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Rozdział I
– Przeczytaj dokładnie ten artykuł – nalegał „Adam”. Pułkownik 
Konstanty Marecki był podniecony jak niegdyś przed partyzanc-
ką akcją.

Włodek jeszcze raz sięgnął po wymiętoszoną gazetę. Odzwycza-
jony od czytania polskiej prasy wolno przesunął wzrokiem po „Try-
bunie Robotniczej”. W artykule Bereza Kartuska w Szkocji poda-
wała ona za „Prawdą”, że polskie władze na uchodźstwie założyły 
w Szkocji, we Włoszech i w Palestynie obozy koncentracyjne. Na 
twarzy Włodka pojawił się cień zdumienia. Opanował się jednak 
natychmiast i czytał dalej: „Są one przeznaczone dla uczciwych Po-
laków, pragnących wrócić do kraju i wziąć udział w odbudowie oj-
czyzny”. Kolejne słowa – „hańba” i „pozostałości bestialstwa faszy-
stowskiego” – prawie zupełnie wytrąciły go z równowagi.

– Straszne, prawda? – dopytywał się pułkownik LWP, niecierpliwie 
czekając na komentarz swego podkomendnego z czasów partyzantki.

– Aż trudno w to uwierzyć... – Włodek pokręcił głową, starając 
się patrzeć Mareckiemu prosto w oczy. Wybawiła go sekretarka puł-
kownika, która wniosła do pokoju herbatę w wyszczerbionych kub-
kach. Hallmann odetchnął z ulgą i pomyślał z ironią: „Prawdziwa 
czarna herbata. Cóż, że z fusami, które przylepiają się do zębów”.

– Nie muszę ci więc tłumaczyć, że tym nieszczęsnym ludziom 
trzeba pomóc. Powinni wrócić do kraju i zająć się jego odbudową. 
Nie mogą się jednak zdecydować na powrót, bo są zastraszeni przez 
te obce reżimy i myślą, że spotka ich tutaj coś strasznego.
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– A nie spotka? – Pytanie Włodka zabrzmiało zbyt prowokacyj-
nie. Był za lekkomyślny.

Zaskoczony Marecki mrugnął.
– Oczywiście, że nie. Jeśli nie działali na naszą szkodę, to przyj-

miemy ich z otwartymi ramionami. Każdy przecież sam dobrze wie, 
co robił i czy było to zgodne z naszymi interesami.

– Tak jest! – Teraz w głosie Włodka nie było słychać żadnych wąt-
pliwości.

– Nie wykluczamy jednak, że wraz z porządnymi ludźmi będą 
starali się przeniknąć do nas różni agenci, ale to już nie jest nasza 
sprawa. My mamy zająć się nadzorem powrotu.

– My? – Włodek pytająco spojrzał na Mareckiego.
– Tak, Wit... Włodku. – Pułkownikowi również było trudno od-

zwyczaić się od używania partyzanckich pseudonimów i nazywać 
swoich dawnych podkomendnych ich prawdziwymi imionami.

– Według mnie ty najlepiej się nadajesz do wykonania tego za-
dania.

Nauczył się tak dobrze panować nad emocjami, że nie drgnę-
ła mu nawet powieka. Mimo pozornego spokoju z obawą pomyślał 
o obietnicy danej samemu sobie, że chociaż nie wyjedzie z Polski, to 
jednak lada dzień raz na zawsze rozstanie się z armią i wróci do me-
dycyny. Od jesieni miał zamiar podjąć studia w Łodzi i poświęcić się 
ratowaniu ludzi, podobnie jak jego zmarły ojciec i wywieziony na 
Sybir „Papa” Marszewski. Propozycja Mareckiego mogła zniweczyć 
jego plany. Słuchał więc „Adama” z coraz większym napięciem, a on 
podawał kolejne argumenty, które miały przekonać Włodka:

– Jesteś odpowiednio wyszkolony. Masz świetne kwalifikacje. 
Mówisz po angielsku jak Anglik z wyższych sfer. Nie pozostaje mi 
zatem nic innego, jak zapytać, czy dobrze znasz Londyn.

Włodek był tam wprawdzie tylko raz jako dziesięcioletni chło-
pak, nie miał jednak wątpliwości, że powinien entuzjastycznie przy-
taknąć.

– Do Anglii pojedziesz jako dziennikarz. Na dobry początek do-
staniesz parę kontaktów, a potem będziesz musiał radzić sobie sam. 
Jest jeszcze kilka innych spraw, którymi mógłbyś się zająć, ale o nich 
porozmawiamy później.
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Nagle Włodek zorientował się, że Marecki wcale go nie pyta 
o zgodę. Pułkownik już zdecydował za niego, że przejdzie do podleg-
łego mu wydziału i będzie wykonywać jego rozkazy. Ale czy może 
teraz odmówić „Adamowi”? Ten wyjazd był dla niego prawdziwym 
prezentem ślubnym. Spadł jak z nieba. W Londynie spotkaliby się 
przecież z Laurą. Przed oczami ukazała mu się uśmiechnięta buzia 
przyrodniej siostry, której nie widział od sześciu lat. Nie, tej propo-
zycji pułkownika nie wolno mu odrzucić.

– Szczególnie zależy nam na powrocie jednej osoby. Będzie pew-
nie szykanowana, a może nasi przeciwnicy spróbują ją nawet zlikwi-
dować. Twoim zadaniem jest zapewnić jej bezpieczeństwo.

Uważnie słuchał kolejnych informacji. Wynikało z nich jasno, że 
jego misja nie będzie łatwa, mimo to cieszył się, wyobrażając sobie, 
jaką minę zrobi żona, kiedy powie jej o wyjeździe, i już planował ich 
pobyt w Londynie.

Nagle Marecki przerwał swój wywód i spojrzał mu prosto w oczy.
– Byli jeszcze dwaj inni kandydaci do tej misji... popierani przez 

bardziej wpływowe osoby niż ja.
– Ależ obywatelu pułkowniku...!
„Adam” dał znak ręką, żeby nie kończył.
– Zdecydowało to, że od niedawna jesteś żonaty. Można ci zatem 

bardziej zaufać niż tym dwóm pozostałym.
Zawód był ogromny. Czym prędzej sięgnął po kubek z herbatą 

i przytknął go do ust, żeby „Adam” nie dostrzegł wyrazu jego twa-
rzy. Łatwo było się domyślić, o co chodziło Mareckiemu. Żona zo-
stawała w kraju jako zastaw. Była gwarancją prawidłowo wykona-
nego zadania.

Na samą myśl o rozstaniu ściskało mu się serce, ale czy mógł zmie-
nić zdanie? A spotkanie z Laurą? Musiał się przecież z nią zobaczyć!

Marecki wstał zza biurka, dając w ten sposób do zrozumienia, że 
rozmowa dobiegła końca. Włodek zamierzał zasalutować, gdy nagle 
pułkownik, wpatrując się w wiszący na ścianie portret Stalina, wy-
szeptał:

– W dokumentach nie wspominaj o krewnych za granicą. Po co 
mają... – Urwał w pół zdania i pokręcił głową, jakby chciał odpę-
dzić nurtujące go myśli.
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Włodek, wychodząc z pokoju szefa, przełykał pośpiesznie ślinę. 
„Adam” wiedział! Skąd miał te informacje o jego rodzinie? O ni-
kim z najbliższych nie pisnął przecież ani słowa, nawet podczas kil-
kudniowego przesłuchania w obozie partyzantów. W jego „nowym” 
życiu o Laurze i Helen wiedzieli tylko „Papa”, ciocia Janina i Feliks, 
a po nich ślad zaginął.

Zamyślony szedł ulicami, pragnąc jak najszybciej znaleźć się 
w domu. Nagła myśl zatrzymała go w pół drogi. Niepotrzebnie 
się tak śpieszył, przecież żona była jeszcze w pracy. Skręcił więc 
w pierwszą przecznicę i po kilku minutach znalazł się przed ponu-
rym, odrapanym gmaszyskiem.

Wejście do budynku zastawione było furmanką, z której mło-
da kobieta próbowała ściągnąć wypchany wór. Pewnie była w nim 
mąka.

– Niech se weźmie sama. Nie dość, że cała rodzina nic nie wsadzi 
do gęby aż do żniw, to jeszcze mam to nosić! Bierz se, paniusiu.

Kiedy zbliżył się do wozu, woźnica wystraszony widokiem jego 
munduru zamilkł, ale na znak protestu z odrazą splunął na ziemię.

– Czy nie potrzebuje pani pomocy? – spytał kapitan i spojrzał na 
delikatny kark kobiety pochylonej nad workiem.

– Włodek! – Zostawiła ciężar i otarłszy ręce w sukienkę, rzuci-
ła mu się na szyję.

Za każdym razem gdy trzymał ją w ramionach, czuł ogromne 
wzruszenie.

– Lila, kochanie, czy możesz uciec z pracy? – szepnął jej do 
ucha.

– Muszę zająć się tą mąką. Przysłali tylko jeden wór na dwa do-
my dziecka.

Po demobilizacji Lila została zatrudniona w opiece społecznej. 
Z wielkim zaangażowaniem poświęciła się sierotom. To im przyno-
siła wszystkie wiktuały zdobyte przez Włodka.

– Co powiedział twój dowódca? – spytała z niepokojem, badaw-
czo mu się przyglądając.

– Musimy o tym porozmawiać. – Westchnął i zarzucił sobie wo-
rek na plecy. – To nic strasznego – dodał, widząc jej zdenerwo-
wanie.
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Zatargał worek do kuchni na parterze. Kiedy mył zakurzone ręce, 
do pomieszczenia wbiegła zdyszana dyrektorka sierocińca.

– Obywatelu kapitanie, czy moglibyście zobaczyć próbę naszej 
akademii? Bardzo proszę, to takie ważne dla dzieci.

Lila uśmiechnęła się do niego zachęcająco, więc bez ociągania ru-
szył za dyrektorką po skrzypiących schodach do dużej sali na pię-
trze. Odświętnie wypucowane i gładko uczesane dzieciaki stały 
równym rzędem po drugiej stronie sali. Były w różnym wieku, usta-
wione według wzrostu. Z zainteresowaniem przyglądały się mundu-
rowi Włodka. Po chwili na środek wyszła ciemnowłosa dziewczynka 
i mocnym głosem zaczęła recytować:

Wyszło miasto i tłumy rozkołysał rytm życia,
marszem orkiestr zielony mundur wykwitł na bruku.
Dłonie wasze, co niosły te sztandary do zwycięstw,
dłonie wasze dziś spoczną na traktorze i pługu
i na zachód, nad Nysę ku granicom powiodą
Polskę wolną, rolniczą – ziemię piękną i młodą*.

Jego dłonie na pługu? Na traktorze? Nic z tego. Rozbawiony tą 
wizją o mało nie parsknął śmiechem, ale kiedy zobaczył na twa-
rzy Lili wyraz dumy z wychowanki, stłumił w sobie wesołość. Z za-
chwytem przyglądał się żonie i po raz kolejny powtarzał dziękczyn-
ną modlitwę za jej odnalezienie.

– To tylko fragment naszego występu – objaśniała mężowi. – Ca-
łość będzie trwała około godziny. Nasze dzieci tak bardzo się stara-
ją, żeby akademia wypadła dobrze. Czy wiesz, że osiemdziesiąt pro-
cent z nich było analfabetami, zanim do nas trafiło? Część cudem 
przeżyła. Są z getta albo z obozów. Niektóre były świadkami śmier-
ci rodziców. – W oczach Lili pojawiły się łzy. – Takie małe, a tyle 
już wycierpiały.

Słuchając Lili, uświadomił sobie, że nie chce jej o niczym po-
wiedzieć. Sprawa była nieaktualna. Nigdzie nie pojedzie. Jak mógł 
pomyśleć, że zostawi ją samą zaledwie po sześciu tygodniach, któ-

* Helena Platta, Powitanie wojska polskiego, „Sztandar Ludu” 1945.
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re minęły od dnia, kiedy się odnaleźli? Chyba postradał zmysły. Nie 
umiałby znowu się z nią rozstać.

 

To był przypadek, tak jak ich pierwsze spotkanie na kresowej dro-
dze. Zupełny przypadek i najszczęśliwsze zrządzenie losu: jej pra-
ca protokolantki na zebraniu radzieckich oficerów i jego rozmowa 
z „Adamem”, która miała się odbyć w tym samym hotelu.

Kiedy otworzył drzwi, nie miał już żadnych wątpliwości. Widział 
rude włosy Lili, jej szczupłą sylwetkę, charakterystycznie przekrzy-
wioną głowę, gdy nad czymś rozmyślała. Szedł coraz wolniejszym 
krokiem, jakby z wysiłku miało mu za chwilę zabraknąć tchu. Wy-
dawało mu się, że nie da już rady, że pękną mu płuca, jak przy dłu-
gim nurkowaniu, gdy nagle odwróciła głowę, a jej zielonobrązowe 
oczy... Nigdy nie zapomni ich wyrazu.

Miał wrażenie, że traci przytomność. Pamiętał jednak dokładnie 
dotyk jej delikatnej skóry na swoim policzku i wilgoć obficie płyną-
cych łez. Czyje to były łzy? Czyżby to on tak mocno płakał? Po tych 
wszystkich wojennych przeżyciach umiał jeszcze płakać?

– Przecież to niemożliwe, że ty żyjesz – powtarzała. – To mi się 
śni. Mówił, że cię zabili.

Dopiero po dłuższej chwili zauważył zaciekawione spojrzenia 
oficerów, którzy obserwując niecodzienne wydarzenie, zapomnie-
li nawet o wódce. Coś mówili, ale nie pamiętał ani jednego z wypo-
wiedzianych przez nich słów. Nie mógł przypomnieć sobie również 
spotkania z „Adamem”. Pułkownik musiał być zdziwiony widokiem 
obcej kobiety w mundurze, ale zapewne to on załatwił im w hote-
lu malutki pokoik, w którym wkrótce się znaleźli. Dopiero gdy zo-
stali sami, a on trzymał ją w ramionach, czas zaczął płynąć swoim 
zwykłym rytmem.

– To cud! Bóg naprawdę istnieje – szeptała, nie wypuszczając je-
go ręki ze swojej dłoni.

Włodek nigdy nie miał co do tego wątpliwości.
– Kto ci powiedział, że nie żyję?
– Feliks Hirsch.
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– Feliks, to on żyje?! Kiedy go spotkałaś? Gdzie?
Lila gwałtownie podniosła się z łóżka.
– Proszę cię, nie mówmy teraz o innych. Nie mam na to siły. 

Wciąż kręci mi się w głowie.
Milczeli więc.
W nocy obudził się. Przez chwilę nie wiedział, gdzie jest ani co się 

z nim dzieje. Czuł tylko niezwykłą lekkość w piersi. Był niebiańsko 
szczęśliwy, musiał więc odnaleźć Lilę! W tym przekonaniu utwier-
dziło go ciepło bijące od ciała ukochanej.

Pobrali się w następnym tygodniu. Jak najszybsze zawarcie małżeń-
stwa było dla nich tak oczywiste, że nawet się nie oświadczył. Do-
piero od urzędnika udzielającego ślubów dowiedział się, że bierze 
za żonę Lilianę Lesowską, a nie Lilę Lesow. Nie zdążył się jednak 
zdziwić, bo po chwili poinformowano go, że jego nazwisko również 
zostało zmienione. Od tego dnia nazywał się Halman. „Dzięki tej 
zmianie nasze nazwisko wygląda na mniej niemieckie” – wyjaśniła 
panna młoda, zwolenniczka reform, nienawidząca wszystkiego, co 
kojarzyło się z faszystowskim okupantem.

Liliana i Włodzimierz Halmanowie wnieśli w życie małżeńskie 
po walizce dobytku. Miało to swoje dobre strony, gdyż nadmiar rze-
czy nie utrudniał im przenosin. Włodek był jednak innego zdania. 
Przyglądając się ich skromnemu bagażowi i odrapanym ścianom ob-
skurnego pokoiku, w którym mieli zamieszkać, nieśmiało zapropo-
nował:

– A może zamieszkamy w Anglii?
– W Anglii?! – Twarz Lili poczerwieniała z oburzenia. – Chy-

ba nie chcesz stąd wyjeżdżać? Teraz, kiedy jesteśmy potrzebni tutaj, 
w naszym kraju. Powstaje przecież nowe państwo dla wszystkich lu-
dzi, a nie tylko dla bogaczy. Możemy uczestniczyć w tworzeniu zu-
pełnie innej rzeczywistości niż ta przedwojenna. Nie chcę wyjeżdżać 
do burżuazyjnej Anglii – mówiła nieco podniesionym głosem, ale 
widząc jego minę, zamilkła i rozpłakała się.

– Lileńko, proszę, uspokój się. – Delikatnie gładził jej ramiona.
Była tak szczupła jak w czasach najstraszniejszego wojennego gło-

du, ale wówczas, nawet w obliczu największego zagrożenia, miała 
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więcej pewności siebie. Teraz wydawała się zupełnie bezradna. Wło-
dek czuł jej kruchość i wzbierała w nim wściekłość na tę potworną 
wojnę, która tak mocno skrzywdziła jego ukochaną. Chciał zabrać 
Lilę jak najdalej stąd, choćby na koniec świata, ale skoro pragnęła 
zostać w tym skrwawionym do ostateczności kraju, to bez względu 
na cenę, jaką zapłaci, musiał jej towarzyszyć.

W noc poprzedzającą ślub długo nie mogli zasnąć. Do tej pory 
niewiele opowiedzieli sobie o przeżyciach, które stały się ich udzia-
łem po tragicznych wydarzeniach w Zahorzu. Lila wyjaśniła Włod-
kowi okoliczności swojego zniknięcia. Była to zwykła wojenna hi-
storia, którą opowiedziała monotonnym głosem: „Uciekłam z pola, 
widząc zbliżającą się kolumnę hitlerowską. Błąkałam się po lesie. 
Osłabłam z głodu i zmęczenia, szłam jednak dalej, aż w końcu prze-
wróciłam się i złamałam rękę. Pomogli mi chłopi z wioski. Spę-
dziłam tam prawie rok. Jak zbliżał się front, poszłam do wojska. 
Z otwartymi ramionami przyjęli mnie do propagandy. Przez parę 
miesięcy pracowałam w Lublinie”.

Była pewna, że on nie żyje. O jego śmierci dowiedziała się od Fe-
liksa Hirscha, którego spotkała przypadkiem w zeszłym roku w Lu-
blinie. Robił jakieś interesy z zaopatrzeniowcami i zupełnie nieźle 
mu się powodziło. Nie ma się zresztą czemu dziwić, bo Feliks – sta-
ry wyga – zawsze spadał na cztery łapy. Całe szczęście, że żyje, ucie-
szył się, ale Lila, która właśnie odwróciła się do niego plecami, za-
pewne myślała już o czymś innym.

Włodek również pobieżnie zrelacjonował swoje ostatnie lata. 
Miał jednak wrażenie, że jego opowieść była zbyt skrótowa. Lila 
jeszcze przed ślubem powinna się dowiedzieć o kilku sprawach.

– Lila, muszę ci o czymś powiedzieć – zaczął, a przed oczami uka-
zała mu się postać „bławatkowej” dziewczyny o intensywnie błękit-
nym spojrzeniu.

Lila obróciła się w jego stronę.
– Nie powinniśmy więcej wspominać wojny. To jest ponad moje si-

ły. Chcę o niej jak najszybciej zapomnieć. Proszę cię, kochany, zacznij-
my wszystko od nowa. To, co było, zupełnie się nie liczy, dobrze?

Jak to się nie liczy? A to, co było między nimi, też już nie ma zna-
czenia? Pocałunki na zahorskim wzgórzu, kąpiel w jeziorze, po któ-
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rej mu się oddała, miłosne chwile na rozgrzanej słońcem polanie – 
to wszystko stało się dla niej nieważne?! Jej usta przesuwające się po 
jego piersiach, przeponie, schodzące niżej... Czy to było wtedy, czy 
to dzieje się teraz?

Lila, wzdychając głęboko, uniosła się i wsunęła na niego, a potem 
kołysała się coraz szybciej.

– Musimy zacząć wszystko od nowa – szepnęła.
Miała rację. Nie było sensu roztrząsać starych historii. Najważ-

niejsze, że się odnaleźli i że nic się między nimi nie zmieniło. Słyszał 
przecież o tak wielu miłościach, które nie wytrzymały próby czasu. 
Po długiej rozłące ludzie, którzy niegdyś darzyli się gorącym uczu-
ciem, nie mieli sobie nic do powiedzenia. Większość pozawierała 
nowe związki. Czas i wojna wszystko nieubłaganie zmieniły. Czy to 
nie cud, że im obojgu udało się ocalić uczucie?

– Nie wiem, co bym zrobił, gdyby się okazało, że jest inaczej – 
wydyszał podnieconym głosem, zanim kulminacyjna fala odebra-
ła mu oddech.

– Kocham tylko ciebie, reszta jest nieważna – usłyszał jej szept.
Już w to nie wątpił. Reszta była rzeczywiście nieważna. „Bławat-

kowa” wojenna dziewczyna wróciła zapewne do swojego ukochane-
go ze wsi, a on musiał teraz zrobić wszystko, aby wygnać z pamię-
ci obrazy, które czaiły się pod powiekami, by go nękać, gdy tylko 
zamknie oczy. Kiedy tulił Lilę w ramionach, znikały, a on zasypiał 
spokojnie. Życie znów zaczynało biec swoim normalnym torem 
i znów wszystko było możliwe.

 

Zanim Włodek zdążył poprosić o zwolnienie z nowej misji, „Adam” 
sam złożył mu wizytę. Wdrapał się na czwarte piętro secesyjnej ka-
mienicy i zastukał do drzwi w chwili, gdy Włodek, drżąc z niecier-
pliwości, próbował wyswobodzić Lilę z ubrań.

– Obywatel pułkownik – zdziwiła się, otworzywszy drzwi.
– Dla ciebie, dziecko, Kostek albo „Adam”, jak wolisz – odpo-

wiedział, a Włodek poirytowany tonem jego głosu wykrzywił się 
z niesmakiem.
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Po tym bezceremonialnym przywitaniu pułkownik, bez zbęd-
nych jego zdaniem wstępów, wypalił:

– Wit... Włodek mówił ci już o swoim wyjeździe?
– O wyjeździe? – Lila pobladła, patrząc na nachmurzoną twarz 

męża.
– Za granicę, do Anglii.
– Nie rozmawialiśmy jeszcze o tym – wtrącił się do rozmowy 

Włodek wściekły na „Adama” za jego wścibstwo.
– Włodek ma jechać do Anglii? Na jak długo?
– Na parę tygodni, może na miesiąc.
– Na miesiąc – powtórzyła jak echo.
Przez chwilę z namysłem przyglądała się mężowi, a potem zaczę-

ła mówić podekscytowana:
– Naprawdę? Gratuluję. To chyba się nie pogniewasz, jeśli ja 

w tym samym czasie pojadę do Gdańska. Liga Morska organizuje 
wycieczkę dla robotników przemysłu włókienniczego. Mam obieca-
ne miejsca dla pięciorga dzieci i opiekuna.

– Doskonały pomysł! – Pułkownik zatarł ręce z zadowolenia. – 
Macie trochę herbaty?

– Tak, nawet kawę z cykorii – ucieszyła się Lila i pobiegła w stro-
nę kuchennego kącika.

Mężczyźni zostali sami. Włodek czuł na sobie wzrok pułkowni-
ka, ale nie podnosił oczu utkwionych w serwecie, którą nakryty był 
koślawy stolik.

– Wojskowemu trudno wrócić do cywila – odezwał się w koń-
cu Marecki.

– Nie jestem wojskowym.
– Nie oszukuj sam siebie. Już dawno połknąłeś bakcyla. Tego ści-

skania w żołądku przed akcją nigdy się nie zapomina. Uwierz mi, 
nie wytrzymałbyś długo w nudnej pracy. Sztabowcem też pewnie 
nie chciałbyś zostać. Ale jeśli postanowisz zasiąść za biurkiem, to po 
powrocie możemy cię wysłać na odpowiedni kurs.

– Ratowanie ludziom życia nie jest nudne. – Włodek pomyślał 
o ojcu.



– Ratować życie można na wiele sposobów, a ty powinieneś to 
robić jako wojskowy. Twoja żona poradzi sobie bez ciebie przez ten 
miesiąc. Poza tym zawsze może liczyć na mnie.

Ta ostatnia uwaga nie spodobała się Włodkowi. Zdążył się już 
niejeden raz przekonać, że jego dowódca jest kobieciarzem. „Mał-
żeństwo nie jest mi pisane” – odpowiadał, kiedy żartowano na te-
mat jego stanu cywilnego. Chociaż ze względu na ponaddwudzie-
stoletnią różnicę wieku pułkownik powinien traktować Lilę jak 
swoją córkę, to jednak spoglądał na nią z coraz większym zaintere-
sowaniem. Widać było, że zgrabne kształty kobiety przygotowującej 
obok kawę robią na nim ogromne wrażenie.

Nowożeńcy nie mieli kuchni w swoim mieszkaniu. Składało 
się ono tylko z pokoju z wnęką kuchenną i łazienki bez ubikacji. 
U Hallmannów w Gdańsku nawet służba mieszkała w lepszych wa-
runkach. Zdanie Lili było jednak decydujące. Nie chciała przepro-
wadzić się tam, gdzie żyłoby im się swobodniej, bezpieczniej i gdzie 
szybciej zapomnieliby o koszmarze wojny. O czym ona chciała tu 
pamiętać? Tego Włodek nie umiał zrozumieć. Wiedział jednak, że 
będzie tak, jak ona zechce.
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Rozdział II
Zasnął tuż przed lądowaniem samolotu i natychmiast znalazł się 
w ramionach Lili. Jej dłonie pieściły go w najbardziej śmiały, pod-
niecający sposób, ale gdy próbował ją posiąść, wyślizgiwała mu się 
z objęć. Dlaczego doprowadzała go do szaleństwa? W końcu, zde-
sperowany, złapał ją za nadgarstki. Żona znieruchomiała. Wpatry-
wała się w jakiś punkt znajdujący się daleko za nim. Przez jej twarz 
przebiegł grymas bólu.

– Lila! – szepnął wystraszony.
Ze snu wyrwał go kuksaniec siedzącego obok cywila, który wier-

cił się niespokojnie z obawy przed lądowaniem.
Włodek spojrzał na niego ze złością, a potem przymknął oczy, 

chcąc jak najdłużej zachować obraz ukochanej. Pragnął się do niej 
przytulić i skryć twarz w jej rudych lokach, ale lot dobiegał końca. 
Dakota zniżyła się do lądowania. Po chwili jej koła uderzyły o asfal-
tową nawierzchnię lotniska.

Był zatem w Anglii. Lot trwał zaledwie parę godzin, z przerwą 
na uzupełnienie paliwa na berlińskim Tempelhof, ale jemu dotarcie 
do Londynu zajęło prawie sześć lat. Kiedy Włodek to sobie uświa-
domił, zamrugał ze wzruszenia powiekami. Sześć lat! Jak potoczy-
łyby się jego losy, gdyby udało mu się dotrzeć tutaj wcześniej? Kim 
by teraz był? Może pilotem RAF-u, ale z takim samym prawdopo-
dobieństwem mógłby już nie żyć. Przyszły mu na myśl liczne ofia-
ry Blitzkriegu. Kto z nich chciał tej okrutnej wojny? Czy kogokol-
wiek o to pytano?
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Cywil z samolotu przyłączył się do grupy podróżnych, z którą 
Włodek opuszczał lotnisko. Wsiadł razem z Halmanem do autobu-
su jadącego z Croydon do centrum i zajął obok niego miejsce. Pró-
bował nawiązać z rozmowę, ale Włodek nie zwracał na niego uwa-
gi, rozglądając się dokoła.

Na londyńskich ulicach widoczne były ślady niedawnych bom-
bardowań. Mijali rumowiska i doły po bombach. „Mein Gott, oto 
kolejne okaleczone miasto i kolejni ludzie pozbawieni dachu nad 
głową” – Włodek zaczynał się zupełnie rozklejać. Co się z nim dzia-
ło? Czuł, że jego wzruszenie jest sprawką żony. To ona zdjęła z nie-
go pancerz, który podczas wojny chronił go przed współczuciem dla 
ludzkiego nieszczęścia.

– Pan zna Londyn? – Trzydziestoletni mężczyzna w podniszczo-
nej marynarce nie dawał za wygraną.

Włodek wzruszył niegrzecznie ramionami.
– Będę musiał go poznać na nowo. Tyle zniszczeń, tysiące zabitych.
– Tysiące – prychnął cywil. – U nas zginęły przecież miliony –

przelicytował. – Co oni wiedzą o prawdziwej wojnie?
Wysiedli przy Victoria Station. Włodek wmieszał się w tłum 

przechodniów i zniknął tak szybko, że cywil tego nie zauważył i spo-
glądając na wszystkie strony, bezradnie kręcił się wokół. Zabawny 
widok, ale Włodkowi wcale nie było do śmiechu. Domyślał się, kto 
wysłał tego mężczyznę. Postanowił jeszcze chwilę odczekać, zanim 
ruszy w dalszą drogę. Kupił gazetę i kartę pocztową, a potem wstąpił 
do pubu. Mijając lustro, wzdrygnął się, z trudem się rozpoznając. Je-
go wygląd najbardziej zmieniło ubranie: grafitowy, typowo angielski 
kapelusz i szary garnitur z przedwojennej wełny, której dotyk przy-
pominał mu o utraconym na Wileńszczyźnie płaszczu. Zakup ta-
kiego stroju na kartki odzieżowe wyniósłby z pewnością trzydzieści 
z czterdziestu punktów, jakie otrzymywało się w Anglii na cały rok.

Zadowolony ze swej dobrej pamięci poprosił o piwo i wówczas 
jego dobry nastrój zniknął. Barman mówił takim slangiem, że trud-
no go było zrozumieć. Przestraszył się. Czyżby jego angielski był już 
aż tak przestarzały? Na szczęście wymowa Włodka nie zdziwiła Ang-
lika. Z pewnością przywykł do obcego akcentu. Wszędzie było peł-
no cudzoziemców: Amerykanów, Kanadyjczyków, Polaków.
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Pochylony nad kartką pocztową pośpiesznie skreślił kilka słów, 
a potem z przyjemnością zanurzył wargi w ciemnobrązowym napo-
ju. Otaczały go roześmiane twarze bywalców pubu. Dla nich wojna 
już się skończyła, znów mogli cieszyć się życiem, odwiedzając swoje 
ulubione lokale, oczywiście jeśli nie zostały zniszczone.

Rozglądając się po sali, dostrzegł aparat telefoniczny. Natych-
miast przyszedł mu na myśl numer, którego nigdzie nie musiał za-
pisywać. Tak jak głos pewnego starszego mężczyzny był on wyryty 
w jego pamięci. Po chwili Włodek usłyszał opryskliwą odpowiedź:

– Nie ma! Moja wnuczka już tutaj nie mieszka.
– A czy zna pan adres Laury? Mówi jej brat.
– Słyszałem nazwisko już wcześniej. Głuchy nie jestem – odparł 

niegrzecznie były dyplomata. – Nie znam adresu. Wyprowadziła się 
i tyle. Takie właśnie są skutki wojny. Szesnastoletnie pannice pozwa-
lają sobie na skandaliczne zachowanie. No, ale to przecież rezultat 
poślubienia przez moją córkę tego cudzoziemca.

Włodek odłożył słuchawkę bez pożegnania. Poczuł się straszliwie 
oszukany. Teraz, kiedy udało mu się dotrzeć do Anglii, Laura gdzieś 
przepadła bez wieści. Zacisnął pięści tak mocno, że aż zbielały mu 
knykcie. Nie podda się, los może robić, co chce, ale on i tak odnaj-
dzie Laurę. Odszukanie szesnastoletniej dziewczyny nie może być 
przecież aż tak trudne. 

Wyszedł z pubu i skierował kroki prosto do polskiej ambasady, 
gdzie miał nawiązać służbowy kontakt. Po wylegitymowaniu wpusz-
czono go do środka. Wkrótce na spotkanie wyszedł mu elegancki, 
szpakowaty mężczyzna. Wyglądał na zdenerwowanego. Przeprowa-
dzając Włodka przez salę, gdzie siedziały trzy urzędniczki, zatrzy-
mał się przy jednej z nich. Kobieta miała oczy zapuchnięte od pła-
czu i trzymała w dłoni zmiętą chusteczkę.

– Czy moje depesze zostały wysłane? – spytał uprzejmie.
Urzędniczka twierdząco skinęła głową.
– Umarł pani ktoś bliski? – zaniepokoił się radca.
– Nie, to przez tę wiadomość, panie radco. Anglicy i Ameryka-

nie cofnęli uznanie dla naszego rządu. Dogadali się z „tamtymi” – 
dodała żałośnie.

Włodek pochylił głowę.
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– Ambasador już wyjechał? – spytał mężczyzna.
– Tak, ambasador Raczyński jest w Foreign Office i składa tam 

notę protestacyjną. Ale co z tego? – Urzędniczka spuściła wzrok na 
maszynę do pisania. – Zostaliśmy na lodzie.

Włodek zacisnął usta. Z tego, co się przed chwilą dowiedział, wy-
nikało, że jego misja nie będzie zbyt trudna. Churchill sam wysyłał 
Polaków do domu. Namolna perswazja nie będzie więc potrzebna. 
Nikt ich w Anglii już nie potrzebuje.

 

Dwa dni później Włodek w swoim kolejnym wcieleniu przecha-
dzał się po ogrodzie londyńskiej rezydencji w Hampstead. Jego noz-
drza łapczywie wciągały aromat kwitnących róż i zapach piżmowych 
perfum kobiet z establishmentu. W ciemnym garniturze, białej jak 
śnieg koszuli, z kieliszkiem szampana w ręku prezentował się świet-
nie, mimo to początkowo musiał się upewniać, czy wygląda jak in-
ni zaproszeni na bankiet goście, ale już po krótkiej chwili stwierdził, 
że niczym się od nich nie różni. Eleganckie panie podzielały tę opi-
nię i zza długich, umalowanych tuszem rzęs rzucały mu powłóczy-
ste spojrzenia.

Ostatni raz na takim przyjęciu był... Kiedy? W 1938 roku u ciot-
ki Hannelore w Nicei. Zaprosiła wówczas wiele przebywających na 
Riwierze znakomitości. Ojciec przechadzał się po ogrodzie i roz-
mawiał w różnych językach, Helen miała na sobie suknię w seledy-
nowym odcieniu, a biedna Laura została odesłana do sypialni już 
o dziewiątej. To wspomnienie zdumiało go, było jak nierealny sen. 
Czy coś takiego mogło się przyśnić partyzantowi albo głodującemu 
mieszkańcowi ziemianki?

– Nie ma go jeszcze. – Gospodarz podszedł do Włodka, przery-
wając mu rozmyślania. Był to trzydziestoletni mężczyzna o jasnych, 
ulizanych brylantyną włosach. Mówił cichym głosem, wskazując na 
willę stojącą opodal. Postronna osoba mogłaby pomyśleć, że objaś-
nia swemu towarzyszowi jakiś architektoniczny szczegół.

– Przyjdzie pewnie trochę później. Jeśli nie, to wymyślę coś inne-
go. Uwielbia muzykę poważną, załatwię więc bilety na koncert.
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– Ten fragment domu, choć tego nie widać, pochodzi z zupeł-
nie innych czasów. Został dobudowany stosunkowo niedawno. – 
Zmienił nagle ton, widząc, że zbliża się do nich jasnowłosa kobieta 
w atłasowej sukience koloru czerwonego wina.

W pierwszej chwili Włodek zmieszał się, gdyż nieznajoma przy-
pominała do złudzenia Emilkę.

– Och, Harry, nie nudź, tylko poznaj mnie ze swoim nowym 
znajomym! – wykrzyknęła piękność, podchodząc do mężczyzn, 
a Włodek stwierdził, że Angielka jedynie z pozoru była podobna do 
jego wileńskiej ukochanej.

– Wladi Halman, dziennikarz z Polski. Lucilla Lennox, córka 
wielkiego mecenasa Polaków. To właśnie w jego posiadłości...

– Ależ, Harry, czy to ważne, czyją jestem córką – oburzyła się Lu-
cilla i zwróciła się do Włodka: – Ten pan pewnie pomyśli, że jestem 
typowym pięknoduchem, ale to nieprawda.

Włodek słuchał paplaniny Lucilli jednym uchem, sprawdzając 
kątem oka, czy ma na serdecznym palcu prawej ręki ślubną 
obrączkę.

– Czy pan był jednym z tych wspaniałych pilotów, którym za-
wdzięczamy zwycięstwo?

Pokręcił głową z udawanym smutkiem, licząc, że to ostudzi za-
pał młodej kobiety. Inne formacje wojskowe nie były chyba aż tak 
atrakcyjne.

– Mam lęk wysokości.
– Och, to tak jak ja. Jesteśmy zatem do siebie podobni. Chociaż 

muszę przyznać, że ja z samolotami mam do czynienia na co dzień. 
Pracuję w dyrekcji zakładów lotniczych de Havilland.

– W Londynie? – spytał, udając ignoranta.
– Nie, skąd! W Hatfield. To mniej więcej dwadzieścia mil od Lon-

dynu, ale jest tam świetny dojazd. – Lucilla kokieteryjnie zmrużyła 
oczy. – Doskonale mówi pan po angielsku. Kończył pan szkołę w Ang-
lii? – zaszczebiotała, biorąc od kelnera kolejny kieliszek szampana.

Włodek wdał się w pogawędkę z młodą kobietą, ale obserwo-
wał Harry’ego, który właśnie witał się z ciemnowłosym, niewyso-
kim mężczyzną w średnim wieku. Nieznajomy był ubrany po cywil-
nemu, mimo to natychmiast go rozpoznał.
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– Czy mogę prosić o ogień? – spytała Lucilla, nachylając się ku 
Włodkowi zalotnie z lufką w smukłych palcach.

– Przepraszam, nie palę – odparł Włodek, ale zanim na jej twarzy 
pojawił się wyraz rozczarowania, dodał: – Zaraz pani pomogę.

Skierował kroki prosto do niedawno przybyłego mężczyzny i za-
dał mu bardzo szybko pytanie o ogień.

– Przepraszam, czy mógłby pan powtórzyć? – spytał mężczyzna. 
Widać było, że język angielski sprawia mu spore kłopoty.

– Ach, ogień, proszę bardzo.
– To dla tej pięknej lady. – Włodek wskazał podbródkiem ocze-

kującą Lucillę.
– Już idę. – Mężczyzna wydobył z marynarki złotą zapalniczkę.
Nie obyło się bez prezentacji, w czasie której ku zdziwieniu kil-

korga gości okazało się, że obaj panowie są Polakami.
– Pan teraz przyjechał z Polski? – upewniał się mężczyzna.
– Tak, jestem korespondentem gazety.
– Komunistycznej.
– Socjalistą jest tylko mój naczelny, ale on tu nie przyjechał, 

bo nie zna angielskiego – odpowiedział Włodek, uśmiechając się 
ironicznie.

Po wymianie kilku zdań przeszli na polski i zauważyli, że pan-
na Lucilla spogląda na nich z niezadowoloną minką. Zanim zdążyła 
jednak cokolwiek powiedzieć, pojawił się Harry. Ujął ją pod ramię 
i wprowadził do willi, szepcąc na ucho, że musi poprosić ją o coś 
bardzo ważnego.

Włodek i mężczyzna, w którego włosach błyszczało już wiele si-
wych pasm, zostali sami. Po odstawieniu kieliszków z niedopitym 
szampanem obydwaj sięgnęli po szklaneczki whisky.

– Udało się panu wyjechać z Polski? Puszczają w tę stronę? – spy-
tał.

– Nie miałem żadnych problemów – odparł Włodek zgodnie 
z prawdą. – A pan nie chce wracać? Nie tęskni pan za krajem?

– Nie ma pan pojęcia, jak bardzo. Tu wszyscy byli niezwykle mi-
li podczas wojny, ale teraz zaczynają rozglądać się nerwowo na boki. 
A pan nie zamierza zostać w Anglii? Nie miałby pan takich kłopo-
tów z językiem jak ja. Znalazłby pan wszędzie zatrudnienie.
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– No, nie wiem. A kto mi tutaj opłaci studia? W Polsce od jesie-
ni będę studiować medycynę. Poza tym biorę przykład z mojego oj-
ca, a on mimo nalegań znajomych nie zdecydował się kiedyś na wy-
jazd – zauważył Włodek.

– Mój dziadek postąpił tak samo i wylądował w Szlisselburgu – 
odrzekł z goryczą mężczyzna, niewątpliwy bohater minionej wojny.

– To już historia. Teraz oficerowie po powrocie z oflagów natych-
miast dostają stanowiska w naszej armii. Nikt ich nie prześladuje. 
Mamy szansę rozpocząć wszystko od nowa. Rosjanie również tego 
chcą. Ta wojna stała się dla Europy prawdziwym oczyszczeniem. Je-
steśmy pewni, że zmiany społeczne utrwalą pokój na naszym kon-
tynencie.

– Jest pan jeszcze taki młody, stąd ten optymizm. – Towarzysz 
Włodka uśmiechnął się wyrozumiale i poklepał go po ramieniu 
w nieco protekcjonalny sposób.

– Ale ja w to wierzę – odparł Włodek z zapałem.
– Mam nadzieję. Nie znoszę cynicznych ludzi.
Wyszedł z przyjęcia godzinę później. W drzwiach pożegnali go 

lokaj i służąca. Willa, w której gościł, znajdowała się na niewielkim 
wzgórzu i ze schodów widać było leżące w dole, oświetlone miasto. 
Wreszcie nie trzeba się było lękać nalotów. Londyn z dumą ukazy-
wał całemu niebu, gdzie się znajduje.

Schodząc na ulicę, zobaczył stojącą parę metrów od żywopłotu 
taksówkę. Po chwili z jej wnętrza wysunął się złoty bucik, potem 
ukazała się zgrabna kobieca łydka, a na koniec z samochodu wysiad-
ła Lucilla. Stanęła naprzeciw Halmana z wydętymi ustami i milcza-
ła. Włodek westchnął i bardzo powoli zaczął iść w jej stronę.

 

Brak zasłon w lipcu był niesłychanie dotkliwy. Laura bała się prze-
wrócić na drugi bok, żeby nie zbudzić współlokatorki, z którą dzie-
liła łóżko, by zaoszczędzić na czynszu. Nie mogła ponownie zasnąć. 
Spojrzała na zegarek – ósma rano. Poszła spać o pierwszej, więc po-
winna być wyspana. Czuła się jednak jak potłuczona. Wciąż chciało 
jej się spać i wcale nie mogła sobie poradzić ze zmęczeniem. Praw-
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dę mówiąc, miała już dosyć, ale nie dopuszczała tej myśli do swojej 
świadomości. Gdyby to zrobiła, przyznałaby rację dziadkowi – a ten 
sadystyczny potwór przecież jej nie miał!

Chmury zbierały się nad jej głową już po wyjeździe matki i jej 
męża, Shane’a. Dlaczego nie wyjechała z nimi? Przecież ją do tego 
namawiali. Uparła się jednak, że musi czekać na brata i zdać końco-
we egzaminy w szkole. Ten drugi argument był tak przekonujący, że 
nawet nie próbowali z nią dyskutować. Mama objęła ją mocno i po-
wiedziała tkliwym głosem:

– Przyjedź do nas jak najprędzej. To będzie przecież także twój 
dom.

Dom rzeczywiście był, i to w samym Sydney, a nie gdzieś na far-
mie. Już niecały miesiąc po ich wyjeździe Laura dostała plik fotogra-
fii. Leżały teraz rozrzucone na stoliku nocnym. Mama stojąca przed 
jakąś egzotyczną rośliną, widok na morze, wnętrze przytulnie urzą-
dzonego pokoiku – „czeka na ciebie, kochanie”. Wszystko to Lau-
ra miała na wyciągnięcie ręki. Ubzdurała sobie jednak zupełnie coś 
innego. Postanowiła pójść na studia. Kilka razy wspomniała o tym 
przy śniadaniu, ale dziadek nawet nie zareagował. Dopiero kiedy 
przyszły wyniki egzaminów i okazało się, że skończyła szkołę z wy-
różnieniem, zdecydowała, że nie może być już dłużej zbywana i uda-
ła się do dziadka na poważną rozmowę.

– Kobieta na studiach?! – krzyknął wzburzony.
– Dziadku, przecież dużo kobiet studiowało już przed wojną, 

a w jej trakcie wykazały się równie wielką odwagą jak mężczyźni. 
Robiły to samo co oni: pracowały w fabrykach, na roli, walczyły 
na froncie, były sanitariuszkami. Sama mama... – Popełniła fatalny 
błąd. Nie powinna powoływać się na matkę.

– Twoja matka to krnąbrny wyrzutek. Zawsze robiła tylko to, na 
co miała ochotę. Chciałabyś pójść w jej ślady? Wojna się skończy-
ła. Kobiety mają wrócić do swoich obowiązków, czyli zająć się pil-
nowaniem domowego ogniska. Źle wychowane dzieci to przyczyna 
całego zła i wszystkich wojen. – Emerytowany major stuknął gniew-
nie laską o dywan.

Laura była zawsze grzeczną, dobrze ułożoną panienką, ale teraz 
nie umiała się opanować. Wybuchła niekontrolowaną złością. Trzę-
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sła się z emocji i z furią tupała nogami w osiemnastowieczną pod-
łogę. Następnego dnia spakowała małą walizkę i wsiadła w pociąg 
do Londynu.

Da sobie radę! Zrealizuje swoje plany i udowodni mu, że nie miał 
racji – do znudzenia powtarzała w myślach.

Przez dwa tygodnie jakoś sobie radziła. Po paru dniach udało jej 
się znaleźć pracę kelnerki i zamieszkać wraz z dwójką innych dziew-
czyn w podłym, ale tanim pensjonacie. Żadna z jej towarzyszek nie 
ukończyła szkoły średniej. Miały zupełnie inne zainteresowania, by-
ły od niej o wiele dojrzalsze i bardziej zahartowane w codziennych 
trudach. Na szczęście polubiły ją i nauczyły, jak przetrwać w świecie 
East Endu. Czy jej życie miało już zawsze tak wyglądać? Z wielki-
mi jak smoki karaluchami w łazience? W takich warunkach nie by-
ło mowy o żadnej nauce.

Nagle głośne pukanie wyrwało ją z czarnych myśli.
– Laura Hallmann!
Narzuciła na siebie szlafrok i potargana wyjrzała na korytarz. Za 

drzwiami nikogo nie było, ale z dołu dobiegły ją czyjeś głosy. Prze-
mykając z zatkanym nosem koło ubikacji na półpiętrze, zbiegła bo-
so na dół. Przyszło jej na myśl, że może przyjechał po nią skruszo-
ny dziadek. Przesłała mu przecież swój adres. Może zmienił zdanie 
i zgodzi się na jej dalszą naukę? Nie będzie musiała już biegać ze 
śmierdzącą szmatą i wycierać rzygowin po pijanych klientach.

– To ty? – spytała i wychyliła głowę zza balustrady.
Dziadka tam nie było. Zobaczyła natomiast kogoś innego. Stał 

obok tej zrzędliwej jędzy, właścicielki pensjonatu i trzymał w rę-
ku kapelusz. Ciemnowłosy, niebieskooki i jeszcze wyższy, niż zapa-
miętała. Laura ze wzruszenia nie mogła powiedzieć ani słowa. Stała 
na schodach i kurczowo trzymała się poręczy. Wówczas on podniósł 
wzrok i uśmiechnął się niepewnie.

– Laura?
– Wladi! – Usłyszawszy swoje imię, wypowiedziane w ten jedy-

ny na całym świecie sposób, odzyskała wreszcie głos i skoczywszy 
z czwartego schodka, zawisła bratu na szyi.
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Nastrojowa muzyka Czajkowskiego głęboko poruszyła Włodka. Po-
czuł, że łzy napływają mu do oczu. Na tym samym koncercie był 
kiedyś w Wilnie, ale wówczas odbywał się on w o wiele skromniej-
szych warunkach. Włodek uczestniczył teraz we wspaniałej uczcie 
duchowej – wielka sala filharmonii w Londynie, królewska orkie-
stra, wygodne, pluszowe fotele. Cudowna muzyka porywała swoją 
dramaturgią i docierała do najskrytszych zakamarków serca. Ogar-
nęło go zdumienie, że po tych wszystkich latach poniewierki tkwi 
w nim jeszcze wrażliwość na ulotne, delikatne piękno.

Gdy rozległ się dźwięk skrzypiec, spojrzał na profil siostry. Lau-
ra była tak zasłuchana w muzykę, że sprawiała wrażenie nieobec-
nej. Przyglądając się wyrazowi twarzy tej wrażliwej szesnastoletniej 
dziewczyny, mógł pokusić się o odczytanie jej myśli. Czy żałowała, 
że straciła szansę na występ w londyńskiej filharmonii? Wprawdzie 
nie zostanie już światowej sławy skrzypaczką, ale przecież jest jesz-
cze tyle innych dziedzin sztuki. Może zainteresuje się malarstwem. 
Otwierały się przed nią nowe możliwości.

Znajomy Harry’ego z uniesionymi ze zdziwienia brwiami poda-
wał Włodkowi adres galerii przy Jermyn Street, w której Laura mia-
ła otrzymać pracę asystentki. Nie wiedział, że ten przystojny, młody 
mężczyzna jest jej bratem i zapewne posądzał go o romans z nielet-
nią. Włodek nie przywiązywał żadnej wagi do jego domysłów. „Niech 
sobie myśli, co chce, najważniejsze, żeby Laura miała dobrą, uczciwą 
pracę, która da jej możliwość podjęcia studiów”. Czuł się odpowie-
dzialny za przyszłość siostry. Widok obskurnego pensjonatu, w któ-
rym znalazł Laurę po tygodniu bardzo intensywnych poszukiwań, 
uświadomił mu niebezpieczeństwa, które czyhały na młodą, niedo-
świadczoną dziewczynę. Nie miała nawet zielonego pojęcia, czym zaj-
mowały się jej koleżanki. Ale właśnie dzięki takiej młodocianej pro-
stytutce, informatorce policji, Włodkowi udało się wpaść na trop 
blondynki o niemieckim nazwisku. Początkowo nie mógł w to wie-
rzyć – jego siostra w Soho! Na szczęście sprawdził. Smarkula zbunto-
wała się jednak już po kilku dniach i przestała być mu posłuszna.

– Wladi, nie chcę wyjeżdżać do Australii. To tak daleko! Wolę 
pojechać z tobą do Polski.
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Tym razem jego rola była inna: musiał zniechęcić siostrę do wy-
jazdu.

– Kochanie, jeszcze nie wiadomo, jak będzie w Polsce. Tam jest 
teraz bardzo ciężko.

– A tu nie? Tylko kartki i długie kolejki po wszystko.
– Tam też są kartki, a poza tym zapomniałaś zupełnie polskiego. 

Nie będziesz przecież zaczynać szkoły od nowa.
– Tak bardzo chcę zobaczyć twoją żonę. Lila, jakie to śliczne 

imię.
Włodek momentalnie złagodniał, ale nie dał zwieść się siostrze.
– Podobna do Nancy Carroll? – dopytywała się ta ciekawska 

i sprytna smarkula.
– Nie, raczej do... Rity Hayworth – odparł Włodek po chwili za-

stanowienia.
– Do Rity?! Chyba przesadzasz.
– Zobacz sama. – Wyciągnął z kieszeni fotografię.
Laura z zachwytem przyglądała się podobiźnie bratowej i jak za-

fascynowane czymś dziecko otworzyła szeroko usta.
– Masz rację, Wladi. Naprawdę jest do niej podobna. Twoja żo-

na to prawdziwa piękność.
– Jest ruda i ma zielone oczy. Udało mi się, prawda?
Zaczął opowiadać o Lili, a Laura wzruszona jego szczęściem roz-

płakała się.
– Jakie to wszystko niesamowite. – Łkała, tuląc kędzierzawą gło-

wę do piersi brata.
Ostatni tydzień, spędzony na rozmowach z Laurą i na wspólnym 

wspominaniu dzieciństwa, był cudowny. Wszystko wracało na sta-
re miejsce, przypominał sobie, kim naprawdę jest. Patrząc na szes-
nastoletnią siostrę, miał wrażenie, że widzi Helen – macochę, która 
zastąpiła mu utraconą we wczesnym dzieciństwie matkę – cudow-
ną, subtelną i kochającą kobietę. Dopiero teraz przyznał się do tego, 
jak bardzo za nią tęskni.

– Mieszkacie w Łodzi, a Danzig do kogo w końcu należy? Mówią, 
że nie jest jeszcze pewne, że będzie polski. Co z naszym domem?

Włodek niepostrzeżenie zmienił temat. Nie chciał wtajemniczać 
siostry w ponure sprawy polskiej rzeczywistości. Spytał więc, czy 
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Laura pamięta jeszcze ich szyfr. Widząc jej oburzenie, tłumaczył, 
że nie powinna się obrażać ani myśleć, że jej nie docenia. Chciał się 
tylko upewnić, czy nie powinni go trochę bardziej skomplikować. 
Uspokoił siostrę – niczego się nie boi, ale wolałby nie dopuścić do 
tego, że ich korespondencja zostanie odczytana przez kogoś, kto zna 
runy. Do sprawy szyfru muszą więc wrócić przed jego wyjazdem. 
Na pytanie Laury, czy wkrótce się zobaczą, odpowiedział bez cienia 
wątpliwości, że na pewno tak się stanie. Żadna siła nie powstrzyma 
go przed spotkaniem z jedyną siostrą, a kiedy wszystko się wyjaśni, 
Laura przyjedzie do nich.

– I zostanę matką chrzestną waszego dziecka.
Uśmiechnął się. Te kobiety myślą tylko o jednym. „Jak będzie-

my mieli dziecko” – Lila powtarzała to zdanie kilka razy dziennie. 
Zastanawiał się jednak, gdzie ono miałoby się wychowywać? W ich 
mieszkaniu na strychu? A co będzie zimą? Muszą mieć przecież od-
powiednie warunki. Nawet nie próbował rozmawiać o tym z Lilą, 
bo z pewnością by się obraziła i przestała z nim kochać, a tak dzięki 
obiecanym dzieciom korzystał z hojności jej ciała. A może ona już 
zaszła w ciążę i on dowie się o tym po powrocie z Anglii?

Koncert zakończył się entuzjastycznym aplauzem widowni. Zaróżo-
wiona z emocji Laura klaskała z całych sił, a Wiktor, Polak spotkany 
przez Włodka w domu Harry’ego, uśmiechał się na ten widok.

– Jestem panu bardzo wdzięczny za to, że namówił mnie pan na 
to wyjście. Wspaniały kompozytor.

Kiedy opuścili filharmonię, ogarnęło ich miłe ciepło lipcowego 
wieczoru.

– Chciałbym jeszcze z panem porozmawiać – zaproponował Wik-
tor, a Włodek z zadowoleniem pomyślał, że jego misja się powiodła.

Po odprowadzeniu Laury do nowego pensjonatu, znacznie przy-
zwoitszego niż poprzedni, udali się do jednego z pubów w okolicy 
Soho. Było tam tłoczno i gwarno. Włodek wahał się, czy nie powin-
ni poszukać innego lokalu, ale Wiktor zdecydowanym krokiem ru-
szył w stronę baru i złożył zamówienie.

Wyglądał niezbyt zdrowo. Pod oczami miał wielkie sińce po nie-
przespanych nocach i zapewne w nadmiarze pitym alkoholu. Teraz też 
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szybko wyciągnął rękę po szklaneczkę whisky i opróżnił ją jedynym 
haustem. Patrząc na to, Włodek zaniepokoił się o służbowe finanse, 
gdyż whisky kosztowała tyle, ile przyzwoity obiad w restauracji.

– Jak pan myśli, kogo Anglicy wybiorą na premiera? – zapytał 
Wiktor, otarłszy ręką usta.

Wybory miały się odbyć już za tydzień, pod koniec lipca.
– Churchilla? – odpowiedział pytająco Włodek.
– Nie sądzę. Myślę, że oddadzą głosy na kogoś innego. Kogoś, 

kto zająłby się przywracaniem pokoju i porządkowaniem wewnętrz-
nych spraw kraju: zadbał o lepsze zaopatrzenie, zlikwidował kartki, 
załatwił sprawę bezrobocia.

– Z tym ostatnim problemem mogą uporać się dość łatwo, po-
zbywając się cudzoziemców. – Włodek skinął na barmana, by po-
dał następną whisky. – Polacy będą mogli odejść, jak ci Murzyni, 
co zrobili swoje. Ci, którzy tu zostaną, napotkają ogromne trudno-
ści z powodu nieznajomości języka czy braku zawodu. Są skazani na 
klepanie biedy, a w naszym kraju liczy się teraz każda para rąk.

– Do czego? – zirytował się Wiktor. – Przecież tam rządzi Mo-
skwa. Rabunki, gwałty, zabójstwa, prześladowania. Kto porwał 
przywódców podziemia do Moskwy? Nikt nie ma wątpliwości, że 
zrobili to ludzie z pańskiego obozu politycznego.

Włodek milczał przez chwilę, żałując, że z tą misją został wysłany 
właśnie on, a nie ktoś bardziej doświadczony. Nikt nie udzielił mu 
sensownej rady, w jakim duchu powinien odpowiadać na takie py-
tania. Wiktor był dla niego zbyt silną osobowością. Przełożeni mieli 
rację, przypuszczając, że za jego przykładem pójdą inni, ale ich plan, 
że on, Włodek, wpłynie na obrany przez tego człowieka kierunek, 
wydawał się teraz żałosny.

Obok nich przy barze usadowiła się grupa hałaśliwych londyń-
czyków. Zapewne zanim tu dotarli, odwiedzili już kilka innych pu-
bów. Podnieconymi głosami rozmawiali o rychłym wyjeździe na 
urlop, podczas którego mieli zbierać chmiel w hrabstwie Kent.

– Rosjanie już wyjeżdżają, a w naszym wojsku potrzeba dobrych 
patriotycznych kadr. Ja sam zastanawiam się, czy nie wrócić do ar-
mii – wykrztusił wreszcie Włodek.

– Młody patriota o komunistycznych poglądach – zadrwił Wiktor.



Polakom rozmawiało się coraz trudniej. W pubie narastał gwar. 
Siedzący obok przy barze Anglicy zachowywali się tak, jakby byli jedy-
nymi gośćmi lokalu. Nagle jeden z nich krzyknął tubalnym głosem:

– To się wreszcie musi skończyć!
Włodek przysunął się bliżej Wiktora.
– Socjalistycznych – sprostował. – Takich jak mojego ojca, znanego 

i cenionego ginekologa w przedwojennym Gdańsku, i pewnego wspa-
niałego lekarza, którego poznałem w Wilnie podczas wojny. Dlaczego 
nie miałbym mieć takich poglądów? Poprzedni system się nie spraw-
dził. To on doprowadził do śmierci tylu milionów ludzi i do powstania 
obozów koncentracyjnych. Czy wie pan, co Niemcy tam robili?

Oczy Wiktora pociemniały z gniewu.
– Mój brat, skazany za podziemną działalność, zginął w Au-

schwitz. Przeżył Pawiak, ale obozu już nie przetrwał.
– Może ma pan jeszcze innych bliskich. Pewnie tęsknią za pa-

nem... – powiedział Włodek, wiedząc, że Wiktor zostawił w Polsce 
żonę i córkę. Czekała tam na niego również matka.

Jego towarzysz nie odpowiedział, tylko mocniej ścisnął szklane-
czę z kolejną whisky.

– Chodźmy stąd – zaproponował Włodek i wówczas pociągnął 
go za rękaw jeden z hałaśliwych Anglików.

– Polacy? – zapytał opryskliwym głosem.
– Tak.
– Myślicie, że kiedy nasze chłopaki potrzebują roboty, wy ją do-

staniecie? Figa! Wynoście się stąd!
Włodek początkowo nie mógł zrozumieć bełkotliwej gwary pod-

chmielonego Anglika i dopiero po chwili dotarł do niego sens jego 
uwagi. Obrócił się w stronę Wiktora i zobaczywszy wyraz jego twa-
rzy, z niedowierzaniem zamrugał oczami. Wolał się jednak upew-
nić, czy bełkot napastliwego Brytyjczyka był dla niego zrozumia-
ły. Zapytał więc:

– Czy wie pan, co on powiedział?
– Tak. Mój angielski staje się coraz lepszy. Zrozumiałem każde 

słowo – odpowiedział Wiktor z trudem.
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Rozdział III
Kiedy wyborcza przepowiednia Wiktora się spełniła i naród angielski 
wybrał Clementa Attlee na swojego nowego premiera, Włodek był już 
w kraju i zbierał gratulacje od przełożonego za wykonanie powierzo-
nej mu misji. Jego protegowany, Wiktor, po powrocie do Polski zo-
stał życzliwie przyjęty, przeszedł komisję weryfikacyjną i podjął pracę 
w Sztabie Generalnym, w planowaniu. W nagrodę Włodek otrzymał 
tydzień urlopu, który postanowił spędzić wraz z żoną. Lili również 
udało się dostać parę dni wolnego. Halmanowie mogli więc oddać się 
beztroskiemu leniuchowaniu i rozkoszować się swoją bliskością.

Przez siedem dni żyli w swoim malutkim mieszkaniu jak w raju. 
Wreszcie nigdzie nie musieli się śpieszyć. Delektowali się angielską 
herbatą, podarowaną przez Harry’ego, rozmawiali o amerykańskich 
filmach, które Włodek obejrzał w Londynie, i cieszyli się innymi 
drobiazgami. Włodek napawał się pięknem swej żony, licząc pie-
gi na jej ciele.

– Co za wspaniałe perfumy! – Lila, leżąc naga na łóżku, z upoje-
niem wąchała swoje nadgarstki. – Oszałamiający zapach. Jestem in-
ną kobietą.

– To prezent ślubny od Laury. Kupiła je za pierwszą tygodniów-
kę zarobioną w galerii. Daj powąchać. – Wtulił twarz w zagłębienie 
szyi swojej ukochanej i nabrał pełne płuca powietrza. Jednocześnie 
jego ręka delikatnie gładziła aksamitną skórę na brzuchu żony.

– Jaka kochana – mówiła Lila. – I taka ładna na tej fotografii. Nie 
mogę się doczekać, kiedy się spotkamy. Och, mój nieszczęsny losie, 
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perfumy! Ostatni flakonik zużyłam w czterdziestym roku. Pięć lat 
wąchałam tylko smród własnego potu. Jakie to okropne!

– Chyba nie aż tak długo. Pamiętam, że Feliks przywiózł ci per-
fumy do Zahorza.

Lila nagle zmieniła się na twarzy. Odwróciwszy się do Włodka 
plecami, mocno wtuliła się w poduszkę i załkała jak małe dziecko. 
Włodek zupełnie nie mógł zrozumieć, skąd ta zmiana nastroju. Sta-
rał się pocieszyć Lilę, kochając się z nią, ale miał wrażenie, że coś jej 
dolega. Gubił się jednak w domysłach – nie umiał znaleźć przyczy-
ny smutku, który trapił jego żonę. Byli przecież ze sobą szczęśliwi, 
kochali się, razem czuli się bezpieczni, Lila miała pracę, którą uwiel-
biała, więc o co jej chodziło? Może jakieś kobiece sprawy? Rzeczy-
wiście najlepiej byłoby dla niej, gdyby miała dziecko. Łatwiej zapo-
mniałaby o tych okropnych latach. Tak jak on powinna się postarać 
o nich nie myśleć.

Ostatniego dnia, zamiast wylegiwać się w łóżku do późna, po-
szedł szukać dla nich lepszego mieszkania. Musiał uzbroić się w cier-
pliwość – porządniejsze lokum udało mu się znaleźć dopiero po 
miesiącu usilnych starań. Do zmiany mieszkania doszło w samą po-
rę – „Adam” znowu wysyłał go do Anglii. Tym razem miał towarzy-
szyć wojskowej misji jako tłumacz. Trzeba było przygotować repa-
triację polskich żołnierzy.

 

Laura nie chciała upominków z Polski. Domyślała się, że Wladi zdo-
bywał je z dużym trudem, ale już ich nie potrzebowała. Ostatnio za-
częła otrzymywać pieniądze od matki z Australii. Nie były to zawrotne 
kwoty, wystarczały jednak na wynajęcie pokoiku – resztę wydatków 
pokrywała z pieniędzy zarobionych w galerii. Dzięki pracy, którą zna-
lazł dla niej Wladi, zainteresowała się sztuką. Dlatego teraz tak uważ-
nie przyglądała się przywiezionym przez niego fotografiom. Zrobił je 
kupionym za bezcen na bazarze przedwojennym aparatem.

– To jest Łódź? W tym mieście są chyba same fabryki włókien-
nicze?

– Tak, ale oprócz nich jest również kilka ciekawych zakątków.
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Nie mogła ich jednak dostrzec na zdjęciach. Wszystkie na pierw-
szym planie ukazywały piękną żonę brata. Patrzyła z miłością w stro-
nę obiektywu, mimo to Laurze wydawało się, że jej twarz jest nie-
co melancholijna.

– Czy Lila często się śmieje? – spytała.
– Uwielbia żartować – szybko odpowiedział Włodek i spojrzał 

na zdjęcia, szukając wzrokiem choć jednego, które przedstawiało-
by uśmiechniętą Lilę.

– Pewnie to przypadek. – Laura zauważyła, że tym niefortunnym 
pytaniem sprawiła bratu przykrość. Siedział osowiały, wpatrując się 
w twarz żony. Zmieniła więc temat rozmowy, żeby odgonić od Wla-
diego smutne myśli.

– Zapraszam cię dzisiaj do klubu. Chciałam tam pójść jeszcze 
wtedy, kiedy pracowałam w restauracji, ale uważałam, że samej mi 
nie wypada.

– To skąd wiesz, że nie będzie to strata czasu? – Włodek się zaśmiał.
– Grają tam niesamowitą muzykę: jazz, dixieland, new orleans. 

Sam się przekonasz, że to cudowne melodie. Czasami stałam w po-
bliżu przez godzinę, żeby ich posłuchać. Trochę się bałam, żeby 
mnie nie wzięli za... – Urwała zmieszana wspomnieniem swojej nie-
dawnej przeszłości, ale już po chwili pełna entuzjazmu spytała:

– Będziesz mógł pójść w piątek?
Wiedziała, że Wladi pracuje w dziwnych porach i nie ma zbyt du-

żo wolnego czasu. Była z niego bardzo dumna – kapitan, bohater wo-
jenny, uczestnik wydarzeń, w których wykazał się niezwykłą odwagą. 
Zawsze wierzyła, że jej brat zajdzie daleko. Wolałaby wprawdzie, żeby 
mieszkał z Lilą w Londynie. Mama natomiast nalegała, żeby we tro-
je przyjechali do Australii. Po otrzymaniu od Laury informacji o od-
nalezieniu się Wladiego wysyłała listy również do niego i w każdym 
z nich zapraszała go wraz z żoną do Sydney. Niech ich trójka da znak, 
że przyjedzie, a wówczas jej mąż, Shane, zacznie załatwiać formalno-
ści. Tylko że Australia była tak strasznie daleko. Laura miała wątpli-
wości, czy tam dzieje się tyle interesujących rzeczy co w Londynie.

Klub w piwnicznym pomieszczeniu okazał się niesamowitym 
miejscem. Wladi miał wprawdzie opory przed wejściem do tego 
dziwnego lokalu, ale rytmiczna muzyka dobiegająca ich uszu okaza-
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ła się zbyt silną pokusą. Kiedy weszli do środka i gęsty nikotynowy 
dym zaparł im dech w piersiach, Wladi jeszcze raz spróbował zmie-
nić ich plany na wieczór. Nie dała się jednak przekonać i zdecydo-
wanym krokiem, zostawiając brata z tyłu, ruszyła w stronę wolnego 
stolika stojącego niedaleko podestu muzyków.

– Jesteś za młoda, żeby chodzić po takich spelunach – syczał jej 
do ucha po niemiecku, ale nie miała zamiaru przejmować się jego 
uwagami.

Chociaż nie stać jej było na zakup pończoch, to jednak wcale nie 
czuła się zażenowana. Z tym drobnym brakiem w garderobie pora-
dziła sobie zresztą bardzo prosto – pomalowała nogi herbatą i nary-
sowała na nich wprawną ręką kreskę imitującą szew. Pewności siebie 
dodawały jej nowa sukienka, śmiała, jak na szesnastoletnią pannę 
z dobrego domu, fryzura i towarzystwo młodego przystojnego męż-
czyzny. Żadna siła jej więc stąd nie wywlecze. W tym postanowie-
niu utwierdził ją widok nieznajomego muzyka.

Jej pierwsze spojrzenie dosięgło go, gdy przecierał ustnik trąbki, 
a kiedy zaczął grać, nie mogła już oderwać od niego wzroku. Miał 
z pewnością ponad dwadzieścia lat, ale różnica wieku, która ich dzie-
liła, nie była przecież znowu tak bardzo duża. Szatyn o ciemnych 
oczach, które patrzyły prosto na nią, kiedy improwizował ragtime. 
Wydawało jej się, że z zachwytu unosi się ponad ziemią.

Odwróciła się do Wladiego, dopiero gdy muzycy zakończyli wy-
stęp.

– Widzę, że ci się podoba – skomentował, a ona, podekscytowa-
na, skinęła głową.

– Ten facet z trąbką jest rewelacyjny, prawda?– powiedziała szeptem.
Czuła, że płoną jej policzki. Narastało w niej przeczucie, że za chwilę 

w jej życiu dokona się niezwykła przemiana. Coś nagle się wydarzy –
coś, co będzie miało związek z tym utalentowanym muzykiem.

Nie słyszała, co mówi do niej Wladi. Kierowana nagłym impul-
sem wstała od stolika i podeszła do szatyna, który właśnie chował 
trąbkę do futerału.

– To był cudowny występ. Bardzo panu dziękuję.
Chłopak obrzucił ją taksującym spojrzeniem, a potem uśmiech-

nął się szeroko.
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– To ja dziękuję pani za zainteresowanie.
– Mam na imię Laura. Laura Hallmann – przedstawiła się, wy-

ciągając do niego rękę.
– Ben Williams – zrewanżował się, a potem wskazując podbród-

kiem Wladiego, spytał:
– Czy to pani narzeczony?
– Nie – Laura gwałtownie zaprzeczyła. – To mój brat.
– W takim razie bardzo się cieszę, panno... Lauro – odparł szatyn.

 

Łódź, 20 grudnia 1945

Mój Najdroższy Mężu!

Parę dni temu wysłałam do Ciebie list, a teraz piszę już drugi. Sam 
widzisz, jak bardzo za Tobą tęsknię. Z największą tkliwością myślę 
o nas, o tym, że dane nam było się spotkać i być ze sobą. Myślę, że ostat-
nio trochę marnowałam to szczęście, więc po Twoim powrocie posta-
ram się wynagrodzić Ci te moje zaniedbania. Przekonasz się, że potra-
fię być idealną żoną.

W pracy jak zwykle mnóstwo zajęć. Cały czas dowożą nam dzieci. 
Często są one w takim stanie, że aż serce się kraje. Zachowują się jak 
małe dzikie zwierzątka, które nigdy nie zaznały miłości. Całe szczęście, 
że choć święta będą dla nich udane. Otrzymaliśmy paczki z Unry i te-
raz rozdzielamy je w wolnym czasie.

Wciąż próbuję odnaleźć dawnych znajomych. Czy to możliwe, że oni 
wszyscy nie żyją? Wszystkie koleżanki z klasy, znajomi z późniejszych lat, 
dalecy krewni. Inni mają więcej szczęścia. Ostatnio po małą Sarę zgłosił 
się ojciec. Przez dwa lata ukrywał się w szafie. Kiedy dowiedziałam się 
o tym, pomyślałam, jaki luksus mieliśmy w Zahorzu.

Deszcz leje jak z cebra. I to ma być grudzień? Przed chwilą spojrza-
łam w lustro i stwierdziłam, że bardzo się zestarzałam. Pomyślałam so-
bie natychmiast o tych pięknych angielskich pannach, które spotykasz, 
i chwyciła mnie ogromna żałość. Tak, wiem, co powiesz – Twoja żo-
na jest głupia. Masz pewnie rację. Wiem, że jesteś bardzo zajęty i dla-
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tego nie nadążasz z odpowiadaniem na moje listy. Czytałam niedaw-
no w gazecie, że w ostatnich dwóch miesiącach wróciło z Zachodu aż 
150 tysięcy Polaków. Całe szczęście, przyda się każda para rąk, żeby od-
budować nasz nieszczęsny kraj – Twój Gdańsk, Warszawę, moją Łódź. 
Kostek pociesza mnie, że wkrótce to się skończy i wrócisz do domu. Na 
święta przyniósł mi kawę i czekoladę. To bardzo miło z jego strony. Po-
dobno za parę miesięcy przenoszą ich do Warszawy.

Pisałeś, że mam się spotykać ze znajomymi i nie przesiadywać sa-
ma w domu. Robię więc tak, jak mi poleciłeś. Zaczęłam grać w karty! 
Dostałam bzika na punkcie brydża. Gram marnie, ale z wielkim za-
pałem. Moimi partnerami są Anusia z pracy oraz Koleczkowscy, sąsie-
dzi z przeciwka. Niestety, ta rozrywka nie sprzyja rzuceniu palenia, 
do czego mnie namawiasz. Wszyscy kurzymy jak kominy i gdy braku-
je nam papierosów, przeżywamy dramat. Pewnego razu Anusia rzuciła 
się oskubywać pelargonię z listków, ale jej przeszkodziliśmy, bo to jedy-
na roślina u Koleczkowskich.

Po partyjce brydża wracam do pustego domu i znów tęsknię za To-
bą. Czytam Twoje listy i myślę, jak to będzie, kiedy już wrócisz do na-
szego małego mieszkanka. A potem, a potem będziemy mieli synka po-
dobnego do Ciebie. Będzie miał ciemne włosy i niebieskie oczy i będzie 
kiedyś znacznie wyższy ode mnie.

Pamiętaj, że Cię kocham. Z przejęcia drży mi ręka, gdy to piszę. Ca-
ły czas się boję, że mi się śnisz, bo to przecież cud, że się odnaleźliśmy. 
Ale Ty jesteś prawdziwy, Mój Najdroższy, czyż nie?

Twoja Lila

„Angielskie panny”! – mogły być nie wiadomo jak piękne, ale ko-
chał tylko ją jedną. To prawda, nie odpisywał jej tak szybko, jak te-
go pragnęła, ale tylko dlatego, że nie umiał po polsku zbyt dobrze 
wyrazić swoich uczuć. Ubrane w słowa i napisane na kartce papieru 
wydawały się takie pompatyczne. Nie będzie przecież pisał do niej 
listów miłosnych po niemiecku. Nieważne. Po powrocie wszystko 
jej wytłumaczy, a jeśliby i tego nie potrafił, pokaże jej w inny spo-
sób, jak ważna jest dla niego.
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Włodek również tęsknił. Kiedy okazało się, że musi zostać w Ang-
lii dłużej, niż planowano, prawie zupełnie się rozkleił. Resztką sił 
zasalutował szefowi i obrócił się, stukając służbiście obcasami. Był 
wściekły na cały świat. Na oba rządy za to, że nie ustaliły jeszcze wa-
runków repatriacji, i na urzędników za ich idiotyczne dyskusje na 
temat wagi bagażu osobistego, który będą mogli zabrać ze sobą po-
wracający z Wysp Polacy. Pienił się ze złości na myśl o tych działa-
czach komitetu informacyjnego, którzy wyjechali do domu i wysta-
wili go do wiatru. Odczuwał niechęć nawet w stosunku do żołnierzy 
i oficerów, których namawiał do powrotu do Polski. A kiedy dowie-
dział się o przeprowadzce misji do nowego lokalu przy Hyde Par-
ku, ogarnęła go szewska pasja. Dlaczego się na to wszystko zgodził? 
Mógł mieć przecież spokój – być w Łodzi razem z Lilą, studio-
wać medycynę albo nakłonić żonę do wyjazdu do Australii. A tak 
wszystko było na opak. Lila tam, a on z Laurą tu, w Londynie.

Jego kontakty z siostrą obecnie także nie były najlepsze. Zamiast 
spędzać czas ze swoim bratem, wolała spotykać się z trębaczem jaz-
zowym Benem Williamsem. Włodek czuł się lekceważony przez 
Laurę. Nie potrzebowała nawet jego towarzystwa, by wejść do klu-
bu. Martwił się o tę smarkulę coraz bardziej. Straciła zupełnie gło-
wę dla tego podejrzanego typa. Co powie Helen, jeśli Laura naro-
bi jakichś głupstw? Jak wytłumaczy się z tego, że jej nie dopilnował? 
Na wszelki wypadek rozmówił się więc z muzykiem, który już na 
sam widok jego munduru dostał pietra i zacinając się ze zdenerwo-
wania, zapewniał:

– Za nic nie skrzywdzę Laury. Wiem, że jest taka młodziutka...
Włodek miał wątpliwości, czy może zaufać temu grajkowi, ale 

z jeszcze większym niepokojem myślał o Laurze. Przysięgła mu jed-
nak na głowę matki, że zanim zwiąże się z Williamsem, skończy stu-
dia. Mógł więc, względnie uspokojony, wyjechać z Anglii.

Był marzec, w Londynie już zieleniły się krzewy, ale na warszaw-
skim Okęciu leżał jeszcze śnieg. Żelazna kurtyna znowu się unios ła, 
żeby go wpuścić. Włodek z goryczą pomyślał o niedawno wygłoszo-
nym w Ameryce przemówieniu Churchilla. Czy rzeczywiście czuł 
się w Polsce jak w domu? Lila nie chciała jednak stąd wyjeżdżać. 
Z entuzjazmem donosiła mu o dokonaniach nowej władzy. Prawie 
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pół jednego listu poświęciła ustawie o nacjonalizacji, na mocy któ-
rej państwo przejęło przedsiębiorstwa w siedemnastu branżach pro-
dukcyjnych. Wielkie nadzieje wiązała także z mającym odbyć się 
w czerwcu referendum. Nie miała wątpliwości, że dzięki niemu: 
„Wreszcie będzie sprawiedliwie. Mamy taką niepowtarzalną szansę. 
Już wkrótce wszyscy będą nam zazdrościć”.

Gazik wojskowy przywiózł Włodka z lotniska prawie pod sam 
dom, w którym znajdowało się ich nowe mieszkanie. Kawalerka, 
maciupeńka, ale ciepła, jak pisała Lila, z etażowym ogrzewaniem 
i choć bez wanny, to jednak z własną ubikacją i umywalką.

Z biciem serca wchodził po schodach. Swoim niezapowiedzia-
nym powrotem chciał zrobić Lili niespodziankę. Pewny, że zastanie 
żonę w domu, zadzwonił do drzwi. Kiedy po długiej chwili oczeki-
wania nikt mu nie otworzył, zaniepokojony wyjął z bagażu klucze. 
Zastanawiał się, co się stało, dochodziła już piąta po południu, a Li-
li jeszcze nie było w domu.

Wszedł do ciemnego korytarza, a potem do ich jedynego poko-
ju. Panował w nim potworny rozgardiasz. Ubrania Lili leżały wszę-
dzie bezładnie rozrzucone, a gdy wszedł do kuchni, omal nie prze-
wrócił się o miskę z namoczoną bielizną. Zajrzał do szafki. Nie było 
w niej zupełnie nic do jedzenia. Lekko poirytowany pomyślał, że 
Lila przesadza z tą swoją pracą i z wynoszeniem jedzenia dla sie-
rot. Mimo bałaganu i smrodu nikotyny Włodek odetchnął z ulgą – 
wreszcie był u siebie w domu. Z przyjemnością zdjął mundur i po-
wiesił go w szafie, którą udało mu się kupić tuż przed wyjazdem. 
Potem, ubrany w cywilne portki, które najbardziej lubił, ogolił się 
bardzo starannie. Przeglądając się w lustrze, z rozczuleniem stwier-
dził, że jego stary pędzel wciąż zajmuje honorowe miejsce na półce 
z przyborami toaletowymi. Następnie postanowił zająć się porząd-
kowaniem mieszkania.

Uprzątnął stół i położył na nim wiktuały przywiezione z Anglii: 
szynkę w puszce, kilka tabliczek czekolady, kakao i kawę w sporych 
słoiczkach, parę pomarańczy i butelkę whisky. Na krześle ułożył pa-
kunki z prezentami dla Lili. W ładnie zapakowanych paczuszkach 
czekały na jego ukochaną żonę pończochy, wełniany rozpinany swe-
ter i jedwabna zielona bluzka.



Z czułością poskładał rzeczy Lili i włożył je do szafy. Żeby prze-
wietrzyć mieszkanie wypełnione duszącym dymem nikotynowym, 
otworzył kuchenne okno. Kiedy je zamykał, usłyszał otwieranie 
wejściowych drzwi. Poczuł przyśpieszony rytm serca. Postanowił za-
czekać w kuchni i w ukryciu przyjrzeć się reakcji żony na prezenty. 
Schował się za drzwiami i przyłożył oko do szczeliny.

Lila, ubrana w bury płaszczyk ściągnięty męskim paskiem, weszła 
do środka i nie rozglądając się dokoła, usiadła na łóżku. Bladość jej 
twarzy graniczyła z odcieniem zielonym. Wyglądała na śmiertelnie 
wystraszoną. Siedziała nieruchomo przez chwilę, wpatrzona w ścia-
nę, a potem zakryła twarz dłońmi i zaczęła płakać.

– Lileńko, mój skarbie, co ci jest? – Natychmiast znalazł się u jej 
kolan.

– Włodek, nareszcie jesteś!
Objął ją tak mocno, że o mało nie połamał jej żeber.
– Dlatego musisz przestać płakać. Nie powinienem zostawiać cię 

samej – mówił, unosząc ją.
– Tak bardzo się bałam, ale teraz to już nieważne. Jesteś przy 

mnie. Wróciłeś.
– Głuptasie, przecież wiesz, że cię kocham.
Jej usta były mokre i słone od łez, ale smutek już mijał. Po chwi-

li ręka Lili wsunęła się do rozporka jego spodni, obejmując nad nim 
władzę. Jęknął z podniecenia. W pośpiechu rozpiął bluzkę żony i za-
nurzył twarz w piersiach budzących się pod jego dotykiem do życia. 
Niecierpliwie podciągnął spódnicę, a potem podniósł Lilę i oparł ją 
o ścianę.

– To było tak dawno, kochany, tak dawno – szeptała, oparta na 
jego ramieniu.

Kiedy wreszcie dotarli do łóżka, Lila oznajmiła, że nie chce już 
mieszkać w Łodzi. Pragnie wyjechać do Warszawy.
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Rozdział IV
Trzask zamykanych z całej siły drzwi był oznaką, że Halmanowie wresz-
cie pozbyli się wstrętnych sąsiadów. Lila, przestraszona nagłym hała-
sem, zalała obrus kawą zbożową. Widząc zdenerwowanie żony, Wło-
dek podszedł do niej i przykucnął przy krześle, na którym siedziała.

– Poszli sobie. W końcu się stąd wynieśli! Żeby nie stracić dobre-
go humoru, nie wejdę dzisiaj do opuszczonego przez nich pokoju. 
Po tylu okropnych dniach znowu jesteśmy sami. Co ty na to?

Lila zarzuciła mu ręce na szyję i wyszeptała z zachwytem:
– Jestem w siódmym niebie. – Jej szczęście musiało być jednak 

czymś zmącone, bo po krótkim namyśle dodała: – Chyba wciąż 
mam kompleks ziemianki. Nawet teraz, po tych paru latach, które 
upłynęły od zakończenia wojny, nie znoszę dzielić z nikim mieszka-
nia. Oczywiście z wyjątkiem ciebie, mój kochany – wyjaśniła z filu-
ternym uśmiechem, widząc uniesione ze zdziwienia brwi męża.

– Mam nadzieję. Wkrótce znowu będziesz miała cały dom dla 
siebie.

– Och, nie! – Przytuliła się do Włodka z całych sił.
„Coraz trudniej znosi rozstania”, stwierdził z niepokojem. Gdyby 

miała dziecko, nie czułaby się tak bardzo samotna podczas jego służ-
bowych wyjazdów. Znowu otrzymał nowe zadanie – miał zająć się 
przygotowaniem powrotu okrętu wojennego z Anglii. Z pewnością 
będzie to przyjemniejszy wyjazd niż ten ostatni do Berlina. Przy-
wiózł stamtąd poruszające wspomnienia nędzy mieszkańców tego 
miasta i obraz Niemek łaszących się do Amerykanów.
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– Czuję, że teraz nam się uda i wkrótce będziemy mieć dziecko 
– szepnął jej do ucha. – Pozbyliśmy się tych okropnych sąsiadów 
i wreszcie możemy czuć się swobodnie. Będziesz serwowała mi śnia-
dania w stroju Ewy...

– I przypuśćmy, że nie będziemy wychodzić z łóżka do siódmej 
rano, bo wtedy... trzeba biec do roboty.

– Mamy na szczęście jeszcze niedziele – odparł Włodek i wziąw-
szy żonę na ręce, chciał ją zanieść do łóżka, ale zwinnie uwolniła się 
z jego objęć i przypomniała z lekkim wyrzutem w głosie:

– ...w które pracujemy przy odbudowie stolicy, nieprawdaż?
– Prawdaż, prawdaż – wyjęczał Włodek. Słabo mu się robiło na 

myśl o ładowaniu taczek cegłami w przejmujący mróz. Uśmiechnął 
się więc przymilnie i poprosił: – Chodź jeszcze na chwilę do łóżka.

– Jak wrócimy. – Lila była nieugięta i nie czekając na męża, szyb-
ko włożyła robocze spodnie.

– Okrutna i zła – obruszył się i podszedł do okna.
Odsunął zasłonę i wyjrzał na miasto, w którym się urodził. Teraz 

wyglądało zupełnie inaczej niż przed wojną. Był marzec 1947 roku. 
Warszawa w niczym nie przypominała Gdańska, z którego osiem lat 
temu musiał uciekać. Czasem, kiedy przymknął oczy, czuł jeszcze na 
policzkach zimny powiew wieczornej bryzy, słyszał krzyk mew i wi-
dział stykający się z morzem horyzont. Widok, który roztaczał się 
z okna, w przeciwieństwie do obrazów zapamiętanych przez Włod-
ka w dzieciństwie, nie był interesujący. Gdzieniegdzie leżał przybru-
dzony śnieg, sąsiednie czteropiętrowe domy miały nieokreślony, bu-
ry kolor, a w pobliskim parku drzewa smutno kołysały na wietrze 
nagimi gałęziami. Wokół nie było jednak widać żadnych ruin. Pod 
tym względem kolejne miejsce pobytu Halmanów było wyjątkowe.

Mieszkali na Mokotowie już od roku. Przeprowadzka uniemoż-
liwiła Włodkowi podjęcie wymarzonych studiów. Decydując się na 
wyjazd do stolicy, stracili także szansę na zdobycie większego miesz-
kania, w którym mieliby wreszcie przyzwoite warunki bytowe. Jak-
by tego było mało, musieli zrezygnować ze spędzania wolnych nie-
dziel na lenistwie i oglądaniu filmów w kinie. Nie do końca był 
pewien, co w zamian udało im się zyskać. W dodatku ci współloka-
torzy, z którymi musieli mieszkać przez prawie cały rok! Na szczę-
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ście po licznych interwencjach udało się ich pozbyć. Wprawdzie Li-
la mówiła, że to nie jest jego zasługa, gdyż gburowaty mężczyzna 
dostał pół domu po przejściu do Ministerstwa Bezpieczeństwa, ale 
Włodek uznał tę wyprowadzkę za własny sukces.

„Adama” nie udało mu się jednak przepędzić ze swego życia. Kie-
dy w ubiegłym roku zgłosił się do Mareckiego w sprawie wyjazdu 
do Warszawy, ten poklepał go po plecach, mówiąc, że doskonale się 
składa, bo cały wydział również przenosi się do stolicy. Miesiąc póź-
niej Włodek został wysłany do Berlina. Powierzono mu zadanie od-
zyskania skarbów kultury narodowej zagrabionych przez hitlerow-
ców. Oprócz tego miał zająć się jeszcze kilkoma innymi sprawami. 
Nie mógł przecież odmówić wykonania takiej misji. Stopniowo do-
cierało do niego, że dał się omotać i że chyba nie zacznie robić te-
go, co zaplanował. Żeby jeszcze Lila protestowała! Ale ona uważa-
ła, że powinien zostać w wojsku, aby chronić ten nieszczęsny kraj 
i ją samą, bo nie wiadomo, jak długo uda się utrzymać pokój. „Oni 
mają bombę atomową”, powtarzała, chroniąc się w jego ramio-
nach, i z obawą w głosie pytała: „Czy myślisz, że nie zawahają się 
jej użyć?”.

Lila w Warszawie odżyła. Przytyła parę kilo, na jej twarzy poja-
wiły się zdrowe rumieńce i nawet zdarzało się, że przez parę tygo-
dni nie paliła. Pracowała teraz w Urzędzie Planowania, ale mimo 
rozlicznych zadań, które tam wykonywała, w każdej wolnej chwi-
li pomagała w zaprzyjaźnionym domu dziecka. Na szczęście odkąd 
mieszkali w Warszawie, nie zobaczył jej już w tak czarnej rozpaczy 
jak wówczas w Łodzi.

Teraz, nucąc pod nosem jakieś melodie, krzątała się po kuchni 
i przygotowywała dla nich kanapki do pracy. Włodek potarł policz-
ki, były lekko zarośnięte, ale postanowił ogolić się dopiero po po-
wrocie do domu. Ubrał się w robocze łachy i spojrzał na żonę. Lila 
nie chciała się przeziębić i nałożyła na siebie chyba całą swoją garde-
robę. Wyglądała jak mała kulka. Ten widok tak rozbawił Włodka, że 
śmiał się cały czas, kiedy schodzili po schodach, a potem złapał żo-
nę na ręce i przerzucił ją sobie przez ramię.

– Dokąd ty się, kuleczko, wybierasz? Jesteś tak lekka jak kurczak, 
nawet cegły nie podniesiesz.
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Lila chichotała, próbując się wyrwać, ale Włodek nie dawał za 
wygraną i trzymał ją w żelaznym uścisku.

– Puść mnie wreszcie! – domagała się, udając rozgniewaną. 
W rzeczywistości chciała jednak, aby ta beztroska chwila trwała jak 
najdłużej.

– Jak mi dasz całusa – targował się, gdy nagle na śliskim chodni-
ku stracił równowagę i z Lilą w ramionach runął w zaspę.

– Dzień dobry! – rozległo się nad nimi powitanie, ale próbując 
otrzepać się z mokrego, lepkiego śniegu, nie usłyszeli go.

Pierwsza spojrzała w górę Lila i krzyknęła ze zdziwienia:
– To niemożliwe!
Zaintrygowany reakcją żony Włodek, zaprzestawszy żartów, pod-

niósł głowę i również oniemiał ze zdumienia.
Stał przed nimi mocno zarośnięty, szczupły mężczyzna w lotni-

czej, skórzanej kurtce. Poznał go po błyszczących, ciemnych oczach 
odbijających nierealne światy.

– „Poeta”!
Lila nie traciła czasu na zbędne słowa i rzuciła mu się w ramiona.
– Jak wy dziwnie wyglądacie – wykrztusił z trudem.
Przez dłuższy czas nic nie mówili ze wzruszenia. Obejmując się, 

we trójkę wrócili do mieszkania i usiedli przy stole. Lila postanowi-
ła zaparzyć prawdziwą angielską herbatę. Zanim ją podała, Włodek 
mrugnął porozumiewawczo do Juliusza Sarnowskiego i wyciągnął 
z szafki półlitrówkę.

– Powiedz najpierw, co z Muszką – dopytywała się Lila, marszcząc 
czoło na widok butelki z wódką i stojących obok niej kieliszków.

– Muszka żyje – z uśmiechem odparł „Poeta” i nie odmówił toa-
stu za spotkanie.

– Gdzie więc podziewa się moja kuzynka?
– Wszystko wskazuje na to, że jest w Szwecji.
Lila posłała Włodkowi krótkie zaniepokojone spojrzenie. Czyż-

by Muszka porzuciła męża? Słyszeli już tak wiele historii o ludziach, 
którzy odnaleźli się cudem, ale ich uczucie nie przetrwało koszma-
ru wojny. Jedni stracili wiarę w ocalenie ukochanej osoby i pozawie-
rali nowe związki, drudzy podjęli dramatyczny wybór, decydując się 
pozostać na Zachodzie i zostawić bliską sobie osobę w kraju. Lila in-
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stynktownie przysunęła się bliżej męża, który mocno ujął jej rękę pod 
stołem. Na szczęście Juliusz po chwili rozwiał ich przypuszczenia.

– Pod koniec wojny Muszka trafiła do obozu koncentracyjnego 
w Niemczech, a stamtąd przewieziono ją do Szwecji.

– To kiedy wraca?
„Poeta” gwałtownie zamrugał powiekami.
– Ona jeszcze nie zdecydowała się na powrót.
– Jak to?
– Bo nie wie, że ja żyję. Najpierw muszę ją odnaleźć w tej Szwe-

cji. To dosyć skomplikowana historia, dlatego trudno się w niej od 
razu połapać. Pamiętasz, Lilu, ten dzień, kiedy Niemcy przyjecha-
li do Zahorza?

Włodek poczuł, jak Lila, słysząc te słowa, z całych sił ściska jego 
rękę. Aby dodać żonie otuchy, objął ją i gładził uspokajająco po ple-
cach przez całą opowieść „Poety”. Mimo to do ostatniego zdania tej 
tragicznej historii nie mogła opanować swoich emocji.

Muszka i Juliusz byli na polu, gdzie pomagali przy wykopkach. 
Mieli te swoje papiery, w których figurowali jako węgierskie mał-
żeństwo, starali się więc zachować spokój. Okazało się jednak, że 
w ich dokumentach brakuje jakiejś istotnej pieczątki. Natychmiast 
wraz z grupą innych podejrzanych osób zostali wepchnięci do cięża-
rówki i wywiezieni do Wilna. Tam nastąpiła dziwna zmiana planów 
i zamiast na przesłuchanie trafili do pociągu odjeżdżającego w nie-
znane. Grupę z ciężarówki dołączono do ludzi stłoczonych w wago-
nie, potem zaryglowano drzwi. Usłyszeli świst lokomotywy i pociąg 
ruszył w drogę.

– Wiozą nas do obozów pracy – powiedziała Muszka i przytuliła się 
do Juliusza.

– Stamtąd nikt nie wraca. Nie możemy tam trafić.
– Wcale tam nie jedziemy. Słyszałem, że wiozą nas do Rzeszy, do 

pracy w polu – odezwał się czyjś głos.
Juliusz w ciemnościach wagonu próbował dojrzeć, kto z nimi 

jedzie. Nie miał wątpliwości, że większość wywożonych ludzi to 
Żydzi. Nie wierzył, że spotka ich coś dobrego. Ale co można było 
zrobić?
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Drugiego dnia jazdy, kiedy zaczęli mdleć ze smrodu i z braku po-
wietrza, przysiadł się do nich mężczyzna w średnim wieku. Oznaj-
mił, że obluzował deski w podłodze wagonu i zamierza uciec.

– Uciec?! – szepnęła zdumiona Muszka. – Zginie pan pod koła-
mi pociągu.

– Pociąg zatrzymuje się nie tylko na stacjach, ale także pod sema-
forami. Znam dość dobrze tę trasę.

Juliusz uważał, że należy posłuchać mężczyzny. Muszka miała 
wątpliwości.

– Myślisz, że ktoś nam pomoże? Znowu będziemy się ukrywać. 
A tak być może pozwolą nam razem pracować w obozie.

W końcu zgodziła się wyskoczyć. Pierwszy zniknął pod podłogą 
mężczyzna w średnim wieku. Trzeba było działać bardzo szybko, za-
nim pociąg nabierze dużej prędkości.

– Najpierw ty! – Muszka niemal wepchnęła go w otwór.
Upadł ciężko na tory. Zamroczyło go, ale zdążył jeszcze zobaczyć, 

że koła poruszają się coraz szybciej.
– Muszka, skacz!
Widział rąbek jej twarzy okolonej ciemnymi włosami rozwiany-

mi pędem powietrza i słyszał łamiący się głos:
– Nie mogę, Juliusz, nie mogę.

Lila ukryła twarz w dłoniach i szlochała, drżąc na całym ciele.
– Nie mam sił tego słuchać! – wołała, łkając rozdzierająco.
Włodek przypomniał sobie, że podobnie zareagowała na jedną 

ze scen Zakazanych piosenek, kiedy w styczniu wybrali się razem do 
kina. Dostała wtedy takiego ataku płaczu, że musieli opuścić salę 
w połowie filmu. Każde wspomnienie o wojnie wywoływało w niej 
tak wielki wstrząs, że postanowiła wszystko, co się z nią wiązało, wy-
rzucić ze swojej pamięci. Był to dla niej zamknięty rozdział, do któ-
rego za nic nie chciała wracać. Uspokoiła się jednak teraz i poprosi-
ła „Poetę”, aby opowiadał dalej.

– Chciałem, żeby mnie ten pociąg przejechał albo żeby mnie zastrzeli-
li, ale mężczyzna, który namówił nas do skoku, nie pozwolił mi zginąć. 

Ciągnął Juliusza za sobą przez lasy. Karmił i poił, a na koniec 
ukrył w stodole, w której już wcześniej schronili się jego dalecy 
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krewni. Potem przez te tereny przeszedł front. Kryjówka spłonęła 
wraz z połową wsi. Dobrodziej Juliusza przyłączył się do zwycięskiej 
armii, a on został sam z dziwnym uczuciem wolności i niezłomnym 
postanowieniem odnalezienia Muszki. Przeszedł setki kilometrów, 
rozmawiał z tysiącami ludzi, aż znalazł się w amerykańskiej stre-
fie okupacyjnej w Niemczech, gdzie przypadkiem dowiedział się, że 
Muszce udało się uciec z transportu. Nie miała jednak szczęścia, bo 
tuż przed końcem wojny trafiła do obozu. 

– Cały czas wiedziałem, że ona żyje. Nie wiem, czy rozumiecie, 
o co mi chodzi? – rzekł głosem pełnym przekonania.

Lila rzuciła Włodkowi tak wymowne spojrzenie, że z trudem 
opanował ogarniające go wzruszenie.

– No i znów tułałem się od wsi do wsi, od miasta do miasta, ale 
to wcale nie jest ważne. Wróciłem do Warszawy i choć mój dom ro-
dzinny leży w gruzach, rodzice i bracia zginęli w obozie, to jednak 
nie załamałem się, bo udało mi się otrzymać informację z Czerwo-
nego Krzyża, że ona żyje. Po wyzwoleniu obozu wywieziono ją do 
Szwecji. Rozumiecie? – Rozognionym wzrokiem obrzucił swoich 
słuchaczy. – Moja Muszka żyje!

Lila objęła Juliusza i przez chwilę przytuleni do siebie siedzieli 
w milczeniu. Włodek przerwał ciszę, nieśmiało pytając:

– A co z twoim kuzynem Julianem? Przeżył?
– Ciotka przeniosła się z nim do Wilna, a potem udało im się 

uciec do Polski. Mieszkają niedaleko Saskiej Kępy. Ciotka prowadzi 
aptekę, a Julek w tym roku zaczął studia prawnicze.

– Zawsze o tym marzył. – Lila westchnęła, pewnie trochę z żalu, 
że im nauka na wyższej uczelni nie była pisana.

– Byłem u nich przez parę dni, ale cioteczka łypała na mnie po-
nuro. Pewnie obawiała się, że mam zamiar zamieszkać u nich na sta-
łe. – Uśmiechnął się ironicznie i dodał: – Wyobraźcie sobie, że prze-
stała konwersować po francusku.

– Musimy się wszyscy jak najszybciej spotkać! A jak przyjedziesz 
z Muszką, to możecie z nami zamieszkać. – Włodek snuł plany na 
przyszłość, kiedy Lila przygotowywała obiad. – Mamy teraz dwa po-
koje. Nie jest to, co prawda, wielki luksus, ale w porównaniu z na-
szą starą kryjówką...



48

„Poeta” popatrzył Włodkowi głęboko w oczy i z namysłem po-
wiedział:

– Bardzo dziękuję, ale... ja tu nie wrócę. Za żadne skarby.

Z kuchni dobiegały odgłosy krzątaniny Lili: kapanie wody z nie-
dokładnie zakręconego kranu, brzęk garnków i talerzy. Chociaż Li-
la nie lubiła gotować, to teraz z wielką ochotą przyrządzała posiłek. 
Nuciła nawet z radością swoje ulubione melodie.

– Nie chcesz mieszkać w Polsce? – spytał Włodek po dość dłu-
giej chwili milczenia.

„Poeta” sięgnął do kieszeni po paczkę amerykańskich papierosów 
i wyciągnął ją w kierunku Włodka, ale ten pokręcił przecząco głową.

– To już nie jest mój kraj – odpowiedział, głęboko się zaciągając. 
– Dom doszczętnie spalony w powstaniu. Wszyscy moi bliscy zginęli. 
Nie mogę zostać tutaj po tym, co się wydarzyło w Kielcach. W Polsce 
już nie ma dla mnie miejsca.

– Nie przesadzaj, to była garstka rozhisteryzowanych ludzi oma-
mionych przez hitlerowską propagandę. Takie bestialstwo jest jesz-
cze jednym tragicznym skutkiem wojny – tłumaczył Włodek nie-
zbyt przekonująco. Zniżył jednak głos, żeby Lila nie słyszała, o czym 
rozmawiają. Po pogromie kieleckim z przerażenia przez tydzień nie 
wychodziła z domu.

– Wybacz, ale dla tych, którzy wtedy zginęli, nie ma to najmniej-
szego znaczenia. A te nieszczęsne pseudowybory? Wszystkie wyni-
ki zostały sfałszowane. „Czerwoni” nie mogli przecież grać czysto. 
Wiedzieli, że poniosą druzgocącą porażkę. Daj spokój, Włodek, 
szkoda twoich słów. Idziesz z Lilą zupełnie inną drogą. Nie narzu-
cam wam niczego, bo każdy ma prawo do własnych wyborów, ale 
wiem, że Muszka nie zechce tu wrócić. Znam ją zbyt dobrze. Może 
zamieszkamy w Szwecji, a może w Palestynie...

Po chwili stanęła przed nimi waza z jeszcze parującą jarzynową 
zupą. Juliusz przyłożył do ust kawałek chleba, jakby go całował.

– Bardzo smaczne, Lilu, naprawdę – powiedział Włodek, choć 
z trudnością przełykał każdą kolejną łyżkę zupy.

Juliusz jadł z przymkniętymi oczami, sprawiając wrażenie nie-
obecnego.



– Zamieszkasz z nami do czasu wyjazdu, prawda? – dopytywała 
się Lila, wciąż podekscytowana obecnością drogiego gościa. Do jej 
próśb przyłączył się Włodek. Mimo rozmowy z „Poetą” postanowił 
tak łatwo się nie poddać.

– Mamy w naszym mieszkaniu zupełnie niezależny pokój. Wi-
dzisz więc, że wszystko bardzo dobrze się składa. A kiedy wyjadę, 
popilnujesz mi żony – zażartował Włodek, pokazując mu po obie-
dzie mieszkanie.

Po otwarciu drzwi do drugiego pomieszczenia okazało się, że pano-
wał tam koszmarny bałagan, bo lokatorom nie chciało się nawet wyrzu-
cić śmieci i wysypali zawartość kubła na podłogę. Widok był straszny: 
odrapane, obazgrane ściany z odpadającym tynkiem i walające się po 
całej podłodze odpady. Pokój wypełniał fetor jak z latryny.

– Co to za ludzie! – Lila złapała się za głowę. – Na złość nam to 
zrobili!

– Nie przejmujcie się. Nie pracuję nigdzie zarobkowo, więc bę-
dę miał czas na sprzątanie – powiedział Juliusz i odwrócił się w stro-
nę przyjaciół.

Po ciepłym posiłku zakrapianym alkoholem miał lekko zaczer-
wienioną twarz i błyszczące oczy.

– Zaśpiewasz coś, chłopie? – poprosił Włodka. – Do tej pory pa-
miętam melodie, które nam nuciłeś w Zahorzu.

Włodek próbował się wymigać, ale Lila, nie zważając na jego pro-
testy, z dumą opowiadała „Poecie”, że jej mąż wzbogacił swój reper-
tuar o obcojęzyczne przeboje. Sięgał już po gitarę, gdy nagle coś go 
zastanowiło. Dlaczego nie zadał tego pytania wcześniej?

– Słuchaj, stary, a jak ty nas tutaj znalazłeś?
Juliusz spojrzał na niego z lekkim zdziwieniem.
– Myślałem, że wiecie. Dostałem wasz adres od Feliksa Hirscha.
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Rozdział V
Feliks Hirsch! – to imię i nazwisko powracało jak zły szeląg. Modli-
ła się do wszystkich bogów o to, by ten podły człowiek zginął pod-
czas wojny, ale widać bez skutku. Zabito tylu wartościowych, szla-
chetnych ludzi. A Feliks żył nadal i nawet jak znikał, było to jedynie 
chwilowe i złudne. Westchnęła i jak najciszej ułożyła się na dru-
gim boku. Włodek miał lekki sen. Spał tak, jakby położył się tyl-
ko na chwilę. Na każdy szelest natychmiast otwierał oczy i reago-
wał z pełną przytomnością umysłu. Wczesnym rankiem wyruszał 
gdzieś z Mareckim, nie mogła więc zabierać mu tego krótkiego od-
poczynku. Po rozmowach z Juliuszem położyli się do łóżka dopie-
ro po północy.

Przy pełni księżyca doskonale widziała profil leżącego obok niej 
mężczyzny i po raz kolejny nie mogła uwierzyć, że znów pojawił się 
w jej życiu. Kochała go ponad życie. Jego bliskość podniecała ją tak 
bardzo, że obawiała się, że przyśpieszone bicie jej serca go obudzi.

Miał teraz krótsze włosy niż wtedy, kiedy go poznała. Zmienił się 
bardzo od pierwszego ich spotkania. Z młodego, nieco nieśmiałe-
go chłopaka przeobraził się w zdecydowanego mężczyznę. Spojrza-
ła pieszczotliwie na jego silne ramiona, które jeszcze przed chwilą ją 
obejmowały. Miała bzika na punkcie Włodka i doskonale zdawała 
sobie z tego sprawę. Najchętniej wcale by się z nim nie rozstawała. 
Jedynym powodem, dla którego nie sprzeciwiała się jego wyjazdom, 
był... Feliks Hirsch.
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Już w Łodzi, gdy otrzymała od niego wiadomość, uświadomi-
ła sobie, że musi się przed nim uratować. List przyszedł wówczas na 
nazwisko Lesowska, co oznaczało, że Feliks nie dowiedział się jeszcze 
o odnalezieniu się Włodka. Pewnie przypuszczał, że jego rywal wró-
cił po wojnie do Gdańska. Była taka naiwna, sądząc, że wymknie się 
temu szubrawcowi. Nic nie pomogła zmiana miejsca zamieszkania, 
Feliks wiedział o nich wszystko. Ona wiedziała natomiast jedno: za 
wszelką cenę musi uciec przed nim i przed jego kłamstwami.

Ze strachem przed pojawieniem się tego łotra mogła jednak żyć. 
Nie powinna więc grzeszyć, winiąc bogów za to, że Hirsch nie zgi-
nął w czasie wojny. Okazali się przecież dla niej łaskawi, bo oddali 
jej ukochanego. Najtrudniej było jej utrzymać to wszystko w tajem-
nicy przed Włodkiem. Tak bardzo pragnęła wyjawić mu swoje se-
krety. Była nawet taka chwila przed ślubem, kiedy wydawało jej się 
to możliwe. Ale powiedział wówczas, że wojna odkryła małość lu-
dzi, ukazując ich zdradę i kłamstwo. Tylu z nich pozawierało nowe 
związki, ale na szczęście im udało się ocalić uczucie. Wciąż brzmią 
jej w uszach jego słowa: „Nie wiem, co bym zrobił, gdyby się oka-
zało, że jest inaczej”.

Przytuliła się do niego mocno, a jego ręka przez sen pogładziła ją 
po plecach. Nie wolno jej było teraz płakać. Z determinacją zaciska-
ła powieki, ale obraz, którego chciała się pozbyć, wciąż powracał.

Obudził ją chłód. Po skwarze ostatnich dni i dusznościach, które ją 
męczyły, było to bardzo przyjemne uczucie. Na początku nie mog-
ła się zorientować, gdzie jest ani co się z nią stało. Uniosła rękę 
i w nikłym świetle, sączącym się przez szpary między deskami, uj-
rzała na niej krew. Z przerażenia próbowała zerwać się z posłania, na 
którym leżała, ale poczuła w podbrzuszu przeszywający ból. Wów-
czas przypomniała sobie wszystko. Nie mogąc się poruszyć, ner-
wowo macała ręką siano wokół siebie. W końcu dotknęła czegoś 
zimnego. Krzyknęła z przerażenia. To było nieżywe dziecko. Dziew-
czynka. Córka jej i Feliksa leżała obok martwa. Przezwyciężywszy 
uczucie obrzydzenia, wzięła ją na ręce i dopełzła do miejsca, gdzie 
padał snop światła. Zobaczyła przez szparę w ścianie, że słońce stoi 
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nisko nad horyzontem i krople rosy błyszczą na trawie. Musiała 
więc spać tutaj od wczorajszego popołudnia.

Jęcząc z bólu, dotarła do wrót stodoły. Tam spojrzała na dziec-
ko, które znienawidziła, zanim się urodziło. Było takie drobniutkie 
i śliczne, a ona skazała je na śmierć.

– Moje kochanie, moja kruszynko! – przemawiała do niego czu-
le, ale na okazywanie uczuć było już za późno! Rozpłakała się. Łzy 
płynące z jej oczu kapały na martwą twarzyczkę, obmywając ją z za-
schniętej krwi.

Potem ogarnął ją gniew, uniosła głowę i nie bacząc na wojnę ani 
na bliskość Niemców, zaczęła krzyczeć:

– Feliks, gdzie jesteś, ty przeklęty draniu?!
Wokół panowała cisza, tylko ptaki przestraszone nagłym wrza-

skiem zerwały się do lotu.

Otworzyła oczy. Była tak przerażona, że nie wiedziała, gdzie kończy 
się koszmar wspomnień i zaczyna się rzeczywistość.

– Dlaczego nie śpisz? – spytał.
– Skąd o tym wiesz?
– Oddychasz inaczej – odparł i obrócił ją na bok. – Nie martw się, 

„Poeta” długo tu nie zostanie. Wkrótce pojedzie do Muszki – szeptał 
jej do ucha, kiedy jego ręka delikatnie wsuwała się między jej uda.

Oburzyła się, jak mógł pomyśleć, że jak najszybciej chciałaby się po-
zbyć „Poety” z ich domu. Czy ma ją aż za tak pustą i bezduszną osobę? 
Dlaczego przypisywał jej takie zamiary, skoro doskonale znał wymo-
wę każdego jej oddechu, westchnienia, drgnienia ciała. Wystarczyło, że 
przejechał dłonią po jej plecach, że musnął nabrzmiewające sutki...

– Teraz już chyba zaśniesz – powiedział, zsuwając się z niej po 
chwili.

– Ęicmachok – odparła i delikatnie pocałowała go w ramię.
Serce jeszcze chwilę łomotało jej w piersi, ale wkrótce zaczęło się 

uspokajać. Oczy same zamykały się do snu, a ramię męża broniło 
przed koszmarami wspomnień.
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Przez najbliższe dni obecność Juliusza była dla Lili prawdziwym bło-
gosławieństwem. Sama w domu, bez męża oszalałaby z obawy przed 
wizytą Feliksa. Ten drań mógł się tu pojawić w każdej chwili. Prze-
rażona tymi myślami nikogo nie wpuszczała do mieszkania. Zapo-
mniała nawet o partyjce brydża, na którą zaprosiła swoich znajo-
mych. Jej koleżanka z pracy przez kilkanaście minut dobijała się do 
drzwi. Wpuścił ją do środka Juliusz, który akurat w tym czasie wra-
cał ze spotkania ze swoim kuzynem Julkiem.

– Zasłabłaś? – zaniepokojeni dopytywali się zamkniętej w łazien-
ce Lili.

„Poeta” nie próżnował. Szybko doprowadził do porządku zde-
wastowany przez lokatorów pokój, poukładał swoje rzeczy w szafie, 
rozłożył polowe łóżko i zaczął planować wyjazd do Szwecji.

– Obawiam się, że legalnie nie uda mi się stąd wyjechać – oznaj-
mił któregoś wieczoru Lili, kiedy po kolacji siedzieli przy stole, pa-
ląc papierosy.

– Dlaczego? Przecież muszą cię puścić do żony – zdziwiła się.
Juliusz westchnął. Przez chwilę zastanawiał się, czy warto wda-

wać się z Lilą w dyskusję na ten temat. Dzieliła ich ogromna różni-
ca poglądów. Lilka była zagorzałą socjalistką. Nie przeszkadzało mu 
to jednak traktować jej jak siostry i cieszyć się z tego, że cali i zdro-
wi odnaleźli się po wojnie.

– Przyjechałem z Zachodu, a „czerwoni” traktują każdego, kto 
stamtąd wraca, jak szpiega. Nie dostanę więc paszportu. Nie mogę 
też długo zwlekać z wyjazdem, bo w końcu tutaj mnie aresztują.

– Julek, nie opowiadaj takich rzeczy. Porozmawiaj z Włodkiem, 
on na pewno ci pomoże.

– Nie, Lila, nawet mu nie wspominaj o moich kłopotach. 
Chcesz, żeby miał przeze mnie problemy? Poradzę sobie sam. Prze-
prawię się przez „zieloną granicę”, tak jak kiedyś Włodek. Wszyst-
ko już zaplanowałem. W przyszłym miesiącu pojadę do Gdańska 
i zatrudnię się w porcie, a potem jakimś statkiem z węglem popły-
nę do Szwecji.

– Przecież ty nie nadajesz się do pracy fizycznej – stwierdziła Lila.
Plany „Poety” wydawały się jej niedorzeczne, ale nie chciała go ura-

zić. Popełniła jednak gafę i mąż kuzynki umilkł, naburmuszony.
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– Nie złość się na mnie. Po tym, co mi powiedziałeś, będę się 
o ciebie niepokoić. Tak jakbym miała mało zmartwień.

Juliusz uniósł brwi ze zdziwienia. Chyba zupełnie dobrze jej się 
powodziło. Mąż był w niej nieprzytomnie zakochany i obsypywał 
ją podarunkami. Miała samodzielne mieszkanie w stolicy, pracę, 
którą lubiła, pomagała w sierocińcu. Czegóż jej więc brakuje? Mo-
że chodzi właśnie o dzieci? Przysunął krzesło do Lili i objął ją ra-
mieniem.

– Jestem pewien, że wkrótce napiszecie nam, że wasza rodzinka 
się powiększa. A ja obiecuję, że was prawie natychmiast dogonimy.

– Tak myślisz? – spytała głosem drżącym ze wzruszenia.
– Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Uważam również, 

że powinnaś przestać rozmyślać o przeszłości. Lepiej będzie dla cie-
bie, jak zajmiesz się tym twoim planem trzyletnim – zażartował, ro-
biąc aluzję do jej pracy.

– Nie śmiej się. Już za rok przekroczymy poziom produkcji prze-
mysłowej osiągnięty przed wojną i tylko patrzeć, jak skończymy 
z reglamentacją.

– Zapewne, ale jakoś nie chcę żyć w tym dobrobycie. – Juliusz 
się zaśmiał.

„Poeta” wyjechał zaledwie parę dni później. Na szczęście Lila nie 
została w domu sama. Swojego kuzyna zastąpił „mały Julek”, obec-
nie dorównujący wzrostem Włodkowi. Z wdzięcznością przyjął 
propozycję Lili, by zamieszkał na Mokotowie. Miał już serdecznie 
dosyć towarzystwa wścibskiej ciotki, która we wszystko się wtrącała. 
Lila nie miała zamiaru jej naśladować, choć czasem, kiedy oboje go-
dzinami czytali książki, robiło jej się nudno i z ochotą ucięłaby so-
bie z Julkiem pogawędkę.

Jedyną pociechą w tych dość monotonnych dniach były dla niej 
listy od Juliusza, które regularnie przychodziły z Gdańska, a gdy ko-
respondencja się urwała, domyśliła się, że „Poeta” opuścił kraj. Nie-
stety, ze Szwecji nie otrzymała żadnej wiadomości.

Po powrocie z Anglii Włodek zabrał Lilę na urlop w góry. Przez dwa 
tygodnie mieszkali w domu wczasowym w Zakopanem. Dopiero 
wówczas Lilka uświadomiła sobie, że wojna naprawdę się skończyła. 
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Chodzili na długie spacery, kąpali się w zimnych potokach, a w Do-
linie Chochołowskiej Włodek obiecał jej, że jeśli nie zajdzie w ciążę 
przez najbliższe pół roku, to adoptują dziecko. Może nawet więcej niż 
jedno, jeśli Lila da sobie radę. Dziecko wymaga przecież czasu i opie-
ki, a ona jest bez przerwy zajęta: a to praca w urzędzie, a to pomoc 
w sierocińcu, co niedziela zbieranie starych cegieł, jakby tych wszyst-
kich zajęć było mało, zapisała się jeszcze, tak jak jej szef, do PPS.

– Jak będzie dziecko, nasze życie zupełnie się zmieni – przyrzekła, 
czochrając mężowi włosy.

– Mam nadzieję. Chciałbym wreszcie zjeść obiad ugotowany 
przez moją żonę.

– Żartujesz?! Na twoim miejscu raczej bym nie ryzykowała, prze-
cież ty jesteś o wiele lepszym kucharzem niż ja – droczyła się z nim. 
W duchu przyznała mu jednak rację. Była okropnym beztalenciem – 
nawet porządnej jajecznicy nie umiała usmażyć.

Z Zakopanego wracali do Warszawy prawie całą dobę. Najpierw 
zepsuła się lokomotywa, potem zdecydowali się pospacerować po 
Krakowie, a na koniec, podobno z powodu akcji dywersyjnej, nie 
przyjechał pociąg, którym mieli wrócić do Warszawy.

– Dlaczego ci ludzie wciąż walczą i zabijają jedni drugich? Prze-
cież wojna już się skończyła – złościła się Lila.

– Oni tak wcale nie uważają, skarbie. Dla nich Polska jest wciąż 
okupowanym krajem.

Lila zamilkła, gdyż zaniepokoił ją wyraz twarzy męża. Czyżby pod-
czas pobytu w Anglii zaczął przesiąkać imperialistyczną propagandą?

Dowlokła się do domu półżywa. Była wdzięczna Włodkowi za to, 
że dźwigał wszystkie bagaże. Gdy otworzyli drzwi, ze zdumieniem 
usłyszeli męskie głosy dobiegające z kuchni. Po chwili w przedpo-
koju pojawił się „mały Julek”, ale zanim zdążył im wyjaśnić, co się 
dzieje, z kuchni wyjrzał „Poeta”.

– A gdzie jest...? – Słowa zamarły Lili na ustach, kiedy dojrzała 
wyraz oczu Juliusza.

– Nie ma jej, Lila. Wyjechała stamtąd. Dlatego wróciłem. Bo je-
śli będzie mnie szukać, to tylko w Warszawie, prawda? Tu się prze-
cież poznaliśmy. Chyba nie będzie przypuszczać, że jestem w Paryżu 
albo w Londynie. No powiedz! – Głos mu się załamał.
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– Tak – odpowiedziała, przytulając go do siebie. – Z pewnością 
będzie cię szukać w Warszawie.

Juliusz opuścił głowę na jej ramię, a jego całym ciałem wstrząs-
nął szloch.

Lila była wściekła na Muszkę za cierpienia Juliusza. Do tej pory na-
wet jej przez głowę nie przeszło, że jej kuzynka wykaże się takim 
sprytem. Ta mała, niby bezradna, kobietka, której w Zahorzu sła-
bo się zrobiło na widok wszy, znalazła sobie gdzieś bezpieczne miej-
sce i nie dawała znaku życia, a zrozpaczony mąż szukał jej po całym 
świecie. Z coraz większym niepokojem zastanawiała się, co tak na-
prawdę powstrzymuje Muszkę przed powrotem do kraju.

Jesienią stracili obu sublokatorów. „Poeta” wyruszył w kolej-
ną podróż z nadzieją na odnalezienie żony, a Julek powrócił na 
jakiś czas do ciotki. Jego krewna miała problemy z wymierzony-
mi przez urząd skarbowy domiarami. Płaciła tak duże podatki, że 
ograniczyła zakup leków, ale i tak wpadła w długi. Julek, oczywi-
ście, uważał, że przyczyną kłopotów jego ciotki jest walka z pry-
watną własnością, ale Lila nie mogła się z nim zgodzić. Przecież 
plan gospodarczy, nad którym ona również pracowała, stawiał na 
równi trzy sektory gospodarki: państwowy, spółdzielczy i prywat-
ny. Nikt więc nie chciał zabierać ciotce apteki. Krewna Julka by-
ła po prostu w zbyt podeszłym wieku, aby zajmować się prowa-
dzeniem takiej działalności gospodarczej. Zdaniem Lili największe 
problemy sprawiała teraz, w dobie głębokich przemian gospodar-
czych, przedwojenna mentalność. Nie miała żadnych wątpliwości 
co do tego, że ludzie za bardzo przywiązali się do starego sposobu 
myślenia, który, jak wiadomo, doprowadził do wojny i wielu in-
nych nieszczęść.

– Pewnie także z tego powodu chcą mnie wyrzucić ze studiów – 
odparł poirytowany Julek.

– Żartujesz? Dlaczego? – zdziwiła się, wiedząc, że Julian należy 
do najlepszych studentów prawa.

– Za pochodzenie! Za to, że mój ojciec był architektem i za Za-
horze. Wielki majątek ziemski, prawda? Chusteczką do nosa moż-
na go nakryć!



– Julek, sam jesteś sobie winny. Po co podałeś w papierach, że 
twój ojciec był posiadaczem ziemskim?

– Ponieważ to jest prawda. Czy ty, taka zagorzała socjalistka, na-
mawiasz mnie do kłamstwa?

Odczuła jego słowa jak policzek. Zaczerwieniła się chyba po ce-
bulki włosów i natychmiast odwróciła się do Julka plecami. Uświa-
domiła sobie, że kłamstwo stało się nieodłączną częścią jej życia. Nie 
chowała jednak urazy do „małego Sarnowskiego”. Kiedy Włodek 
wrócił z pracy, natychmiast opowiedziała mu o kłopotach Julka.

– Czy możesz mu pomóc? Groźba usunięcia ze studiów to, jeśli 
chodzi o Julka, tak dobrego studenta, na pewno jakaś pomyłka.

Włodek odpowiedział, że spróbuje, ale stanowczym tonem polecił 
jej, żeby nie wspomniała o tym ani słowem Julianowi. Zgodziła się, 
uważając, że jeśli „mały Sarnowski” nie dowie się o protekcji, to pozy-
tywne załatwienie sprawy nastawi go przychylniej do nowej władzy.

Lila wierzyła w nią i w plan trzyletni, który miał odbudować go-
spodarkę, zwiększyć zatrudnienie i wykorzenić biedę ze wsi. Jego 
przygotowaniu poświęcała tyle energii i czasu.

W lutym 1948 roku Włodek po przyjściu do domu zastał żonę to-
nącą we łzach.

– Liluś, co się dzieje?
Rzuciła mu się w ramiona i przez łzy wykrztusiła:
– Cały nasz wysiłek poszedł na marne. Zdyskredytował wszyst-

ko. Nie mam już pracy.
– Kto? Mów jaśniej, nic nie rozumiem.
– Minc. On zawsze nas nienawidził.
Wysiłki Urzędu Planowania mające doprowadzić do przebudo-

wy polskiej gospodarki zostały uznane przez ministra przemysłu za 
„burżuazyjne i niemarksistowskie poczynania, oparte na fałszywej 
analizie faktów”, a jego pracownicy zganieni właściwie za wszyst-
ko – za brak postępów w kolektywizacji, mały zasięg nacjonalizacji, 
a nawet za niskie plony.

– I to pewnie też twoja wina, że krowy mleka nie dają. Taka ruda 
wiedźma jak ty z pewnością rzuciła na nie urok – zażartował Włodek, 
ale Lila, zamiast się uśmiechnąć, wybuchła jeszcze większym płaczem.
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Rozdział VI
– Teraz, kiedy Gdańsk jest polski, nie chciałbyś wrócić na stare śmie-
ci? – zapytał któregoś wieczoru Juliusz. – Spędziłem tam całkiem mi-
ło dwa miesiące, zanim udało mi się nawiązać kontakt z załogą statku, 
który wkrótce miał popłynąć do Szwecji. Ale o tym nie będę mówił.

Włodek bardzo dobrze rozumiał „Poetę”. On też do tej pory nie 
opowiedział nikomu o swojej wizycie w Gdańsku w 1945 roku. Ko-
mu zresztą miałby o niej opowiedzieć? Ufał tylko Lili, a jej nie mógł 
niepokoić swoimi wspomnieniami. Czasami Włodkowi brakowało 
męskiego towarzystwa. Juliusz był taktowny i wyrozumiały, w prze-
ciwieństwie do Julka nikomu nie narzucał swoich poglądów. Wło-
dek bardzo się z nim zaprzyjaźnił. Nalał zatem po kolejnym kielisz-
ku wódki i zaczął wspominać wyjazd do Gdańska.

W swoim rodzinnym mieście znalazł się prawie po sześciu latach nie-
obecności, wkrótce po wyzwoleniu Berlina. Był bardzo podekscyto-
wany, gdy zlecono mu ten wyjazd. Miał odnaleźć Joachima Schulza, 
specjalistę ze stoczni Schichaua, który prowadził prace nad udosko-
naleniem elektrycznego napędu okrętów podwodnych. Nie wydawa-
ło mu się to trudnym zadaniem, gdyż nawet kojarzył z widzenia te-
go naukowca. Dwa dni poszukiwań spełzły mu jednak na niczym. 
Schulz wraz z całą rodziną zapadł się pod ziemię – albo zginął pod-
czas ewakuacji, albo udało mu się wyjechać do Niemiec.

Początkowo od razu zamierzał odwiedzić swój dom rodzinny, 
ale po namyśle zdecydował, że zrobi to po wypełnieniu swojej mi-
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sji. Nie chciał, aby emocje przeszkodziły mu w wykonaniu zadania. 
Włas nymi sprawami zajął się dopiero, kiedy uznał, że w sprawie 
Schul tza nic już nie wskóra.

Stare Miasto było doszczętnie zrujnowane. Wyglądało strasznie, 
ale zdążył się już przyzwyczaić do widoku zbombardowanych miast, 
wypalonych domów i kikutów kościelnych wież. Najgorsze dla nie-
go było to, że mieszkańcy Gdańska wydawali mu się zupełnie obcy-
mi ludźmi – wyglądali inaczej niż przedwojenni gdańszczanie, ina-
czej mówili, posługiwali się jakimiś nieznanymi mu nazwami.

Kiedy zapukał do drzwi domu w Langfuhr, początkowo nie chcia-
no go wpuścić. Dopiero gdy pokazał urzędowe pismo, które zobowią-
zywało do udzielania mu pomocy, drzwi się uchyliły. Wyjrzał zza nich 
jakiś pucołowaty urzędnik z zarządu kolei. Wyglądał na przerażonego 
niespodziewaną wizytą, a prośba o pozwolenie obejrzenia domu zu-
pełnie zbiła go z tropu. Łaził za Włodkiem krok w krok i co chwila 
nerwowo podtykał mu pod nos swój przydział na mieszkanie.

– Czy pana tu dokwaterowali? – dopytywał się, podejrzliwie mu się 
przyglądając, jakby podejrzewał go o zamiar dokonania kradzieży.

Włodek rozglądał się dokoła. Po chwili dojrzał wśród poustawia-
nych bez ładu i składu gratów meble należące jeszcze do jego dziad-
ków: starą biblioteczkę, skórzany fotel i krzesła, ale w tym rozgar-
diaszu nie zrobiły na nim żadnego wrażenia. Dopiero widok z okna 
pierwszego piętra sprawił, że oczy mu się zaszkliły.

– A co z sąsiadami? Czy państwo Formela mieszkają tu jeszcze?
– Ci Niemcy? – upewnił się urzędnik.
– Nie pytam o Niemców, lecz o tych, którzy zajmowali dom sto-

jący po drugiej stronie ogrodu.
– No, to Niemcy. Wyjechali do siebie.
– Jacy tam Niemcy, to byli Polacy – oburzył się Włodek.
– Ja nic nie wiem, osiedliłem się tutaj już po ich wyjeździe. Po-

dobno jeden z ich synów był w Wehrmachcie, a najstarszą córkę za-
bili Rosjanie. No, wie pan, dlaczego... Więc to musieli być Niemcy.

– Najstarszą córkę, Krysię? – dopytywał się Włodek.
– Nie wiem, jak ta dziewczyna miała na imię. Powtarzam tyl-

ko to, co kiedyś przypadkiem usłyszałem. Ludzie mówili, że ona 
przez całe życie była puszczalska, ale Rosjanom nie chciała się od-
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dać. Dziwne, prawda? Teraz w tym domu mieszka rodzina z Wilna. 
Wygląda na to, że zamieniliśmy się miejscami zamieszkania.

Całą drogę do dworca przebył pieszo. Myślał z goryczą, że na-
uczono go zabijać za pomocą broni każdego rodzaju – za pomocą 
pistoletu, noża, sznura, pięści. Był w tym świetny, dlaczego więc nie 
mógł zabić tego, który za to odpowiadał? Za śmierć Krysi, za to „za-
mienienie się miejscami zamieszkania”. Ale kim był ten ktoś? No, 
kim?! Gdyby wiedział, gołymi rękami by go udusił.

– Żeby to było takie proste. – Juliusz zamyślił się po wysłuchaniu 
wspomnień Włodka. – Kogo pociągnąłbyś do odpowiedzialności? 
Komu zorganizowałbyś proces norymberski? Gdyby za to nieszczę-
ście były odpowiedzialne pojedyncze osoby...

Czasem jednak tak bywało. Wówczas można było samemu 
w prosty sposób wymierzyć sprawiedliwość. Tak jak parę miesięcy 
wcześniej w Anglii...

 

Po długim dobijaniu się do pokoju siostry Włodek nacisnął wreszcie 
klamkę. Drzwi były otwarte. Chociaż w nieoświetlonym pomiesz-
czeniu panowała cisza, to jednak jego wyczulony słuch zarejestrował 
czyjś nierówny oddech.

– Laura? – W jednej chwili znalazł się przy łóżku siostry.
Leżała ubrana pod prześcieradłami, z twarzą ukrytą w poduszce.
– Chora jesteś?
Delikatnie dotknął jej ramienia, ale ona wzdrygnęła się, jakby 

z bólu.
– Taaak... – Szczękała zębami. – Jestem chora. Proszę cię, zostaw 

mnie, za chwilę powinno mi przejść.
Nie zamierzał jednak czekać, aż Laura poczuje się lepiej. Tym 

bardziej że do jego nozdrzy doszła woń krwi. Pochylił się nad stoli-
kiem i zapalił lampkę nocną.

– Mein Gott!
Pościel, w której leżała jego siostra, była cała zakrwawiona, a kiedy 

odsłonił twarz dziewczyny, zobaczył na jej skroni ogromny siniec.
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– Laura!
– To nic groźnego. Miałam wypadek. Zostaw mnie.
– Masz mnie za idiotę? Przecież widzę, że coś ci się stało.
Laura uniosła głowę. Jej policzki były opuchnięte od uderzeń. 

Widok był tak straszny, że Włodkowi popłynęły łzy z oczu.
Mimo bólu, który odczuwała, kiedy przemywał jej zranienia wo-

dą utlenioną, uparcie milczała, nie chcąc niczego wyjawić.
– To przez niego, prawda? To ten drań, trębacz! Dlaczego go osła-

niasz? – nalegał Włodek.
– Nie, to nie on.
– Obiecuję, że nic mu nie zrobię. Naprawdę!
– Obiecujesz? – Westchnęła, a potem się poddała. – Ale to był 

wypadek. Spadłam ze schodów.
– Ze schodów? Dopiero teraz to mówisz. Jesteś bardzo poważnie 

poturbowana. Musimy sprawdzić, czy czegoś sobie nie złamałaś. – 
Mimo protestów ściągnął z niej kołdrę i wówczas dostrzegł, że rów-
nież prześcieradło jest całe przesiąknięte krwią.

– Lauro, jesteś ranna. Musimy natychmiast jechać do szpitala.
– Zostaw mnie. Nie jestem ranna. – Dopiero wówczas się roz-

płakała. – Chyba poroniłam – powiedziała, szlochając, i z całej siły 
przycisnęła czoło do ręki Włodka.

Przez dwie godziny trzymał ją w ramionach, zanim wreszcie po-
zwoliła zawieźć się do szpitala.

– Popchnął mnie – powiedziała, gdy znosił ją do taksówki. – Jak 
on mógł to zrobić? Przecież tak bardzo go kochałam.

Następnego wieczoru Włodek podał Laurze lekarstwo nasenne 
i wyszedł na miasto, by załatwić niecierpiącą zwłoki sprawę. Pierw-
sze kroki skierował do klubu jazzowego Bena Williamsa, a o godzi-
nie drugiej w nocy odwiedził pewien obskurny hotel.

Otwierając drzwi pokoju wytrychem, nawet nie starał się zacho-
wywać zbyt cicho.

Pierwsza obudziła się kobieta. Kiedy zdała sobie sprawę z tego, że gro-
zi jej niebezpieczeństwo, próbowała wzywać pomocy. Ręka napastnika 
zatkała jej jednak usta, a nieznajomy głos kazał trzymać język za zębami. 
Kuliła się naga pod prześcieradłem i trzęsła się ze strachu. Jej partner nie 
wydawał się zdziwiony i pozornie opanowanym głosem powiedział:
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– Jeśli mi coś zrobisz, to cię natychmiast deportują.
– Nie zdążą. Sam wyjadę, ty artysto od siedmiu boleści – odpo-

wiedział Włodek, po czym kilkoma sprawnymi ruchami związał go 
jak prosiaka.

– Radzę ci trzymać się od niego z daleka – zwrócił się do wystra-
szonej dziewczyny. – To kawał łotra. Moja osiemnastoletnia siostra 
zaszła z tym łajdakiem w ciążę, a on w pijackiej furii stłukł ją tak, że 
poroniła. Powinno się go wykastrować.

Dziewczyna z bardzo obfitym biustem, chyba jeszcze młodsza od 
Laury, tłumiąc szloch, zbierała z podłogi swoje ubranie.

– Wcale nie chciałem z nią sypiać, to ona mnie do tego zmusiła. 
Przychodziła na koncerty, wystawała godzinami pod drzwiami klu-
bu, czekając na mnie. W żaden sposób nie mogłem się od niej uwol-
nić. Ostrzegałem ją na samym początku, że jeśli będą problemy, to 
jej nie pomogę, ale ona sama wlazła mi do łóżka. – Ben Williams 
szybko tracił swój spokój.

To bezczelne wyznanie sprowokowało do działania dziewczynę, 
która zdążyła się już ubrać.

– Ty świnio, ty łotrze! O każdej pewnie tak mówisz. Oczy ci wy-
drapię! – wrzeszczała, z furią okładając pięściami swego kochanka.

Włodek stał bezczynnie, przyglądając się z satysfakcją, jak roz-
wścieczona pannica wymierza sprawiedliwość temu wstrętnemu lo-
welasowi. Po chwili wrzucił wszystkie jego ubrania do walizki, a fu-
terał z trąbką chwycił pod pachę.

– Hej! A ty dokąd? – wrzasnął mocno już pokiereszowany Wil-
liams.

– Do lombardu za rogiem. Prześlę ci kwit, żebyś mógł to sobie 
wykupić.

Nie czekając na dalszy rozwój wypadków, Włodek wyszedł z po-
koju hotelowego, uważając, żeby nie trzasnąć drzwiami i nie obu-
dzić pozostałych gości. Nikt nie musiał wiedzieć o tym, co przed 
chwilą tutaj się wydarzyło.

Ale, niestety, dowiedział się.

„Adam” z gniewu poczerwieniał na twarzy i nerwowo ruszał wąsi-
kami.
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– Ty durniu skończony, jak mogłeś coś takiego zrobić! Zapo-
mniałeś, po co tam pojechałeś?

Czy zapomniał? Miał się zajmować wypełnianiem i porządkowa-
niem indywidualnych dokumentów repatriacyjnych. Każdy z wy-
jeżdżających musiał mieć odpowiednio przygotowane dokumenty 
personalne. Miały one zostać dostarczone przez brytyjskiego do-
wódcę transportu władzom polskim w Gdańsku. Zgłaszało się co-
raz więcej żołnierzy, którzy zdecydowali się na powrót do Polski. 
Zdaje się, że w marcu tego roku było ich już około dziewięciu ty-
sięcy.

– Obywatelu kapitanie, do jasnej cholery, przestańcie strugać wa-
riata! – Pułkownik walnął pięścią w stół tak mocno, że aż podsko-
czyła szklanka z herbatą. – Przecież nie pojechaliście tam po to, by 
załatwiać swoje rodzinne sprawy!

Włodek wbił wzrok w podłogę.
– To moja jedyna siostra – wyjaśnił.
– Przyrodnia – zauważył cierpko „Adam”. – Na szczęście nikt 

o niej nie wie. W konsulacie uważają, że to była awantura o dziew-
czynę.

Ten drań, Ben Williams, polazł jednak do kogoś i doniósł na nie-
go. Jego podrapana damskimi paznokciami twarz nie wskazywała 
jednak na to, że pobił go kapitan Halman. Włodek nie został więc 
pociągnięty do odpowiedzialności za napad na obywatela Zjedno-
czonego Królestwa, ale informacja o jego domniemanym nagan-
nym zachowaniu i tak dotarła do przełożonego w Warszawie. Już 
od dłuższego czasu wszyscy pracownicy konsulatu uważnie się ob-
serwowali i ze swoich spostrzeżeń sporządzali długie raporty. Jeden 
z takich raportów dotyczył kapitana Halmana.

Laura była załamana swoimi ostatnimi przeżyciami, a kiedy dowie-
działa się o tym, że „Adam” wezwał Włodka do kraju, rzuciła się 
bratu na szyję z płaczem.

– Zabierz mnie ze sobą, przecież już skończyłam szkołę.
– Pojedziesz do matki do Sydney. Dosyć już narozrabiałaś. Czy 

wiesz, jak Helen zareagowałaby na to, co się stało? Zastanawiałaś się 
może, jak poradziłabyś sobie, gdybyś urodziła to dziecko?
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Laura spojrzała na brata, jakby spadł z księżyca. Odniosła nagle 
wrażenie, że mimo siedmiu lat różnicy jest jego rówieśnicą. Trauma-
tyczne przeżycia spowodowały, że była już zupełnie dorosłą osobą.

– Nie bądź śmieszny. Matka wyszła za ojca, kiedy miała tyle lat co 
ja, i od razu zaszła w ciążę. Nie mam wątpliwości co do tego, że na 
pewno dałabym sobie radę. Myślisz, że ja jedna miałabym dziecko 
bez męża? Wiesz, ile tutejszych dziewczyn zostało zbałamuconych 
przez polskich żołnierzy? A teraz ci wojenni bohaterowie zabiera-
ją się do domu, żeby uniknąć odpowiedzialności. Widać mężczyźni 
w większości, bez względu na narodowość, są draniami.

Włodek doskonale wiedział, że Laura ma rację, gdyż właśnie do 
konsulatu pisały te zrozpaczone wykorzystane kobiety. Najwięcej 
dziewczyn porzuconych przez polskich żołnierzy mieszkało w Szko-
cji. Po ich prośbie o pomoc odbywały się dramatyczne konfronta-
cje. Kobiety przyjeżdżały do portu i stojąc przy trapie, dokonywa-
ły rozpoznania winowajcy. Jeśli udało im się go wskazać, cofano mu 
pozwolenie na powrót do Polski.

– Lauro, proszę, nie rób więcej głupstw. Nie wiem, kiedy będę 
mógł znowu tu przyjechać!

– Oczywiście, zdajesz sobie sprawę z tego, że z Anglią koniec. Jesteś tam 
spalony. Prawdę mówiąc, wątpię, czy dostaniesz jeszcze do wykonania 
jakieś inne zadanie operacyjne. – „Adam” był wściekły. – Nie wiem, 
dlaczego chronię ten twój tyłek, nadstawiając własny. 

Po tych słowach nagle opadł z sił. Ciężko usiadł za biurkiem i za-
sępiony mówił teraz jakby sam do siebie:

– Doniósł jeden człowiek. Żeby zamknąć mu usta, przenieśliśmy 
go niby w nagrodę. Ale strata, bo całkiem nieźle wykonywał swoją ro-
botę. A ile zachodu kosztowało mnie zatuszowanie tej sprawy, tylko 
ja to wiem. I po co to wszystko? Dla personalnej niesubordynacji?!

– Ależ obywatelu kapitanie, zadanie wykonałem.
Pułkownik Konstanty Marecki przyjrzał się uważnie kamiennej 

twarzy Halmana.
– Albo ty naprawdę jesteś idiotą, albo rzeczywiście potrafisz ge-

nialnie udawać wariata. W głowie ci się poprzewracało od sukcesów, 
ale ja zrobię z tobą porządek!



65

„Adam” był naprawdę głęboko zawiedziony postawą swego ulu-
bieńca. Nie krył tego wcale, tak jak Lucilla Lennox, gdy Włodek 
oświadczył jej, że rana odniesiona podczas wojny uniemożliwia mu 
intymne obcowanie z kobietą. Zapewnił ją jednak, że jeśli ona nie 
ma nic przeciwko temu, to mogą zostać przyjaciółmi. Przypomniaw-
szy sobie minę, jaką wówczas zrobiła, przesunął się lekko na krześle.

– Coś mówisz?
– Nic, obywatelu pułkowniku.
„Adam” pokręcił z niedowierzaniem głową. Włodek zrozumiał, 

że powinien wyrazić skruchę, zapewnił więc Mareckiego:
– Chętnie podejmę się wykonania nowego zadania, żeby się zre-

habilitować.
– Chciałbyś otrzymać nowe zadanie, hm... – „Adam” niby się za-

stanawiał, ale był zadowolony, bo dopiął swego.
Włodek zobowiązał się udzielić mu odpowiedzi następnego dnia. 

To już nie była zabawa, tylko poważna misja. Wyjazd do Niemiec co 
najmniej na rok. Podejrzewał, że chodzi o Berlin, gdyż właśnie tam 
koncentrowało się najwięcej wysiłków wywiadowczych. Zgoda na 
podjęcie się tego zadania oznaczała zupełny brak kontaktu z najbliż-
szymi osobami. Przez czas wykonywania misji nie będzie mógł ich 
odwiedzać ani z nimi korespondować. Nie wolno mu będzie mieć 
zdjęć, na które mógłby spojrzeć w chwilach desperackiej tęsknoty. 
Kiedy to wszystko sobie uświadomił, zrozumiał, że jest to zadanie 
ponad jego siły i że wcale nie chce się go podjąć. Ale... Zawsze było 
jakieś „ale”, któremu ulegał. Lila opowiadała mu, że jej znajomych 
z pracy coraz częściej wzywano na przesłuchania. Włodek pomyślał, 
że gdyby zgodził się na tę misję, to wówczas „Adam” poczułby się 
w obowiązku zapewnić bezpieczeństwo jego żonie. Ale czy rzeczywi-
ście mógł liczyć na pomoc Mareckiego? Wcale nie był tego pewien. 
Świat wokół niego stawał się coraz bardziej obrzydliwy, nikomu nie 
można było ufać. Ludzie patrzyli na siebie wilkiem i jedni na dru-
gich pisali donosy. Włodek coraz częściej miał podły nastrój. Czy ta 
wojna prowadzona w głowach niektórych ludzi wreszcie się skoń-
czy? Czy wciąż im mało?

Do domu podwiózł go kierowca Mareckiego. Uznał więc, że nie 
stracił jeszcze zupełnie względów dowódcy. Wysiadając z samochodu, 
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spojrzał w górę. Ze zdumieniem dostrzegł, że w oknie pojawiła się Li-
la i energicznie pomachała mu ręką na powitanie. Serce mu się ścis-
nęło na myśl o kolejnym rozstaniu. Popędził do domu jak szalony. 
Nie miał już żadnych wątpliwości, że na wyjazd się nie zgodzi. Jego 
decyzja była ostateczna i nie wpłynie na nią nawet oburzenie Lili.

– Czekałaś na mnie? – spytał lekko zdyszany.
Lila, ubrana w najlepszą swoją sukienkę, pachnąca perfumami od 

Laury, stała już w drzwiach.
– Tak, wiedziałam, kiedy przyjedziesz – odpowiedziała z powagą.
Włodek, zaintrygowany tonem głosu swojej żony, przyjrzał się jej 

uważnie i nagle poczuł, że w domu panuje odświętna atmosfera.
– Coś się stało? Muszka się odnalazła?
Pokręciła przecząco głową, a w jej oczach pojawiły się łzy.
– Jestem w ciąży. Wreszcie będziemy mieć dziecko.
Klęczeli wtuleni w siebie, płacząc ze szczęścia. Słowa Lili zamknę-

ły sprawę „berlińskiej misji”.

 

Kiedy to się stało? Nie była pewna. Chyba w lutym, wtedy kiedy 
Włodek pocieszał ją po stracie pracy. Leżała wówczas w łóżku dłu-
gimi godzinami, po raz pierwszy w życiu z odrazą patrząc na książ-
ki. Po paru tygodniach wychudła i wciąż nieszczęśliwa zwlokła się 
z pościeli i ze zdumieniem stwierdziła, że odraza do książek przenios-
ła się również na inne rzeczy. Szczególny wstręt wywoływało w niej 
jedzenie.

Słaniając się jeszcze na nogach, poszła do domu dziecka, dowie-
dzieć się, czy nie znajdzie tam zatrudnienia, choćby na pół etatu. 
Kierowniczka Renia serdecznie ją przywitała i oznajmiła, że nie bę-
dzie problemu nawet z całym etatem. Potem poczęstowała filiżanką 
prawdziwej kawy i pomarańczą. Z dumą postawiła przed Lilą te ra-
rytasy, ale ona zamiast delektować się ich aromatem, zakryła dłonią 
usta i czym prędzej pobiegła do toalety.

– Kochanie, pewnie dzidziuś – ucieszyła się Renia, ale Lila mia-
ła wątpliwości. Zbyt często dolegliwości żołądkowe brała za oznakę 
ciąży. Tym razem, żeby nie robić sobie przedwcześnie nadziei, posta-
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nowiła je zbagatelizować, a one po jakimś czasie znikły same. Kolej-
nych objawów nie mogła już lekceważyć.

„Pamiętaj, żebyś się nie przemęczała. Niczego nie dźwigaj”, upo-
minał ją Włodek. Troszczył się o nią bardzo, gdyby mógł, nieba by 
jej przychylił, a ona, zachwycona jego opiekuńczością, pozwalała 
mu się rozpieszczać.

Pracował teraz na miejscu w Warszawie. Mieli więc więcej czasu 
dla siebie. W sobotnie popołudnia i niedzielne ranki albo spacerowali 
po parku, albo chodzili na przechadzki w pobliże Mariensztatu i z ra-
dością przyglądali się jego odbudowie, a wracając do domu, kupowali 
sobie w pobliskiej budce z wyrobami cukierniczymi lody w wafelku.

Lila promieniowała szczęściem. Trzymając Włodka pod ramię, 
cieszyła się z przyszłości.

O polityce i gospodarce planowej nie chciała już słyszeć. Zaję-
ła się prowadzeniem domu. Sprzątała go i niezrażona brakiem ta-
lentu kulinarnego cierpliwie uczyła się gotować. Zainteresowała się 
nawet robótkami ręcznymi. Klnąc pod nosem, ku uciesze Włod-
ka, usiłowała uczyć się szydełkowania. Drugi pokój zajmował jesz-
cze „Poeta”, który niedawno powrócił z Ziem Odzyskanych, ale już 
wkrótce zamiast jego polówki miały tam stanąć kołyska i stół do 
przewijania niemowlęcia.

Lila ukrywała przed Juliuszem swoje szczęście. Nie chciała mu 
sprawiać przykrości, ale kiedy w końcu zdobyła się na odwagę i po-
wiedziała, że spodziewa się dziecka, jego radość nie miała granic. 
Wieczorami, siedząc po kolacji przy stole, zastanawiali się, jaki tem-
perament będzie mieć przyszły potomek Halmanów i czy będzie po-
dobny do Lili czy do Włodka. „Poeta” również był szczęśliwy. Odzy-
skał nadzieję na odnalezienie Muszki. Przez przypadek trafił na ślad 
swojego przyjaciela z czasów studenckich, który po wojnie zamiesz-
kał w Szwajcarii. Maksymilian obiecał, że odszuka jego żonę w Pa-
lestynie. Juliusz tak mocno w to uwierzył, że zaprzestał podróżować 
po Europie i podjął pracę etatowego księgowego w zarządzie kolei. 
Za zarobione tam pieniądze wynajął wraz z Julianem małe mieszka-
nie, które znajdowało się parę przystanków od domu Halmanów. 
Niewielka odległość ułatwiała im częste spotkania. W sobotnie po-
południa zwykle grali w brydża. Chociaż każdej partyjce towarzy-
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szyły wielkie emocje, to żaden z graczy, ze względu na stan Lili, nie 
palił. W domu Halmanów obowiązywał także zakaz poruszania te-
matów politycznych, gdyż w czasie jednej z takich dyskusji Lila, nie 
mogąc zgodzić się z Julianem, ze zdenerwowania stłukła czajnik do 
parzenia herbaty.

– Julek, ty na pewno masz paczkę mocnych. Poczęstuj mnie pa-
pierosem albo daj się chociaż zaciągnąć – błagała Lila, ale napotkaw-
szy oburzone spojrzenie Włodka, zawstydzona dała za wygraną.

– Lepiej będzie, jak czegoś się napijesz – przypochlebiał się „Po-
eta” i w trzydziestostopniowy upał stawiał przed nią kubek gorącej 
herbaty.

– Pomyślcie, już w Wigilię będzie z nami mały chłopczyk – za-
chwycała się Lila.

– Albo dziewczynka – ze stoickim spokojem zauważył Julian, za-
nim wyłożył karty.

 

PPR to partia pracy,
PPR to polski lud,
PPR o prawdę walczy
Niszczy wyzysk, fałsz i brud!

W drodze do domu przypomniała sobie wierszyk skandowany 
przez dzieci podczas akademii urządzonej w łódzkim sierocińcu. 
Najbardziej ucieszyłaby ją teraz realizacja ostatniego postulatu.

W sierpniowe upalne popołudnie stała bezradnie przy przejściu 
dla pieszych, a jezdnią jechała już chyba dziesiąta rozklekotana cię-
żarówka, wzbijając tak gęste tumany kurzu, że nie można było od-
dychać. Czuła się lepka od potu zmieszanego z pyłem unoszącym 
się wokół. Zirytowana popatrzyła w kierunku coraz bardziej po-
większającego się placu budowy, a potem weszła do piekarni. Nie 
było już w niej tak pysznych bułeczek jak w ubiegłym roku. Właś-
ciciel również się zmienił. Teraz pieczywo dowożono z państwowej 
piekarni na drugim końcu miasta i chyba z powodu nierzadko dość 
długiego czasu transportu – innej przyczyny Lila znaleźć nie umiała 
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– nie smakowało ono już tak samo. Skarciła się w duchu za te uty-
skiwania. Nie powinna być niewdzięczna, przecież dobrze pamięta, 
co parę lat temu była gotowa zrobić za kawałek chleba.

Skrzywiła się na tę myśl, jakby nagle źle się poczuła. Nie wol-
no jej o tym myśleć. Może za kilka lat te wspomnienia nie będą tak 
okropne i wówczas będzie mogła wracać do nich bez emocji.

Kiedy przyszła jej kolej, poprosiła o bochenek chleba, a potem, 
ulegając pokusie, kupiła jeszcze tabliczkę czekolady. Zanim doszła 
do domu, zjadła ją prawie całą i po chwili poczuła dotkliwe pragnie-
nie spotęgowane upałem. Była zła na siebie za to, że nie umiała po-
hamować swego apetytu, ale ataki łakomstwa znosiła o wiele łatwiej 
niż nagłe, ostre bóle brzucha, które dokuczały jej prawie od samego 
początku ciąży. Na szczęście za parę tygodni koniec zmartwień.

„I przypuśćmy, że pcha już przed sobą wózek. A z wózka wyciąga 
do niej rączki chłopczyk z niebieściutkimi jak niebo oczkami. «Mo-
je słoneczko – mówi do niego pieszczotliwie, a on uśmiecha się do 
niej. – Masz takie same oczy jak twój tatuś, gawędzi z nim dalej. 
– Ciekawe, kim ty zostaniesz, jak będziesz duży?», zastanawia się”.

Ech, co tam! Zdąży to jeszcze kiedyś obmyślić. Doczłapała na 
pierwsze piętro. Zawiesiła siatkę z chlebem na klamce, żeby poszu-
kać klucza, ale wówczas okazało się, że drzwi są otwarte.

– Lila – usłyszała głos Włodka i uradowana pomyślała, że wrócił 
trochę wcześniej z pracy.

– Tak, jestem. Przyniosłam chleb. – Weszła do przedpokoju i na-
tychmiast zdjęła buty, które uciskały jej spuchnięte nogi.

– No chodź, skarbie. Nie mogę się ciebie doczekać!
Ciekawe, czy kupił wanienkę dla dziecka?
– Mamy gościa – powiedział, kiedy zbliżała się do drzwi pokoju, 

a ona poczuła, że drętwieje z przerażenia. Całe szczęście, że Włodek 
ją uprzedził. Zdążyła złapać się framugi, żeby nie stracić równowagi 
i nie upaść na podłogę. Powoli podniosła wzrok. Naprzeciwko niej, 
przy oknie, w jej własnym domu, stał Feliks Hirsch.

– Lila! Co tak stoisz? Nie poznajesz Feliksa? – Włodek objął ją ra-
mieniem. Stał za nią, więc nie widział jej bladej, wykrzywionej bó-
lem twarzy.
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– Czy ja się tak bardzo postarzałem? – Feliks się roześmiał, jak 
gdyby nigdy nic. Podszedł do Lili i mimo iż ani drgnęła, ucałował 
ją w oba policzki.

Wcale się nie postarzał. Wyglądał tak samo jak pięć lat temu. 
Rozpoznałaby go wszędzie. Te same jasne włosy i szare oczy, które 
swym zimnym spojrzeniem ją paraliżowały.

– Zaskoczyłem cię? Ale chyba nie aż tak bardzo? Nie wracam 
przecież z zaświatów!

Włodek roześmiał się.
– Jestem... trochę zdziwiona – odparła głosem bez wyrazu, a Wło-

dek, zaniepokojony jej zachowaniem, myśląc, że jest bardzo zmęczo-
na, szybko wziął siatkę z zakupami i posadził żonę na krześle.

– Porozmawiajcie przez chwilę beze mnie. Zaraz podam herbatę 
– oświadczył i zniknął w kuchni.

Lila ze spuszczoną głową zbierała palcem okruchy ze stołu.
– Myślałam, że ktoś cię załatwił – powiedziała cicho.
– Złudne nadzieje, moja droga niepoprawna marzycielko. Złego 

diabli nie wezmą. – Umilkł na chwilę, a potem nie czekając na jej 
odpowiedź, dodał: – Tęskniłaś za mną mocno?

Ledwie powstrzymała się przed splunięciem mu w twarz.
– Jak śmiesz tu przychodzić!
– Bardzo się za wami stęskniłem – perorował teraz na cały głos 

Feliks. – Już od dawna chciałem was odwiedzić. Szczególnie po 
przypadkowym spotkaniu „Poety”. Świat jest bardzo mały, prawda, 
Lilka? Mimo powojennych wędrówek ludzie odnajdują się, i to jest 
piękne. – Nawet jak nie odpisują na listy – dodał przez zęby.

– Dobrze by było – wtrącił się Włodek, który właśnie wszedł do 
pokoju, niosąc na tacy szklanki z herbatą i cukiernicę – gdyby jesz-
cze Muszkę udało się odszukać...

– Muszka... żona „Poety” – przypomniał sobie Feliks. – Nigdy 
nie zgadniesz, kogo udało mi się odnaleźć.

Teraz Włodek rzucił Feliksowi krótkie spojrzenie. Lili wydawało 
się, że było ono pełne niepokoju.

– Ciotkę Jankę...
Włodek z wrażenia zerwał się z krzesła.
– Ona żyje?!
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– Tak, i radzi sobie całkiem nieźle. Miałeś rację wówczas z tą ar-
mią Andersa. Jej i Marszewskiemu udało się przedostać do wojska, 
ale „Papa” zagubił się w Persji z kilkoma sierotami, którymi się opie-
kował, a cioteczka dotarła aż do Włoch. Wkrótce do nas wróci. Pew-
nie już w przyszłym roku, po śmierci staruszki, którą się zajmuje. 
W ten sposób zarabia na życie. Koresponduję z nią już od paru lat.

– A co z „Papą”? Żyje? – Włodek był mocno podekscytowany.
– Jest nadzieja, że przeżył wojnę. Być może i on wróci. Ludzie 

przecież wciąż jeszcze wracają.
– To prawda – przytaknął Włodek. Nagle coś go zastanowi-

ło. – Dlaczego nie zawiadomiłeś nas o tym wszystkim? I gdzie ty 
w ogóle się podziewałeś?

– Jak to nie zawiadomiłem? – Feliks wyglądał na mocno zdziwio-
nego. – Kiedy tylko trafiłem na trop ciotki Janki, natychmiast napi-
sałem do was do Łodzi. Udało mi się dostać wasz adres w jednostce 
wojskowej, w której służyła Lila.

– List? – Włodek spojrzał na Lilę, która resztką sił wzruszyła ra-
mionami, udając obojętność.

– Nie dostaliśmy żadnego listu.
– Nie dostaliście? Wydawało mi się, że poczcie można ufać. A to 

pech! Potem pojechałem na studia do Moskwy, do akademii woj-
skowej.

– No to gratulacje.
Dlaczego Włodek był tak entuzjastycznie nastawiony do wszyst-

kich nowin, które opowiadał im ten drań, Feliks? Już ona widzi te 
jego studia. Pewnie dla strażników więziennych, bo ta rola najlepiej 
mu w życiu wychodziła.

Lili rosła w gardle gorzka, paląca przełyk kula. Serce jej kołata-
ło, oddychała z coraz większym trudem. Jej stan denerwował dziec-
ko, które wymierzało jej mocne kopniaki. Sytuacja stawała się nie 
do zniesienia i Lila bez słowa wstała od stołu. Poszła do drugiego po-
koju i położyła się na polówce, która pozostała po Juliuszu. Dopie-
ro tutaj pozwoliła sobie na płacz.

Wydawało się jej, że leżała w pokoju przez długie godziny. Dopiero 
kiedy trzasnęły zamykane drzwi, zajrzał do niej Włodek.
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– Jesteś sam? – spytała zapłakanym głosem.
– Tak, udało ci się zniechęcić mojego najlepszego przyjaciela do 

składania nam wizyt.
– Hirsch jest twoim najlepszym przyjacielem?
– Z tych, na których mogłem kiedyś liczyć, chyba tylko Feliks 

przeżył wojnę. Miałem nadzieję, że moja żona, którą on wyratował 
od śmierci głodowej, okaże mu więcej sympatii.

– Najlepszy przyjaciel... Czy to znaczy, że o wszystkim sobie opo-
wiadaliście? – dopytywała się Lila, tak jakby nie słyszała całej wypo-
wiedzi Włodka. – O kobietach, o tym jak się z nimi kochacie, w ja-
kich pozycjach?

– Mein Gott! Czyś ty dzisiaj rozum straciła? – zezłościł się Wło-
dek. – Jak można z kimś o takich rzeczach rozmawiać? Czasem moż-
na powiedzieć coś ogólnego, ale przecież nie o kobiecie, którą się 
kocha. Czyś ty sobie wymyśliła, że ja opowiadałem o nas Feliksowi? 
Wariatka! – podsumował, po czym wziął ją, zapłakaną, na ręce i za-
niósł do drugiego pokoju.

– Feliks jest łotrem – oświadczyła, kiedy Włodek wkładał jej noc-
ną koszulę.

– Daj spokój, Lila, jesteś w ciąży, nie możesz się denerwować. 
Coś ty sobie ubzdurała? W Zahorzu miałem wrażenie, że on ci się 
podobał, zanim...

– Oni mi się podobał?! Jak możesz tak mówić? Po prostu byłam 
dla niego miła, wiedząc, że może nam pomóc. Ale już nigdy więcej 
nie okażę mu nawet cienia sympatii!

– Nie przypuszczałem, że jesteś taka fałszywa. Feliks jest specy-
ficzny, to prawda, ale do łotra mu daleko.

– Ja... poznałam ludzi, których on skrzywdził – powiedziała, 
wtulając się w poduszkę.

– A mnie parę razy uratował życie. Kilka innych, bliskich mi 
osób również wybawił od śmierci. Po wojnie odnalazł panią Janin-
kę. Kiedy ją poznasz, to przekonasz się, jaka z niej cudowna osoba. 
Wiesz... – Zaczął przedstawiać jej pomysł, żeby panią Janinkę przy-
jąć pod ich dach, skoro tylko wróci do Polski. Mogłaby zająć się 
dzieckiem i domem. Wszyscy czworo by na tym zyskali, a Lila mia-
łaby czas na działalność społeczną.



73

Lilka leżała w milczeniu, starając się uspokoić oddech. Postano-
wiła, że za nic nie dopuści, aby w jej domu przebywał ktokolwiek 
z rodziny Feliksa. Przeklęty drań! Dlaczego jeszcze w Łodzi nie opo-
wiedziała Włodkowi o tym, co jej zrobił? Dlaczego nie zgodziła się 
na wyjazd za granicę? Teraz było już za późno. Znowu znalazła się 
w pułapce, jednak tym razem z własnej winy.

 

Lila pomachała Włodkowi na pożegnanie. Żałowała, że nie zrobiła 
mu kanapek do pracy, lecz nie mogła zwlec się z łóżka. Wprawdzie 
bez narzekań sam przygotował sobie drugie śniadanie, ale właśnie 
ten jego spokój wprawił ją w zły nastrój. Po raz kolejny wyrzuca-
ła sobie, że jest kiepską żoną. Gotowała fatalnie, była flejtuchem 
i nie znosiła wykonywać żadnych prac związanych z prowadzeniem 
domu. Szybko się jednak usprawiedliwiła. Czyż Lenin nie powie-
dział, że zajmowanie się gospodarstwem domowym jest najbardziej 
nieproduktywną pracą wykonywaną przez kobietę i że taka praca 
nie zawiera niczego, co by choć trochę sprzyjało rozwojowi? Co za 
mądry człowiek! I co z tego, że w dzieciństwie dość wcześnie za-
częła zajmować się domem. Nienawidziła wszystkich zajęć, któ-
re wówczas musiała wykonywać. Dopiero kiedy znowu zatrudnili 
służącą, odetchnęła z ulgą. Ojciec wprawdzie bardzo ubolewał, że 
muszą korzystać z pracy najemnej, ale ona, mimo że podzielała je-
go poglądy, cieszyła się z tego jak dziecko. Teraz nie zgodzi się na 
pomoc żadnej ciotki Feliksa. Po jej trupie Włodek sprowadzi tutaj 
tę panią Janinkę! Niestety, nie mogła go powstrzymać przed napi-
saniem do tej kobiety. Ze złością przypomniała sobie, z jakim za-
chwytem opowiadał o potrawach przyrządzanych przez jego uko-
chaną cioteczkę! To wtedy przyszło jej na myśl, jak bardzo Włodek 
cierpi, spożywając posiłki przez nią przygotowane. Ale ona wszyst-
kiego się jeszcze nauczy! Kto chce, ten wszystko może, prawda? 
Kiedy urodzi się dzidziuś, będzie krzątać się po domu, karmić, ką-
pać i pieścić maleństwo. Nie będą się ze sobą rozstawać nawet przez 
chwilę.
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– Feliks, gdzie jesteś, ty przeklęty draniu?!
Wokół panowała cisza, tylko ptaki przestraszone nagłym wrza-

skiem zerwały się do lotu, a ona, słysząc furkot ich skrzydeł, in-
stynktownie przycisnęła do piersi dziecko. Jej córeczka nie musiała 
się już niczego bać. Nie miała nawet imienia. Jakie imię najlepiej by 
do niej pasowało? Wcześniej się nad tym nie zastanawiała. Może Es-
tera, jak jej matka? Niech będzie Esterka.

– Babcia się tobą zaopiekuje – przemawiała na głos, dygocząc 
z przerażenia na całym ciele tak mocno, że szczękała zębami.

– Feliks! – Jej krzyk przeszedł w zawodzenie.
Sprawa była jasna. Nie miała już żadnych wątpliwości. Odjechał 

samochodem. Zięcką zabrał, a ją zostawił z Esterą w środku lasu.
– Włodek! – Jej ukochany nie mógł jej pomóc i ona o tym do-

brze wiedziała. Płakała ze strachu i bezsilności jak małe skrzywdzo-
ne dziecko.

Kiedy uspokoiła się, wstała i zaczęła kijem rozgrzebywać spaloną 
słońcem ziemię. Esterka musiała mieć przecież swój grób.

Lila obmyła sobie twarz zimną wodą, żeby się uspokoić. Była wściek-
ła. Znowu wróciły do niej te potworne wspomnienia, a ona ich 
w porę nie odpędziła od siebie. Z pokoju dobiegł ją dźwięk zega-
ra, który wybijał godzinę siódmą. Jeśli natychmiast nie weźmie się 
w garść, to spóźni się do pracy. Zdesperowana, odgoniła od sie-
bie czarne myśli i po dziesięciu minutach nerwowych przygotowań 
w końcu wyszła z domu. Na klatce schodowej minęła ją żona po-
rucznika. Odpowiedziała półgębkiem „dzień dobry” na powitanie, 
a potem uniosła głowę i nachmurzona poszła na drugie piętro, gdzie 
znajdowało się jej mieszkanie. Była zła, że Lila nigdy nie zaprosiła jej 
na partyjkę brydża. Już kilka razy robiła na ten temat aluzje, ale ani 
Włodek, ani ona nie mieli ochoty na utrzymywanie bliskich kon-
taktów z sąsiadami.

Skręciła za róg domu z elewacją pokiereszowaną pociskami i szybkim 
krokiem ruszyła w stronę przystanku autobusowego na Puławskiej.

– Wreszcie wybrałaś się do pracy – usłyszała nagle znajomy głos 
i z przerażenia znieruchomiała.

– Co ty tutaj robisz? – spytała pobielałymi ze strachu ustami.
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– Chciałem się z tobą rozmówić bez towarzystwa Wołodii, to 
chyba jasne.

Przed nią stał Feliks, niedbale trzymając ręce w kieszeniach 
spodni. Na jego twarzy błąkał się lekki uśmiech. Zapewne odczu-
wał radość z tego, że udało mu się ją przestraszyć. Próbowała wziąć 
się w garść i dać mu stanowczy odpór, ale była tak przerażona, że nic 
sensownego nie przychodziło jej do głowy.

– Domyśliłem się, że mu nie powiedziałaś o nas. – Uniósł jej bez-
wolną rękę do ust. – Zrobiłaś słusznie. Po co miałabyś denerwować 
męża, prawda? On o niczym nie musi wiedzieć. Również o tym, że 
czasem było ci ze mną dobrze. Nie zaprzeczaj. Doskonale pamię-
tam, więc nie rób z siebie takiej świętoszki. Wiem, że nadal jesteś 
wściekła za to, że cię zostawiłem w tej stodole. – Ciągnąc Lilę za rę-
kę, prowadził ją do najbliżej ławki.

– Ile razy mam ci to wyjaśniać? Pisałem przecież o tym w liście, 
który wysłałem do Lublina, ale rzekomo nigdy nie otrzymałaś ode 
mnie żadnej korespondencji. Kłamczuszka, notoryczna kłamczu-
cha. Wytłumaczę ci więc teraz, jak do tego doszło. Musiałem cię 
wówczas zostawić, żeby wezwać pomoc. Zięcka dała drapaka. Nie 
moja wina, że zatrzymali mnie partyzanci. Nie chcieli mnie puścić 
przez parę dni, a potem, kiedy wróciłem do stodoły, ciebie już tam 
nie było. Lilka, chyba nie możesz mieć mi tego za złe. To ja zostałem 
ukarany, a nie ty, rozumiesz? Gdyby nie ci cholerni akowcy, żadna 
siła by nas nie rozdzieliła. To ze mną byłabyś teraz w ciąży. – Do-
tknął jej brzucha i wówczas zareagowała.

Zerwała się z ławki i prychnęła na niego jak wściekła kotka.
– Precz z łapami. Nie wmówisz mi tego. Myślisz, że mnie oma-

misz tymi krętactwami. Nas nie łączył żaden romans. Ty mnie... – 
Wykrzyknęłaby na całą ulicę, gdyby nie zatkał jej ust ręką.

– Uspokój się. Każdy inaczej ocenia fakty. Moje wspomnienia 
są nieco inne od twoich. Nie myśl jednak, że mam jeszcze na cie-
bie ochotę. Mogę mieć każdą kobietę, jaką zechcę. Po co mi baba 
z brzuchem?! Chcę tylko, żebyś zapamiętała sobie jedno!

Lila nie mogła złapać tchu.
– Nie utrudniaj mi kontaktów z Włodkiem. Chcę się z nim 

nadal przyjaźnić i przychodzić do was w odwiedziny. Aby to sobie 



ułatwić, zamierzam pracować tam, gdzie Włodek. Jestem pewien, że 
pomożesz mi w uzyskaniu zatrudnienia. W nagrodę nie będę cię już 
nachodził, obiecuję. Nie będę też żartował, że dziecko podobne jest 
do wujka Feliksa. – Zarechotał radośnie.

– Nie dotrzymasz słowa – wykrztusiła przez ściśnięte usta.
– Dotrzymam, Lilka, dotrzymam. Jestem lepszym człowiekiem, 

niż ci się wydaje. Miałem co do ciebie pecha. Wiesz dobrze, że gdy-
bym dotarł do Zahorza sam, bez Wołodii, byłabyś ze mną do dziś 
z własnej woli.

– Nigdy bym z tobą nie była.
Feliks roześmiał się na głos, zadowolony z tej zabawy w kotka 

i myszkę.
– Możliwe, że by tak było, moja królewno. Ale następnym razem, 

kiedy do was przyjdę, chciałbym, żebyś okazała mi więcej sympatii, 
jasne? Bo jeśli nie... – Złapał Lilę za podbródek. – To wówczas Wło-
dek dowie się o paru bardzo niemiłych dla niego szczegółach z twoje-
go życia.

– I wtedy cię zabije.
– Postaram się, żeby do tego nie doszło. Nie mam natomiast wąt-

pliwości co do jednego... – Pochylił się nad nią gwałtownie. – Twój 
bezkompromisowy mąż cię porzuci!
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Rozdział VII
Włodek siedział przy biurku i temperował ołówki. Odezwała się 
w nim natura pedanta. Każdy z nich powinien mieć tę samą długość 
czubka. Inaczej nie zazna spokoju. Popatrzył na nie uważnie, a po-
tem wypróbowywał na kawałku kartki. Nagle kątem oka spostrzegł, 
że z drugiego pokoju przygląda mu się sekretarka Mareckiego. Już 
od pewnego czasu rzucała mu powłóczyste spojrzenia. Niezbyt mu 
się to podobało. Przypuszczał, że sypia z pułkownikiem.

Odwrócił głowę w stronę sekretarki, ale tym razem okazało się, 
że pochłonięta pieczętowaniem jakichś dokumentów wcale na nie-
go nie patrzy. Przywidziało mu się. To wszystko zapewne z nudów. 
Pisał te opracowania i analizy dla „Adama”, ale szło mu bardzo mo-
zolnie. Chyba łatwiej było sklecić wypracowanie o Kancie dla We-
bera, przypomniał sobie stare szkolne czasy.

Kiedy siedział znudzony, próbując się skupić, w jego głowie za-
czynały kłębić się wspomnienia.

Po raz kolejny wyskakiwał w otchłań. Po chwili miał samolot za sobą 
gdzieś w górze. Obok niego na ciemnej płachcie nocy koziołkowa-
ły sylwetki kolegów z oddziału. Na dole majaczyła mroczna plama 
ziemi. Poczuł potężne szarpnięcie powodujące gwałtowny wstrząs 
w całym jego ciele. Spadochron się otworzył. Kontrolne spojrzenie 
w górę. Z przerażenia zabrakło mu powietrza w płucach. Czasza źle 
rozpięta. Trzeba przeciąć linki. Ręka zaciska się na nożu i...
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– Obywatelu kapitanie...
Podniósł głowę i ze zdziwieniem ujrzał obok siebie ciemne wło-

sy sekretarki Mareckiego.
– Słucham?
– Tak ciężko pracujecie. Może macie ochotę na herbatkę z domo-

wymi konfiturami?
Zaskoczony tą uprzejmością uśmiechnął się bez słowa. Nikt by 

nie uwierzył, że ta niesympatyczna kobieta, którą koledzy złośliwie 
nazywali „Horpyną”, zaproponuje komuś herbatę. Wyjątek robiła 
dla Mareckiego, ale on był jej przełożonym. „Trzeba uważać na takie 
kobiety”, pomyślał Włodek. Wiedział zresztą o tym nie od dzisiaj.

Nastrojowa Moonlight Serenade sprawiła, że zapomniał o całym świe-
cie. O tym gdzie jest, choć była to sala balowa angielskiego pałacy-
ku, i z kim przebywa, choć trzymał w ramionach piękną, wiotką, 
długonogą blondynkę. Tańczyli w półmroku. Ona przytulała się do 
niego pieszczotliwie.

– Wladi! – Jej zdziwiony głos przywrócił go do rzeczywistości.
Wielkimi ze zdumienia oczami patrzyła to na jego twarz, to na... 

spodnie poniżej paska.
– Wladi, twoja rana, o której mówiłeś... – Szczupła wypielęgno-

wana dłoń ozdobiona długimi czerwonymi paznokciami spoczęła 
czule na jego policzku. Nie musiała kończyć. Zdaje się, że całkowi-
cie się przed nią zdemaskował.

Uśmiechnął się jakby wstydliwie.
– Darling, wyleczyłam cię. Twoje ciało funkcjonuje jak nale-

ży. Z pewnością jesteś już zdrów. Pójdziemy od razu sprawdzić, 
dobrze?

Jak w transie kroczył za Lucillą po schodach na górę. I co miał 
teraz zrobić?

Tym razem z zamyślenia wyrwał go cichy chichot podporuczni-
ka. Włodek z niedowierzaniem nasłuchiwał przez chwilę. Nie mylił 
się, w sąsiednim pokoju rozlegało się radosne nucenie. Plutonowa 
„Horpyna” była szczęśliwa. Zdumiony jej zachowaniem, pomyślał, 
że chyba zbliża się koniec świata.
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Włodek zmrużył oczy i z udawaną złością spojrzał na podporucz-
nika, a ten zamiast spoważnieć, narysował w powietrzu serce prze-
bite strzałą.

– Czy moje opracowanie jest już gotowe? – zwrócił się służbo-
wym tonem do oficera.

– Tak jest. – Podporucznik zerwał się zza biurka i zasalutował mu 
z przesadą.

Komediant, ale bardzo sympatyczny. Gdyby nie jego towarzy-
stwo, umarłby tu z nudów. Włodek nie docenił swojego przełożo-
nego, który okazał się wytrawnym graczem. Marecki zlecił mu wy-
konanie najgorszej papierkowej roboty, aby pokazać, jak nudna jest 
praca w biurze. Pułkownik liczył na to, że Halman, znużony jej mo-
notonią, z wdzięcznością przyjmie każde zadanie operacyjne, które 
zostanie mu zaproponowane, i już nigdy więcej nie odważy się po-
krzyżować planów swoim przełożonym. Sam „Adam” nie wysiady-
wał długimi godzinami nad papierami. Już od tygodnia przebywał 
w Związku Radzieckim na delegacji. Podporucznik nawet zażarto-
wał poprzedniego dnia, że Marecki być może stamtąd nie wróci, bo 
kraj to tak wielki, że można w nim przepaść bez wieści, ale widząc 
reakcję Włodka, umilkł przerażony własnymi słowami.

Czasem ten sympatyczny oficer zaskakiwał go swoją lekkomyśl-
nością. Obaj wiedzieli przecież dobrze, co się wokół nich dzieje. 
Po niedawno dokonanych aresztowaniach nikomu nie można by-
ło ufać, dlatego Włodek dał swojemu koledze do zrozumienia, aby 
uważał na to, co mówi. O politycznych czystkach nikt nie miał od-
wagi rozmawiać. Jednak o tych tragicznych wydarzeniach nie wspo-
mniał Lili ani słowem. Nie chciał, aby w ostatnich miesiącach ciąży 
denerwowała się, przeżywając kolejne rozczarowanie władzą, która 
nie spełniała jej oczekiwań.

– Herbatka z konfiturami wiśniowymi, panie Włodku – przy-
milnym głosem powiedziała plutonowa „Horpyna”, ale widząc jego 
zdumione spojrzenie, zmitygowała się i obwieściła służbowym to-
nem: – Obywatelu kapitanie, herbata dla was.

Podczas gdy odmieniona nie do poznania sekretarka Mareckiego 
z wielkim przejęciem stawiała na biurku naczynia, rozbawiony jej 
zachowaniem podporucznik dawał Włodkowi znaki, że kona z prag-
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nienia i też chciałby się napić. „Horpyna” zorientowała się, że coś 
dzieje się za jej plecami. Obróciła się nagle i ujrzała podporucznika, 
który komicznie wykrzywiając twarz, trzymał się za szyję.

– A wam co? – spytała opryskliwie.
– Nagle strasznie rozbolało mnie gardło – wykrztusił, z trudem 

powstrzymując się od parsknięcia śmiechem.
„Horpyna” łypnęła na podporucznika złym okiem, ale niczego nie 

skomentowała. Wolała zająć się Włodkiem. Pochyliła się nad nim zalot-
nie i bez cienia ironii w głosie powiedziała:

– Widzę, że jesteście bardzo zapracowani, ale w życiu liczą się 
także przyjemności. Każdy od czasu do czasu powinien się zabawić. 
Pojutrze w naszej jednostce odbędzie się wieczorek taneczny.

W sekretariacie zadzwonił telefon, ale „Horpyna” nawet nie 
drgnęła i coraz bardziej poufałym tonem ciągnęła:

– Pomyślcie, czy jest coś przyjemniejszego od zabawy bez zobo-
wiązań... z dobrze znaną sobie osobą.

– Odebrać? – spytał porucznik, uwalniając Włodka od jej towa-
rzystwa.

– Sama to zrobię – warknęła „Horpyna” i jak niepyszna pomasze-
rowała do sekretariatu.

Włodek pochylił się nad do połowy zapisaną kartką papieru.
– To do was! – Naburmuszona „Horpyna” wyjrzała z sekretariatu 

i przez zaciśnięte zęby dodała: – Dzwonią w sprawie waszej żony.
Włodek, zaskoczony tą informacją, gwałtownie wstał z krzesła.

 

Feliks jechał na Pragę z Oczki. Potworny upał potęgował jego wściek-
łość. Ze złości i gorąca pot płynął mu szeroką strugą po plecach, a tyłek 
przylepiał się do siedzenia samochodu. Przypomniał sobie inny gorący 
dzień i burzę, która nadeszła znienacka, by zmyć krew z jego rąk.

Przecież to nie tak miało być! Dlaczego nie potrafił z nią rozma-
wiać? Tyle razy obmyślał sobie, jak ma wyglądać ich spotkanie. Są-
dził, że opanuje swoje emocje. Powinien wreszcie znaleźć ukojenie. 
Wszystko przecież przemija. Już wówczas w stodole poczuł, że jest 
od niej wolny. Ale wcale tak nie było. Łudził się jedynie przez chwi-
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lę. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, czuł się z nią związany. Czy to 
takie ważne, że ona tego nie chciała? W zasadzie on też nie. Ale tak 
czasem bywa, prawda? Przeczytał wystarczająco dużo książek, żeby 
wiedzieć, że podobne historie się zdarzają. Historie obsesyjnej miło-
ści, nad którą nie da się zapanować.

Ale ona była w zaawansowanej ciąży. Z innym! Chyba nie przy-
puszczał, że za nim pobiegnie. Po co więc wszystko przyśpieszał? Je-
śli chodzi o Lilkę, to zawsze w stosunku do niej zachowywał się jak 
ostatni głupiec.

Przypomniał sobie Lublin i mroźne popołudnie, kiedy stał na 
dworze przez kilka godzin tylko po to, żeby ją zobaczyć. Niestety, 
znów nie miał szczęścia, gdyż wchodziła do budynku w towarzy-
stwie oficerów. W pewnej chwili drgnęła i zatrzymała się. Spojrzała 
za siebie w mrok. Stał za węgłem domu, więc na pewno go nie do-
strzegła, ale czuł, że zdaje sobie sprawę z jego obecności. Czyż nie 
był to dowód na to, jak bardzo są ze sobą związani?

Postanowił dać Lilce trochę czasu, a potem jeszcze raz pojawić się 
w jej życiu i odpowiednimi argumentami przekonać ją do siebie. Nie 
mógł przecież przewidzieć, że będzie musiał na dość długo wyjechać, 
ani tego, że Wołodia zmartwychwstanie i ją odnajdzie. Najprościej 
byłoby teraz pozbyć się jej męża. Oczywiście nie zajmie się tym sam, 
bo jednak ma sentyment do tego chłopaka, ale skorzysta z pomocy 
któregoś ze swoich kolegów. Wystarczy, że zniknie na jakiś czas. Je-
go kumple to prawdziwi specjaliści od takiej roboty, pomyślał z pew-
nym obrzydzeniem o towarzystwie, w którym się obecnie obracał.

Gdy dojechał na miejsce, był już zupełnie opanowany. Ustalił 
nową strategię postępowania i nie miał już żadnych wątpliwości, że 
tym razem osiągnie swój cel.

Drzwi przedwojennej willi otworzyły się prawie natychmiast.
– Pan Feliks! – Młoda kobieta uśmiechnęła się do niego pro-

miennie. Nie zdążyła powiedzieć nic więcej, bo zza jej pleców wy-
biegł kilkuletni chłopiec w czapce z daszkiem i z impetem rzucił się 
Feliksowi w ramiona.

– Wujku! – zawołał radośnie, obsypując Feliksa pocałunkami.
– Pawełku, daj wujkowi odsapnąć. Dopiero co przyszedł – mity-

gowała malca kobieta, ale on nie zważał na jej uwagi.


