Jeszcze jego obraz na peronie. 
Obraz jego za firanką w niej trzepotał. Stał wysoki, w ciepłej kurtce, ze smutnym 
uśmiechem na twarzy, i bezradność w nim była bezkresna, niepojęta, bezradność 
metafizyczna ... Mówił coś do jakichś ludzi, ale nikt go zupełnie nie słuchał, nikt mu 
nie odpowiadał. Hałas był tam straszny na peronie. Kłębili się tam ludzie z walizami, i 
wykrzywione mieli dziwnie od pośpiechu twarze, żebracy im się pod nogami pałętali, 
w kioskach parówę i Mirindę sprzedawano, motłóch bo tam straszny był. Roberta nie 
słuchał nikt. Widziała, że poruszają mu się wargi, że coś jeszcze chce do niej mówić, o 
listach, o pisaniu może, ale głosu, głosu mu brak, żadnego tonu wydobyć nie może, a 
pociąg usuwa się z wolna ... Obraz jego za firanką jej trzepotał. Nogi na podłodze 
rozprostowała, całkiem wydłużyła, by odpocząć, i oto cofnęła je nagle, bo dostrzegła, 
że trzewik się z niej śmiał - przelękły i rozwydrzony. Pociąg wył, a jej w duszy 
grało... A to tak, a to tak... Biegłam po nadmorskim piasku, unosząc stopy ponad 
ciężar śmierci, obok młodziutkiego chłopca, miał dwadzieścia dwa lata, trzymał mnie 
za rękę, czujesz mówił, jak jesteśmy szczęśliwi, ile masz lat, wyglądasz jakbyś nie był 
stąd, grzecznie odpowiadał na pytania, tylko lećmy, tylko lećmy dalej, co zapełnia, co 
za pełnia nas, potem biegliśmy miastem wzdłuż płotu, w piersi czaił się straszliwy 
brak, parę kroków stąd już czyhają na mnie, po nim pozostały jakieś środki do czy-
szczenia, był tylko- robotnikiem sezonowym ... 

Brigitta Helbig 
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