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Kiedy mamy szoro, wszędzie wokół geru 
fruwają plastikowe torebki. Czasami siadam na ze-
wnątrz i patrzę, jak piasek kłębi się w wirach, nie-
bo po horyzont barwi się na złotobrązowo, a słońce 
w podmuchach żółtego pyłu staje się jakieś niewy-
raźne i rozedrgane. Buty szarzeją pod warstwą ku-
rzu, który szczypie w oczy i skrzypi koniom pod ko-
pytami, więc całe stado jest niespokojne, a nochoj ze 
zdartym od szczekania gardłem musi się przy nim 
dobrze nauganiać, zanim oddzieli źrebne klacze 
z młodymi od reszty.

Kiedy mamy szoro i nie można się zająć żad-
ną pracą, bo nic nie widać na krok i na zewnątrz 
człowiek by się udusił albo nie trafi łby z powrotem 
do geru, siedzę z prawej strony przy wejściu i za-
stanawiam się, jak się u nas żyło dawniej, kiedy nie 
było jeszcze plastikowych torebek, a rodziny takie 
jak nasza nie miały jednego porządnego noża i nie 
mogły dorabiać, sprzedając herbatniki i papierosy, 
tak jak to robił nasz tato, kiedy czasem przez przy-
padek ktoś się do nas zapuścił. A ostatnio zdarza się 
to dosyć często.
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Podobno dlatego, że w Bulganie uprawiają do-
bry, tani mandżin, marchew i cebulę, i ludzie wybie-
rają się tam na zakupy częściej niż dawniej i więcej 
ich przejeżdża koło naszego geru. Ale ja myślę, że 
to wcale nie dlatego. Bo w Dawchanie też sprzedają 
warzywa, a mimo to w ciągu tygodnia w tamtą stro-
nę trafi  się przejazdem raptem parę osób na krzyż.

Może sprzedawca warzyw w Dawchanie jest 
takim samym erlicem jak jego ojciec i dlatego nikt 
nie chce nic od niego brać, bo Chińczycy są fałszywi 
i nikt im tutaj nie wierzy.

Dawdża, dziewczyna z rodziny, która miesz-
ka osiem kilometrów na południe od nas, sprowa-
dziła kiedyś swojego Chińczyka do domu, a Batu, 
jej  ojciec, doniósł na tego Lio Fu, że jest tutaj niele-
galnie i przemyca buty ze sztucznej skóry i nieprze-
makalne koszulki, które potem sprzedaje w stolicy. 
Pewnie i tak było, a przynajmniej wszyscy tak wte-
dy myśleli, bo Chińczyk wyglądał dziwnie i prawie 
się nie odzywał, ale z drugiej strony zabierać małej 
Gerle tatę, ledwie się urodziła, to nie jest w porząd-
ku. Dawdża od rana do wieczora nic tylko płakała 
i groziła, że odejdzie, ale nie miała dokąd. Lio Fu po-
szedł do miasta jakoś to załatwić, ale kiedy minęło 
czternaście dni, a on nie wracał, zaczęło być więcej 
niż pewne, że odesłano go z powrotem do domu, do 
Chin. Albo może przygarnęli go jacyś krewni, jako 
że każdy erlic zawsze gdzieś tam znajdzie krew-
nych, i naraili Lio Fu inną kobietę, z której rodziną 
nie było takich problemów. W każdym razie już nie 
wrócił. Mama wtedy mówiła, że rozumie Batu, że 
mnie też nie oddałaby nigdy żadnemu Chińczykowi, 
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nawet za stado tłustych wielbłądów albo najszyb-
szych  srokatych koni.

A przecież ja sama, przez te moje dziwne 
oczy i mikrą posturę, wyglądam akurat jak jedna 
z nich. Już parę osób mi to wytykało. I robili przy 
tym wstrętne miny. Choćby przed laty w somono-
wej szkole, kiedy przechwalałam się naszymi wojło-
kami, za które handlarze dawali najwięcej w całym 
ajmaku. 

Tak znieważać moją chałchaską czystość. 
Chciałam coś im za to zrobić, ale tylko czułam, jak 
zbiera mi się na płacz. Wtedy mogłam akurat tyle. 
Ale i tak bardziej wierzyłam tamtym niż własnej 
mamie. Nara zawsze miała bardzo jasne włosy. Tato 
był wtedy w wojsku. A kiedy mama zafundowała 
sobie mnie, też go nie było, więc w tych sprawach 
raczej nie można jej było wierzyć. 

Kiedy miałam jakieś pięć lat, przyjechał do nas 
jeden człowiek, i nie był to Mongoł. Miał długie, gę-
ste włosy, dziwny del z wąskimi rękawami, i został 
u nas na noc. Kiedy zbierał się do wyjścia, wyglą-
dało na to, że mama tego nie przeżyje i albo rzuci 
się na niego i czymś go palnie, albo odejdzie razem 
z nim. Miała takie nieopanowane ruchy i czerwone, 
błyszczące oczy, kiedy rano szykował się do drogi. 
Pamiętam to. Akurat byłam chora, miałam gorącz-
kę, a z oczu mamy strzelały płomienie jak języki 
wściekłego psa, który chce mnie zabić. Te oczy bez 
przerwy na mnie patrzyły, kiedy mama siedziała 
przy moim łóżku i karmiła mnie kwaśnym owczym 
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jogurtem, żebym całkiem nie opadła z sił. To było 
po tym, jak ten człowiek, który nie był Mongołem, 
już odjechał.

Zresztą i wcześniej miałam wrażenie, że nie 
jestem tak kochana jak Magi. Wtedy też czułam, że 
mama może być obca i niedobra, kiedy patrzyła na 
mnie z taką nienawiścią i musiała po mnie sprzątać, 
bo zwracałam wszystko oprócz tego jogurtu. Babcia 
mówiła, że to już koniec, ale nie umarłam.

Tamtej wiosny, kiedy pojawił się ten nieznajo-
my człowiek, który nie był Mongołem, urodziło się 
nam mnóstwo młodych jagniątek. A potem już ni-
gdy. Babcia mówiła, że to przez niego, że urzekł na-
sze jagnięta, i jeszcze dodała, że gdyby zamiast nich 
urzekł mnie, byłoby dużo lepiej, bo ja wtedy miałam 
dopiero pięć lat, a taka pięcioletnia koza to jeszcze 
nie jest prawdziwy Mongoł. A poza tym tato z mamą 
mieli jeszcze trójkę innych dzieci. Teraz zostało nas 
tylko troje, Magi nie żyje, ale to i tak wystarczy, żeby 
nasz ród przetrwał, choćby któreś z nas zgubiło się 
w śnieżnej zamieci, zachorowało lub przepadło.

Ta cała historia z Magi jest bardzo smutna. 
Ona była najpiękniejsza z nas wszystkich i tato za-
wsze najbardziej ją kochał. No bo skoro mama nie 
dała mu chłopca, czego chyba tak naprawdę nigdy 
jej nie wybaczył, to przynajmniej urodziła mu naj-
większą piękność w całej okolicy. Carajtaj ochin, tak 
mówił każdy, kto nas przyszedł odwiedzić, a my 
obie z Narą tylko tuliłyśmy się do siebie w lewej, 
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kobiecej części geru i pocieszałyśmy się nawzajem, 
że Magi jest od nas piękniejsza tylko dlatego, że jest 
dużo starsza, chociaż ja byłam młodsza od niej tylko 
o trzy lata, a Nara o dwa, a taka piękna była od za-
wsze, i myśmy o tym dobrze wiedziały.

Kiedy mała Ojuna widziała, że coś sobie z Na-
rą szepczemy na ucho, zaraz zaczynała tłuc mnie 
pięściami po udach i wciskała się pomiędzy nas, 
żeby czasem coś jej nie umknęło. Żebyśmy się nią 
zajęły. Jest o siedem lat młodsza od Nary i o osiem 
ode mnie, działała nam na nerwy i przez to zawsze 
musiała wszystko sobie z nami wywalczyć. Psuła 
nam wszystkie zabawy, a my musiałyśmy ją wszę-
dzie ze sobą ciągnąć, bo mama była zajęta, tato był 
przy stadzie, a Magi zawsze umiała się wymigać. 
Chowała się z miednicą za gerem i tylko grzebała 
we wnętrznościach owiec, które tato zabił tego dnia, 
chociaż można się z tym uwinąć raz-dwa. Albo znaj-
dowała sobie wymówkę, że musi nazbierać arga-
lu, żeby mama mogła wieczorem rozpalić w piecu 
i zrobić budze, a Ojuna tylko by jej przeszkadzała. 
No i w końcu zawsze miałyśmy ją na głowie my 
dwie – ja i Nara.

Kiedy urodziła się Ojuna, była zima, najsroż-
sza, jaką pamiętam. Na dworze wył wiatr tak mroź-
ny, że powieki za każdym mrugnięciem musiały się 
od siebie na nowo odrywać, a kiedy rano wychodzi-
łam do stada i potem wieczorem wracałam, byłam 
tak zmęczona, że to odrywanie powiek coraz bar-
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dziej odwlekałam i chciało mi się już tylko usiąść 
na śniegu i usnąć. Sklejały się też dziurki w nosie, 
a potem włoski ciągnęły i bolało. Tak jest u nas każ-
dej zimy, ale wtedy, kiedy miała się urodzić Ojuna, 
było o wiele gorzej.

Zwierzętom zapadły się boki, a ludziom po-
liczki, młode sztuki wyglądały jak stare, a małych 
dzieci dorośli w ogóle nie wypuszczali na dwór. 
Przywiązywali je do nóg łóżek albo zawieszali nad 
piecem w skórzanych kołyskach, żeby nie trzeba 
było się nimi zajmować, a sami wychodzili odgar-
niać owcom śnieg.

Tej zimy, kiedy urodziła się Ojuna, napadało 
tyle śniegu, że babcia postanowiła umrzeć. Nie wie-
rzyła, że mogłaby wytrzymać taki dopust, i całe te 
trzy najgorsze miesiące przespała przy piecu pod 
derkami, a tato gotował dla koźląt i jagniąt gorącą 
herbatę z mlekiem, żeby wyżyły. Dorosłe sztuki ob-
wiązywał starymi skórami i krzyczał na konie, gdy 
widział, że któryś z nich już nie chce żyć. Dobre ko-
nie, kiedy umierały, tłukł taszurem po zadzie i po 
nogach, żeby się podniosły, a potem do nich strzelał. 
Nara i ja zaraz pędziłyśmy popatrzeć, jak ich umie-
rające oczy zaciągają się ślepą błoną, a końskie sła-
bizny drgają, jakby chciały strząsnąć z siebie muchy. 
Potem ściągałam rękawice i dotykałam końskiego 
brzucha, między tylnymi nogami, tam gdzie jest naj-
cieplejsze miejsce, żeby się ogrzać.

A tamtego dnia Nara pobiegła do domu, bo 
babcia krzyczała z łóżka, że mama rodzi.

Ojuna była niesamowitym dzieckiem i mama 
miała z nią utrapienie przez wiele tygodni. Już nie 
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była najmłodsza i nie za bardzo ją uradowało, kiedy 
się dowiedziała, że będzie nas więcej. Tato się cieszył, 
bo był pewien, że tym razem zrobił mamie chłopaka. 
Poprzedniego lata, gdziekolwiek jeździliśmy w od-
wiedziny, wszędzie się puszył i śmiał się z Ojunbata, 
który mieszka niedaleko od Batu i Dawdży i właśnie 
tej wiosny urodziła mu się szósta córka, a mamie już 
rósł brzuch, w którym, jak to sobie wyobrażał, drze-
mał przyszły Czyngis-chan naszego rodu.

Ciotka Chiroko, która ma, Burchan wie dla-
czego, japońskie imię i niektórzy z naszej rodziny do 
niej chodzili, bo była szamanką, tylko kiwała głową, 
a tato wierzył, że tak właśnie będzie. Ale kiedy uro-
dziła się Ojuna, ogłosił, że Chiroko wiedziała o tym 
od samego początku, inaczej nie kiwałaby tak tą 
 głową, i że on od razu tak pomyślał, kiedy zobaczył, 
że brzuch mamy jest spiczasty i pomału rośnie.

Kiedy mama miała brzuch, cieszyłyśmy się 
obie z Narą. Mama robiła się coraz bardziej powolna 
i nieruchawa i coraz mniej zwracała na nas uwagę, 
tato był ciągle w górach ze stadem i wszystko było 
w domu na jej głowie, bo na babci, od tego czasu, 
co zapomniała posolić mięso na chuszury, nie mogła 
już polegać.

Babcia czasami się złościła, bo mama nie do-
puszczała jej do żadnych prac, i wyzywała ją w swo-
jej mowie, w języku zachodniego narodu, żebyśmy 
z Narą nie mogły zrozumieć, ale mama rozumia-
ła wszystko bez słów. Jakoś tak mi się wydawało, 
że chodzi o tego człowieka, co nie był Mongołem, 
a mama go kochała.
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Kiedy na mamę przyszła pora, było tak strasz-
liwie zimno, że nie mogli nas z Narą i Magi wysłać 
na dwór, więc nigdy nie zapomnę pierwszego krzy-
ku Ojuny, i jak mama ciężko oddychała, kiedy już 
było po wszystkim. Nie pozwolono nam patrzeć, tak 
że ten wieczór i tę noc zapamiętałam tylko uszami. 
Długa ciemność i krzyk, a potem, kiedy już świta-
ło, mama spała razem z maleństwem skrępowanym 
w ciasne, twarde zawiniątko, obie przykryte niemal 
wszystkimi owczymi skórami, które wtedy mieli-
śmy, bo tato bardzo się przejął. I mimo że urodziła 
się tylko dziewczynka, całą noc i cały dzień palił bez 
przerwy w piecu, aż się nam z Narą robiło niedobrze 
od tego gorącego, ciężkiego, przesiąkniętego dymem 
powietrza. Ale nie mogłyśmy wyjść z geru, bo tato 
bał się, żeby się dzidziuś nie przeziębił w przeciągu, 
więc leżałyśmy z Narą w jednym łóżku i bawiłyśmy 
się w nasze zabawy.

Zawsze miałyśmy przy sobie woreczek z garst-
ką owczych kostek. Moje były czerwone, a Nary po-
malowane na żółto, żeby się nam nie myliły. Jak by-
łyśmy w dobrym humorze, to wysypywałyśmy je na 
ziemię i rzucałyśmy. Wtedy, jak się urodziła Ojuna, 
trzy razy z rzędu wypadł mi na wszystkich kostkach 
wielbłąd, a Nara się wściekła, zamachnęła się i jed-
nym uderzeniem dłoni rozrzuciła kości po najdal-
szych kątach geru. Ten hałas obudził dziecko, które 
właśnie przestało ssać i już zasypiało, i tak się roz-
wrzeszczało, jakby je kto obdzierał ze skóry. Mama 
zaczęła je huśtać w górę i w dół, żeby się uspokoiło, 
a tato zapomniał o przeciągu i z krzykiem wyrzucił 
Narę z geru na mróz pomiędzy psy.
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Kiedy zima była taka mroźna jak w Roku 
Królika, kiedy przyszła do nas Ojuna, psy strasz-
nie się awanturowały. Potrafi ły całą noc skrobać 
w drzwi geru, chociaż dobrze wiedziały, że to ciepło 
jest tylko dla nas, dla Mongołów.

Babcia całą tę Ojuniną zimę przeleżała. W zi-
mowym podwójnym delu trzęsła się z zimna i na-
rzekała, że Magi za mało pali, my z Narą jesteśmy 
do niczego, a tato wieczorem wraca za późno. I tak 
całe dnie przysypiała i popłakiwała na zmianę, a ja 
kiedyś z samego rana, jeszcze w półśnie, usłysza-
łam, jak mama mówi do taty, że babcia już nie do-
żyje Nowego Roku i kto jej wtedy pomoże z ciastem 
na budze. No bo każda rodzina musi ich zrobić co 
najmniej pięć tysięcy, żeby wszyscy goście odeszli 
z żołądkiem ciężkim jak brzuchy zwierząt w lipcu, 
kiedy te tylko stoją całymi dniami z głowami przy 
ziemi i bez przerwy się pasą.

Tato powiedział, że babcia wytrzyma, zdjął 
z wieszaka siodło i poszedł do swoich zajęć. Wcale 
się na mamę nie gniewał, a ja znowu się przekona-
łam, że mama umie być zła i okrutna, skoro może 
tak mówić o babci. Babcia była mamą taty, nie mamy, 
i pewnie dlatego tak często się ze sobą kłóciły, a bab-
cia uważała, że mama mało co robi jak należy. Ale 
chodziło też o inne rzeczy. Być może babcia widzia-
ła, czego nie powinna była widzieć, i znała tajemni-
ce maminego serca.
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Rodzina taty pochodzi z zachodu i zawsze 
 należała do najwspanialszych derbeckich rodów, 
więc babcia ciężko przeżywała, że tato wziął sobie 
dziewczynę ze zwyczajnej, biednej, koczowniczej 
 rodziny, która miała wszystkiego ze dwadzieścia 
koni i owiec, a kóz nie mogło być więcej niż sto. 
Do tego mama była Chałchaską, a Chałchasek bab-
cia nigdy nie lubiła.

Kiedy babcia raz na parę lat jeździła do stolicy, 
która jest miastem chałchaskim – mieszkali tam jacyś 
jej dalsi krewni – to baby, które na ulicach sprzeda-
wały z pudeł papierosy i lemoniadę, wykrzywiały 
się na jej widok. Chociaż Derbeci tylko zamiast „ch” 
mówią „k”, a ich język jest trochę bardziej zwarty 
niż język mamy, to sprzedawczynie w sklepach cza-
sami udawały, że babci nie rozumieją, i nie chciały 
jej obsłużyć.

Mama mówi, że ta inność bierze się stąd, że 
na zachodzie są wysokie góry i tamtejsze niebo jest 
krótkie i całe zębate od tych gór, podczas gdy więk-
szość Chałchasów żyje w przyjaznych, bezkresnych 
stepach, i dlatego ich język jest taki otwarty.

Ja tam nie wiem, ale sama mówię raczej tak jak 
mama, bo tato, kiedy byłam mała, dużo ze mną nie 
rozmawiał. Ale też nie mówię zupełnie jak mama, 
i w szkole od razu poznali, że to pewnie tato skądś 
do nas przybył, bo pani nauczycielka rozmawiała 
z mamą, i mama mówi tak samo jak wszyscy w na-
szym ajmaku. Kiedy opowiadałam o tym babci, po-
wiedziała, że nie zaprę się swoich przodków i że to 
dobrze. Tato tylko słuchał i wyglądał trochę smutno, 
bo w naszym ajmaku zawsze miał problemy ze swo-
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im językiem i pewnie by nie chciał, żebyśmy i my je 
miały. A w ogóle to tato rzadko się odzywał.

Dawniej myślałam, że ciągle myśli o pracy, bo 
stado jest tylko na jego głowie, nie ma synów, którzy 
by mu pomogli. Kiedy byłam mała, to czasem wie-
czorem chciałam zagrać z tatą w szagaj albo pokazać 
mu gniazdo małych świstaków, które znalazłam, ale 
mama zawsze zmywała mi za to głowę. Żebym się 
stąd zabierała, tato jest zajęty, a mnie kazała krajać 
skórę albo czyścić mięso, żebym się w końcu czegoś 
nauczyła.

Ale kiedy tato był w dobrym nastroju, bydło 
obrastało w tłuszcz, a brązowa sierść na koniach 
błyszczała jak połyskująca w słońcu wodna głębina, 
to używałyśmy sobie z nim za wszystkie czasy.

Dla mnie, dla Nary i dla Magi tato wybrał trzy 
wyjątkowo dzikie konie, na których, co prawda, da-
wało się jeździć, ale trzeba było się nieźle nagimna-
stykować, żeby utrzymać się w drewnianym siod-
le. Miałyśmy śliczne dziecięce, kolorowe siodełka 
od stryja, żebyśmy się tak nie kiwały na końskich 
grzbietach, a tato każdej z nas zrobił mały taszur, 
żebyśmy mogły opornego konia porządnie zaciąć, 
i jazda.

Kiedy miałyśmy po trzy latka, i jeszcze trochę 
później, tato nas podsadzał na konie, ale potem ra-
dziłyśmy sobie same i Magi nie mogła już się tym 
szczycić.

Jeździłyśmy z tatą aż po horyzont, zlane po-
tem konie gnałyśmy w stronę olbrzymiego, zagnie-
wanego, czerwonego słońca, które powoli zapadało 
się pod ziemię, a my nie mogłyśmy go dopędzić. 
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W takich chwilach czułam, że jesteśmy jedną rodzi-
ną, że nikt nie może przeciąć więzów krwi, które nas 
łączą, i w ogóle nie chciało mi się wracać do mamy, 
a ona, z oczyma zaczerwienionymi od dymu, krzą-
tała się koło pieca, gotowała nam gorącą zupę z ka-
wałkami łoju i czekała, żebyśmy wrócili.

Tato jeździł straszliwie szybko. Krzyczał: 
„Chusz! Chusz! Chusz!”, ale ja widziałam tylko ru-
chy jego warg, bo krzyk już unosił wiatr, a koń pod 
siodłem miał zupełnie mokry grzbiet.

Przeważnie jednak jechałam kilkadziesiąt me-
trów za tatą i starałam się, żeby ogon jego konia nie 
uciekł mi za daleko, bo tato zawsze brał najszybsze-
go konia z całego stada, chociaż mówił, że to nie jest 
najważniejsze.

Nosił del w kolorze ciemnego wina, z ozdob-
nym zapięciem, które mamie wcale się nie podobało, 
bo w naszym somonie nikt takiego nie nosił i mama 
miała już po dziurki w nosie tego, że tato i babcia ciąg-
le czymś się różnią od innych i że zawsze są z tym 
jakieś problemy. Na butach taty wyszyła sojombo, 
godło naszej ziemi. Mówiła, że różne geometryczne 
ha  y i skręcone do środka rozetki może mieć każdy, 
ale tylko tato będzie taki państwowo uświadomiony.

Tacie nie robiło to różnicy, najważniejsze, żeby 
czuby miały porządnie wygięte do góry i nie wy-
rwały ani kawałeczka z naszej świętej ziemi, i żeby 
były wystarczająco ciepłe, bo zimą tato przez cały 
dzień odgarniał z ziemi śnieg, kiedy bydło było już 
za słabe, żeby skruszyć warstewkę lodu i dostać się 
do żółtej, ostrej trawy, która się pod nim kryła.
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Ta zima, kiedy urodziła się moja najmłodsza 
siostra, była najgorszą ze wszystkich zim. Co praw-
da, nikt z nas nie umarł, ale mimo całodziennej ha-
rówki taty z herbatą i kocami nie przeżyło ani jedno 
koźlę, które tego roku przyszło na świat.

Gdyby mama nie musiała rodzić, wszystko 
wyglądałoby inaczej. Pomagałaby tacie, a tato nie 
musiałby z powodu niemowlaka trzy dni tkwić 
w gerze i pilnować, żeby naszej rozwrzeszczanej 
siostrze było ciepło.

Tak samo na pewno myślała babcia, bo przez 
małą mama nie miała dla niej czasu, a my ciągle 
o niej zapominałyśmy. Bez przerwy spała, więc mało 
co jadła, a kiedy pod koniec wiosny w końcu się 
zwlokła ze swojego zapchlonego, wyłożonego ow-
czymi skórami barłogu, była wychudzona jak baba 
Uregma, która podobno mieszka w górach niedale-
ko naszego letniego miejsca i wykrada niegrzeczne 
dzieci. Mama zawsze nas nią straszyła, kiedy do-
kuczałyśmy szczeniakom albo podsłuchiwałyśmy 
z ukrycia za gerem, o czym rozmawiają dorośli.

Babcia, co prawda, przeżyła tę zimę, jak prze-
powiadał tato, ale potem już była całkiem do nicze-
go. W niczym mamie nie pomagała i robiła się coraz 
bardziej nieznośna dla wszystkich oprócz taty. No 
i pewnie cieszyła się na braciszka, na wnuka, a Oju-
na była zwyczajną małą dziewczynką, taką samą jak 
my wszystkie przed nią. Mama wiedziała, że tacie 
jest przez to przykro, babcia zaś miała powód do 
psioczenia. Jakby zapomniała, że sama też kiedyś 
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była małą dziewczynką, taką jak my, a mama się za-
rzekła, że nie będzie mieć więcej dzieci, i tak też się 
stało.

Babcię pochowaliśmy następnego lata, w Roku 
Małpy. Ojuna właśnie zaczynała biegać, więc ciągle 
trzeba było się nią zajmować. Już przestała raczko-
wać i hopsać na czworakach koło mamy i nawet nie 
musiała przytrzymywać się różnych rzeczy w ge-
rze, kiedy chciała się podnieść. Kiedy z Narą i Magi 
straszyłyśmy ją Uregmą, w ogóle nie robiło to na 
niej wrażenia, bo jeszcze była głupia, i miałyśmy ją 
na głowie od rana do nocy. W tym tygodniu, kiedy 
babcia umarła, wszystkie byłyśmy w odwiedzinach 
u Munchceceg, w gerze został tylko tato z Ojuną. 

Munchceceg była kuzynką mamy, która też 
miała prawie same córki i mieszkała z nimi i ze swo-
im mężem Majdarem w sąsiednim ajmaku, o dzień 
drogi samochodem od naszego geru. Zaprosili nas 
wtedy, żebyśmy spróbowali ich kumysu.

Tak jak my mieliśmy najlepsze bydlęce skóry 
w naszej ziemi, i jeszcze nasz kaszmir był najbar-
dziej ceniony, to z kolei Majdar z Munchceceg kwa-
sili najlepsze kobyle mleko w całym oworchangaj-
skim ajmaku.

Tato nie lubił Munchceceg, poza tym musiał 
zostać przy stadzie, a babcia była za słaba na podróż. 
W końcu w domu została też i Ojuna, bo jeśli cho-
dzi o opiekę nad małym dzieckiem, to mama mogła 
babci zaufać. I tak Ojuna siedziała zamknięta z bab-
cią przez cztery dni w gerze, bo zaraz pierwszego 
dnia po naszym wyjeździe tacie zgubiło się gdzieś 
kilka owiec i musiał jechać ich szukać. Ale wszystko 
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potoczyło się w sposób nieprzewidziany i skończyło 
śmiercią babci. 

Właściwie nikt nie wie, co się wtedy stało, bo 
taty nie było w domu i nic nam nie mógł powie-
dzieć, a Ojuna tylko się darła i tak kurczowo tuliła 
się do mamy, że przemoczyła jej łzami cały kołnierz 
od delu. W drodze powrotnej od Munchceceg i Maj-
dara zepsuło się nam auto. Skończyła się benzyna, 
a mama uznała, i pewnie naprawdę tak było, że do 
najbliższej stacji benzynowej jest za daleko, żeby 
tam pójść na piechotę.

Przynajmniej mogłyśmy się cieszyć, że nie ma 
z nami Ojuny, bo żadnej z nas nie uśmiechałoby się 
dźwigać jej dwadzieścia kilometrów w gobĳ skim 
lipcowym upale, na zmianę na plecach i na rękach. 
I jeszcze taszczyłyśmy ze sobą butelki po różnych 
napojach, napełnione kumysem, po drodze zatrzy-
mywałyśmy się co jakiś czas i upĳ ały ten kumys, 
z którego w jednej chwili zrobił się wrzątek, a nam 
wszystkim kołowało się od tego w głowie, bo przez 
całe dwadzieścia kilometrów nie trafi ło się ani jedno 
drzewo.

Kiedy nasz dom nie był już tylko czarnym 
punktem, tkwiącym samotnie w stepie jak zagu-
biony kary źrebak, i rozpoznawałyśmy ramę drzwi 
i pomarańczowy pas, który ją zdobił wokoło, zauwa-
żyłyśmy też niekształtną kupkę o jakieś dwadzieścia 
kroków na zachód od geru. Im bliżej podchodziły-
śmy, tym bardziej byłyśmy pewne, co to takiego, 
chociaż żadna z nas nie odważyła się powiedzieć 
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tego na głos. Babcia leżała na ziemi dziwnie wygię-
ta, jak zwalone, pokręcone drzewo, i od razu stało 
się jasne, że nie upadła tak zwyczajnie, ale że wi-
docznie skręcała się w jakichś skurczach, chociaż 
żadnych skurczów nigdy przedtem nie miała. I nie 
było wiadomo, dokąd babcia szła, bo w tym kierun-
ku nie chodziło się ani na modlitwy, ani na siku, ani 
po argal do palenia w piecu, krótko mówiąc, tędy 
w ogóle się nie chodziło, to skąd by się tam wzięła 
babcia, która zawsze chodziła tylko dokądś i po coś. 
Jak tylko otrząsnęłyśmy się z tego przestrachu, to 
postałyśmy nad nią chwilę, zupełnie bezradne. Już 
zesztywniała, nie można było jej wyprostować. Nie 
udało się nam otworzyć zaciśniętych pięści, chociaż 
próbowałyśmy wszystkie, jedna po drugiej, tylko 
mama nie, ale nam pozwoliła.

Aż nagle mama pobladła i z krzykiem rzuciła 
się pędem do geru. Magi, Nara i ja, wszystkie zapo-
mniałyśmy o Ojunie.

Siedziała w kucki przy piecu, zajęta worecz-
kiem Magi z owczymi kostkami, które układała 
w rządek i dłubała nimi w ziemi. 

Tak twierdziła mama, bo kiedy przyszłyśmy, 
Ojuny wcale nie było widać, tylko z objęć mamy 
dobiegał rozdzierający wrzask, a jej ramiona były 
 zupełnie białe, pozbawione krwi, tak kurczowo 
przyciskała do siebie dziecko.

Tato przyjechał następnego dnia rano, przed 
gerem znalazł babcię przykrytą skórą, a w środku 
pięć kobiet zbitych w kupkę na jednym łóżku.

Mama razem z tatą przenieśli babcię na nasze 
miejsce na zboczu, trochę na wschód od geru, i tam 
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ją zostawili. Kiedy wybraliśmy się w to miejsce po 
czterdziestu dziewięciu dniach, nic już z niej nie zo-
stało. Wtedy Ojunę po raz pierwszy zostawiliśmy 
w domu samą, bo kiedy tato po drodze wymówił 
imię babci, to tak mu się zaczęła wyrywać, że musiał 
ją postawić na ziemi, i pędem pognała z powrotem 
do geru, jak szczeniak, któremu ktoś dał kopniaka.

Kiedy później pytałam Ojunę, co się wtedy 
stało, to chociaż była już duża i przybyło jej rozumu, 
też nic nie powiedziała. Ale jak tatę nadział na rogi 
byk i tato przyszedł do domu, przytrzymując sobie 
brunatnoczerwonymi rękoma rozharatany brzuch, 
to pamiętała bardzo dobrze. A zdarzyło się to tylko 
parę tygodni później. Ojunie nie można wierzyć, tak 
samo jak naszej mamie. Zawsze ze sobą trzymały. 
Aż do maminej śmierci.

Od tej pory o babci już się u nas wiele nie mó-
wiło. Nikt nie wiedział, jak od nas odeszła. Magi 
i Nara czasem snuły opowieści o duchach i spod oka 
spoglądały na Ojunę, która tylko patrzyła w ziemię 
i udawała, że nic nie słyszy, tato się chmurzył, a ma-
ma bladła i w końcu dawała Magi i Narze po plecach, 
żeby przestały. Tylko raz, a było to parę miesięcy po 
tym, jak zanieśliśmy babcię na nasze miejsce i zo-
stawiliśmy ją dzikim zwierzętom, tato trochę nam 
poopowiadał. 

Albo znowu któregoś wieczoru wziął nas ze 
sobą, żebyśmy rzucili okiem na ulubioną kobyłę 
Magi, co lada dzień miała się oźrebić.

Pędziliśmy cwałem, bo Magi lamentowała, 
że klacz na pewno już rodzi, za końskimi zadami 
w obłokach gobĳ skiego kurzu skłaniała się ku ziemi 
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zmęczona, bezlitosna kula, a kiedy się obejrzałam, 
Nara cwałowała w słońcu jak juańska księżniczka 
w złotym obramowaniu; pojedyncze włosy lśniły jej 
jak Rosjankom, które mieszkają w naszym somono-
wym centrum.

Kiedy dojeżdżałyśmy na miejsce, z daleka 
było widać, że już po wszystkim. W pewnej odleg-
łości od stada ujrzeliśmy nieruchomą sylwetkę wy-
czerpanej klaczy z mokrym źrebakiem, przyssanym 
do wymienia. Wyglądało na to, że wszystko jest 
w porządku, więc zostawiliśmy ich w spokoju, a ta-
to oznajmił, że coś nam opowie.

Ostatni raz tak poważnie i z przejęciem mówił 
po tej ciężkiej zimie, kiedy to oznajmił, że nie zostało 
nam ani jedno koźlę i jeżeli szybko nie opuścimy tego 
miejsca, to stracimy też wszystkie jagnięta, a mama 
od razu zaczęła pakować rzeczy, i następnego dnia 
już byliśmy w drodze. Teraz tato wyglądał tak samo 
odświętnie i prawie tak samo posępnie. Podobno nie 
chciał, żeby była przy tym Ojuna, bo mama zabroni-
ła nam mówić przy niej o babci i sama też nie znosiła 
tego dobrze. Zarzucała sobie, że zostawiła ją samą 
w domu, i gniewała się na tatę, że te jego pogubione 
owce były dla niego ważniejsze niż babcia.

Ale tato przecież nie mógł wiedzieć, że babcia 
umrze, to rozumiałam już wtedy, i wstawiałam się 
za tatą, bo i teraz myślę, że nie zrobił nic złego.

Powiedział: „Chociaż o babci dużo nie roz-
mawiamy, pośród pierwszych słów wymówionych 
przez wasze dzieci będzie imię Dolgorma. Dzięki 
niej i dzięki innym naszym zachodnim, derbeckim 
przodkom możemy teraz siedzieć tu, przy naszym 
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stadzie, a rodzinny ajmak grzeje nas w siedzenia. 
Prababcia naszej babci nazywała się Czulunceceg. 
Takie imię dał jej ociec, bo była wymodlonym 
kwiatem, który wyrósł w rozpadlinie jałowej ska-
ły, w łonie jego żony, kiedy na jej włosach pojawi-
ła się pierwsza siwizna. Córka Czulunceceg, babcia 
Dolgormy, w wieku piętnastu lat została oddana 
pewnemu mandżurskiemu księciu, ale mój prapra-
dziad porwał ją w noc przedślubną i ukrywał przez 
całe życie, chociaż był tylko ubogim łowcą głowacic 
i jednym z niewielu czystej krwi mieszkańców za-
chodu, osiadłych wokół Wielkich Jezior, ponieważ 
pozostali polegli w wojnach, a reszta nie zniosła cię-
żaru wiecznego poniżenia ze strony Chałchasów”.

To mnie nie za bardzo interesowało. Ssałam 
źdźbło trawy i czekałam, aż tato przejdzie do czegoś 
zabawnego i ciekawego, przy czym zaparłoby nam 
dech. Wiedziałam, że umie tak opowiadać, chociaż 
bardzo rzadko nas tym raczył. Na razie jego gadka 
była niczym brzęczenie much w gorące popołudnie. 
Usypiała mnie. Ale wiedziałam, że jest to dla niego 
ważne i musi nam to powiedzieć.

„Babcia pochodziła z bogatej rodziny kaszmi-
rowych magnatów, ponieważ jej matka spodobała 
się ojcu babcinego ojca, Onona, który był dostawcą 
kaszmiru na chański dwór. Po ten kaszmir przyjeż-
dżali z Urgi wysłannicy chana w aksamitnych czap-
kach z kitkami z piór rajskiego ptaka. Ojciec babci 
był wielkim dargą całej ziemi wokół Selengi, i jego 
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słowo było prawem, a jeżeli darga nie wyraził na 
coś zgody, cała ziemia stawała za nim i odmawiała 
Mandżurom rekrutów, bo nojonowie dargi umie-
li załatwić tę sprawę z każdym gerem z osobna, 
o czym wszyscy dobrze wiedzieli.

Na przykład kiedyś chan ni stąd, ni zowąd 
obniżył cenę kaszmiru i z dnia na dzień chiński ryż 
i dobre rosyjskie noże okazały się nie na naszą kie-
szeń. Wtedy Onon wskoczył na siodło, krzyknął: 
«Morindo!» – i przemienił się w czteronogie, niedo-
ścigłe, powietrzne zwierzę. A kiedy tak pędził w tu-
manie kurzu przez step, z gerów wybiegali wojow-
nicy w karminowych delach, z workami suszonego 
mięsa i twardymi drewnianymi siodłami w rękach. 
Ich żony i dzieci machały do nich i skrapiały ich mle-
kiem na szczęście, a Onon, mając poparcie swoich 
wojowników, za każdym razem rozkaz chana obra-
cał wniwecz. Za jego życia cena kaszmiru nigdy nie 
spadła tak nisko, żeby rodzina babci musiała hand-
lować skórami i mięsem albo przerabiać mleko na 
kumys, tak jak wszyscy inni, którzy bez przerwy 
wykłócali się z chciwymi Chińczykami o każdego 
juana. Zresztą nic innego im nie pozostało. 

Dlatego Dolgorma zawsze trochę Chińczykami 
gardziła. Jej rodzinie nie byli do niczego potrzebni, 
więc nie musiała się z nimi zadawać”.

Już od jakiegoś czasu nie słuchałam taty, stra-
ciłam wątek i myliły mi się imiona przodków, nigdy 
wcześniej tato o nich nie wspominał, a do tego po 
włosach Magi wędrował piękny, błyszczący niebie-
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ski żuczek, i chciałam patrzeć, jak zręcznie przewĳ a 
się pomiędzy włosami, i trochę się przy tym zdrzem-
nąć, bo słońce już dawno zaszło i z ziemi powoli 
 zaczął podnosić się chłód.

Poruszyłam się w swoim delu, tato ciągle mó-
wił o Chińczykach, teraz o tym, czy tamten sprze-
dawca warzyw z Dawchanu, to znaczy ojciec tego 
dzisiejszego sprzedawcy, był erlicem, czy też nie, bo 
jego mama ciągle się z kimś zadawała, więc jest to 
bardzo prawdopodobne, ale jego tato, stary Dordż, 
traktował go jak syna. „Z drugiej strony, stary Dordż 
jest taka fujara, że gotów uznać za swoje każde 
dziec ko, które ta jego przyniosłaby mu w powĳ a-
kach, a on na nią nie wiadomo dlaczego nie da złe-
go słowa powiedzieć. No więc sprzedawca warzyw 
z Dawchanu w końcu pewnie jest erlicem”.

Tato mówił dalej coś w tym stylu, a ja już mia-
łam zamknięte oczy i jego słowa docierały do mnie 
skądś z daleka, poprzez słodki szum w mojej głowie 
i przez obraz wielkiego, dziwacznego żuka, który 
miał skrzydła tak samo pokratkowane, jak ściany 
naszego geru, kiedy razem z mamą pościągamy 
z nich wszystkie wojłokowe płachty, zanim ruszy-
my dalej w drogę.

Już-już miałam usnąć, bo jak tato rozgadał się 
o Dordżu z Dawchanu i o jego synu, to pewnie do 
babci już nie wróci i nie dowiem się nic ciekawego, 
ponieważ tę historyjkę wałkuje się u nas od lat, aż 
tu nagle słyszę, że tato milczy. Możliwe, że milczał 
już od dłuższej chwili, a ja wcześniej przysnęłam. 
Natychmiast otworzyłam oczy, to dopiero byłby 
wstyd, gdyby tato zobaczył, jak chrapię, kiedy on tak 
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opowiada, bo nie zdarza się to często. Ta myśl prze-
leciała mi przez głowę, powieki odskoczyły w górę 
i zobaczyłam, że tato wpatruje się w moją twarz, 
i moje siostry też, a ja poczerwieniałam, spuściłam 
oczy i poczułam, że nagle pomiędzy nimi wszyst-
kimi jestem zupełnie sama, jak kulawe cielę z roz-
szczepionym kopytem albo czarne jagnię. Ale takie 
zwierzęta zaraz umierają, bo nikt ich nie chce, na-
wet ich własne mamy nie dopuszczają ich do siebie, 
a kiedy takie głodne cielę chce się dostać do cycka, 
dostaje kopniaka, i nie miną dwa dni, jak zdycha. Ale 
mnie zostawili, a ja czułam się jak to niewydarzone 
cielę, ponieważ ta historia ze sprzedawcą warzyw 
z Dawchanu miała coś wspólnego ze mną.

Potem tato powiedział, że już jest późno i że 
będziemy wracać. Ale jeszcze zanim dźgnęliśmy ko-
nie nogą w żebra, nachylił się do Magi i rzucił niby 
żartem – ale bardziej po to, żeby Magi za bardzo 
się tym nie pyszniła, a nam dwóm nie było przy-
kro, chociaż naprawdę było to wielkie wyróżnienie 
– że babcia na pewno bardzo by się cieszyła, gdyby 
pierwsza wnuczka jej ukochanego syna dostała na 
imię Dolgorma. Magi tylko zarzuciła warkoczem. 
Nie ma to jak być najstarszą córką. Wszystkie były-
śmy o tym przekonane.

Czasami przychodziło mi do głowy, że Ojuna 
ma strasznego pecha, że jest taka mała i przez to 
żadna z nas nie chce się z nią bawić. Kiedy trzeba 
było wyprawić się do Munchceceg po kumys, do so-
monowego centrum naprawić radio albo na zakupy, 
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czy do dawchańskiego sprzedawcy warzyw po ce-
bulę, i ktoś musiał zostać w domu z Ojuną, zawsze 
oznaczało to nudę i karę dla tej z nas, która najbar-
dziej narozrabiała. Mama jakby to wyczuwała i nie 
pozwalała na Ojunę złego słowa powiedzieć, a jak 
słyszała, że się drze, zaraz była przy niej, a nam się 
dostawało.

I miała rację, bo myśmy Ojunie robiły różne rze-
czy. Uwiązywałyśmy ją na sznurku, żeby nie trzeba 
było ciągle się nią zajmować, a ona przez cały dzień 
wydeptywała w trawie taki psi krąg. Sadzałyśmy 
ją wielbłądom pomiędzy garby albo zmuszałyśmy, 
że by wlazła na ger i zaciągnęła płachtą dymnik, 
a potem się z niej nabĳ ałyśmy, jak nie wiedziała, co 
dalej, tylko rozpaczliwie machała rękoma i złościła 
się,  żebyśmy ją zdjęły.

Kiedyś Magi o mało jej nie zabiła.
Zanim przyszła na świat Ojuna, Magi zawsze 

była ta najważniejsza. Urodziła się mamie i tacie do-
kładnie dziewięć miesięcy po tym, jak przeprowadzi-
li się do swojego wspólnego geru, i była najbardziej 
udana z nas wszystkich, tak mówiła mama i z roz-
koszą patrzyła na jej gruby, koński, czarny warkocz 
z niebieskim połyskiem, włosy, które okalały szla-
chetną, prawdziwie mongolską twarz. Dlatego Magi 
była trochę zazdrosna o Ojunę i jej dręczycielskie za-
pędy zawsze były najlepiej obmyślone.

Ale wtedy, kiedy Ojuna o mało przez nią nie 
zginęła, to było zupełnie co innego.

Wtedy poszła do stada na cały dzień, bo tato 
potrzebował pomocy, ale znowu tej pracy nie było 
tak dużo, żeby mama nie mogła jej wcisnąć jesz-
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cze dzieciaka. Mieli akurat przyjechać jacyś krew-
ni z Miasta, więc mama przez cały dzień kręciła się 
w tłustych oparach koło pieca, i my razem z nią, 
a dziecko byłoby od tego całe spocone i spłakane, 
i tylko by jej przeszkadzało.

Ojuna miała wtedy niecały rok, kończyła się 
jesień, ale akurat jeszcze na parę dni zrobiło się cie-
pło, więc Magi wzięła dziecko, jakąś płachtę i miskę 
z rozgotowanym ryżem dla małej i poszła na jed-
no ze wzgórz, skąd stado było dobrze widoczne. 
Patrzyła w dół, nakarmiła dziecko, a potem poszła 
rozejrzeć się za dzikim czosnkiem. Później mówi-
ła, że co chwila się oglądała, czy Ojuna nie zeszła 
z koca, a jak za którymś razem się obejrzała, to 
nad Ojuną pochylał pysk dziki pies. Ale możliwe, 
że by ło inaczej. Ja też nigdy bym się nie przyzna-
ła, że jestem taka głupia, żeby zostawić dziecko tyle 
czasu bez opieki. Jedno jest pewne, że tego dnia cze-
kaliśmy na Magi bardzo długo. Kiedy tato wyłowił 
z miski ostatnie dwa baranie żebra, obrał je z mięsa 
i posłał Narę z kośćmi na dwór, Magi ciągle jeszcze 
nie było.

Wróciła dopiero wtedy, kiedy tato wziął siod-
ło i ruszył w kierunku stada, a mama na cały głos 
wykrzykiwała na wszystkie strony świata jej imię. 
Magi w końcu wróciła biała na twarzy jak pantera 
śnieżna, a spomiędzy jej ramion wydobywało się 
ciche, żałosne pojękiwanie. Kiedy po długich na-
mowach w końcu oddała mamie Ojunę, wszystkim 
nam zaparło dech.

Oba policzki małej były poharatane psimi 
 zębami.
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Nie były to ślady pogryzienia, tylko takie małe 
ranki, jakby bawił się nią pies obeznany z ludzkimi 
młodymi. Po tym wszystkim mama jeszcze bardziej 
przylgnęła do Ojuny, a Ojuna, tak samo jak wtedy, 
kiedy umarła babcia, nie chciała zostawać z nikim in-
nym. Te ślady jeszcze długo były widoczne. Policzki 
Ojuny już nigdy nie stały się całkiem gładkie, jak 
normalnie. Do dzisiaj są na nich malutkie fi oletowe 
blizny.

Magi przez kilka dni w ogóle się nie odzywała, 
a kiedy w końcu wydusiła z siebie, jak było, o tym 
szukaniu czosnku i o dzikim psie, który ni stąd, ni 
zowąd pojawił się nad twarzą Ojuny, co chwila zają-
kiwała się i bezradnie rozkładała ręce, jakby z każ-
dym słowem w naszych oczach zapadała się coraz 
niżej, i tak właśnie było.

I nawet tato, któremu obiecała urodzić małą 
Dolgormę i który przedtem prawie zawsze brał jej 
stronę, nagle stał się twardy i chmurny.

A jeszcze wtedy nikt z nas nie wiedział, że ta 
ciepła i niezwykle deszczowa jesień jest naszą ostat-
nią wspólną jesienią.

Po śmierci babci nasza rodzina zaczęła się tak 
jakoś kruszyć na kawałeczki, jak niszczejące owo, 
o którym wyznawcy zaczynają zapominać i które 
kamień po kamieniu rozsypuje się w step.

Owo, do którego nasza rodzina chodziła naj-
częściej, znajdowało się o jakieś trzy godziny drogi 
konno w stronę zachodnich granic naszego ajmaku. 
Stosik zwyczajnych, wygładzonych kamieni u stóp 
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góry o kształcie profi lu kobiecej twarzy, która nosi 
nazwę Borony Ul. Dni słoneczne naprawdę można 
tam było policzyć na końskim kopycie, a cała góra 
była nieustannie ukryta w deszczowej chmurze, 
z której cały czas strumieniami lała się woda.

Najczęściej jeździliśmy tam się modlić, kiedy 
dawno nie padało i po obłokach pyłu można było 
na kilometry poznać, gdzie są stada. Wtedy rzeka 
zmieniała się w wilgotne bagnisko z kilkoma osa-
motnionymi zagłębieniami, w których zwierzęta 
toczyły swoją codzienną walkę o wodę. Te najmłod-
sze, a także stare sztuki, nigdy nie mogły wygrać tej 
walki i tylko patrzyły pustym wzrokiem, aż w koń-
cu uginały się pod nimi nogi, a zady ściągały je na 
ziemię.

Mama z tatą i nami wszystkimi wyprawili się 
do tego owa. Nad głowami krążyły nam sępy, które 
nie mogły się doczekać, żeby zanurzyć swoje gołe, 
różowe szyje w krwawych wnętrznościach pad-
liny, a mama z tatą poganiali konie tak długo, aż 
na horyzoncie wyłonił się z drgającego powietrza 
kobiecy profi l Borony Ul z trzepoczącymi niebie-
skimi chadagami na zboczu. Nasze owo było pełne 
różnych przyniesionych rzeczy, i całą tę kilkugo-
dzinną modlitewną wyprawę przepełniało podnie-
cające oczekiwanie na nowe rzeczy, które przez ten 
czas, kiedy nas nie było, ktoś podarował kopcowi. 
Z daleka już widzieliśmy powiewające niebieskie 
skrawki materiału, a także kilka białych i żółtych, 
przywiązanych do okolicznych drzew. Chusteczki 
były zwyczajną rzeczą, my też zawsze je przywozi-
liśmy i wiązaliśmy, ale pomiędzy kamieniami i na 
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nich leżały też stare opony, butelki po piwie od lu-
dzi z Miasta, czerwone puszki z żółtym wzorkiem, 
kawałki starych drutów i inne dobre rzeczy, któ-
rych nie wolno zabierać. Obeszliśmy owo trzy razy 
w odpowiednim kierunku, wokoło powiewały po-
darte kolorowe chadagi, a pomiędzy pniami drzew 
dmuchał wiatr. Wyuczonymi formułami prosiliśmy 
o deszcz.

Do owa najchętniej jeździła babcia. Ubierała 
się wtedy w del przetykany jakby srebrną nitką, 
z takim samym niezwykłym zachodnim zapięciem, 
którego mama nie lubiła u taty, czesała się, rozpusz-
czała swój cienki, długi, posiwiały warkocz i znowu 
zaplatała włosy w chudy ogonek. W rękawie cho-
wała kilka chadagów i każdej ze swoich wnuczek 
wciskała do ręki parę cukierków, które później pod 
jej okiem musiałyśmy zostawić na kamieniach. 

Myślę, że to dzięki babci jeździliśmy tam tak 
często. Tata i mama też chętnie się modlili, ale do 
tego modlenia nie było im tak bardzo pilno jak babci, 
która już po kilku tygodniach suszy zawsze chcia-
ła wyprawić się do owa. A jak Dolgorma umarła, 
to jeździliśmy tam coraz rzadziej, i myślę, że Ojuna 
dużo straciła, że ominęły ją te modlitewne wypra-
wy do nowych rzeczy, które ludzie znosili na owo.

Tak jak w każdej porządnej rodzinie, u nas 
też na wprost wejścia do geru stał drewniany sto-
lik z fi gurkami Burchanów różnej wielkości, ale też 
i innych rzeczy. Naokoło stołu porozstawiane były 
nasze fotografi e, kiedy byłyśmy małe, a także mamy 
jako siedemnastoletniej piękności i taty z karabinem 
jako młodego żołnierza straży granicznej.
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Z nas wszystkich najczęściej przed fi gurka-
mi klękała babcia. Pochylała głowę i coś do siebie 
mówiła. Tato i mama byli inni. Ale kiedy modli-
ła się babcia, to była niepodobna do nas wszyst-
kich. W takich chwilach czułam, że jest czarownicą 
o potężnej mocy. Kiedy umarła, zastanawiałam się, 
czy jej ostatnie, przerywane konwulsjami kroki nie 
zmierzały czasem do naszego owa. Wskazywałoby 
na to miejsce, w którym ją znaleźliśmy, ale po trzech 
latach nie mogłam już sobie przypomnieć, czy miała 
na sobie to ubranie ze srebrną nitką, czy nie. Wtedy 
wszystko byłoby jasne. W starym, domowym, zła-
chanym delu babcia nigdy nie wybrałaby się w taką 
drogę, za to ręczę.

Mamie nic nie powiedziałam o tym, jak tato 
wtedy po zachodzie słońca zamilkł i patrzył na mnie 
nieswoim wzrokiem, tylko poszłam z tym do Nary, 
bo Nara była jaśniejsza od nas wszystkich i przez 
to mogła lepiej zrozumieć moje poczucie osamotnie-
nia.

Nara znała to bardzo dobrze.

Większość czasu pomiędzy trzecim a siód-
mym rokiem życia spędziłam w chuchdĳ n cecerle-
gu. Nara też. Między nami jest rok i jeden miesiąc 
różnicy, więc posłali nas tam razem. Ja nie chciałam 
jechać bez niej, a mama była zadowolona, że posyła 
nas obie za jednym zamachem.

Nasz chuchdĳ n cecerleg, jak większość pozo-
stałych przedszkoli, znajdował się w somonowym 
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centrum, w jedynym tak jakby mieście, które wtedy 
znałyśmy.

Kilka ogrodzonych gerów, parę lekkich drew-
nianych domków, których zimą nie dało się ogrzać, 
a latem nie można było w nich wytrzymać, i parę 
wielkich murowanych budynków, postawionych 
przez Rosjan. Oprócz przedszkola była tam jeszcze 
szkoła, lekarz, siedziba partii rewolucyjnej i somo-
nowej administracji, no i dom kultury, gdzie obcho-
dzono różne rocznice, a także gdzie rodzice chodzili 
głosować.

Do chuchdĳ n cecerlegu rodzice przyprowa-
dzili nas po raz pierwszy któregoś słonecznego, 
wrześniowego dnia w Roku Węża, a potem już nas 
tam wozili na początku każdego dziewiątego mie-
siąca, zawsze kiedy skończyły się nasze letnie wa-
kacje i prawie wszystkie dzieci wracały ze swoich 
gerów do zimnych budynków internatu.

Jedziemy naszym uazem, tato dopiero co go 
kupił od swojego szwagra Cowa, spryciarza, który 
handlował nowosybirskimi dżipami. Tato kiedyś 
wynajmował się jako kierowca, a ponieważ Cowo 
zawsze tylko obiecywał, ale nigdy nie płacił, tato jed-
nego razu zamiast do Miasta zajechał dżipem przed 
nasz ger. Babcia załamywała ręce, a tato obiecał, że 
auto zwróci zaraz następnego dnia. I sprawa była 
załatwiona. Z czasem mama nauczyła się prowadzić 
i też nas woziła do przedszkola.

Tato zatrzymał auto przed świeżo otynkowa-
nym budynkiem. Przy balach parskały zmęczone 
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konie przybyłych z daleka Mongołów, a wokoło 
w cichych grupkach stali dorośli, którzy nie znali się 
nawzajem, oraz krewni, którzy spotkali się tu przy-
padkiem. Butelka krążyła, dorośli w odświętnych, 
błyszczących delach w podniosłym nastroju rozle-
wali po parę kropli na każdą stronę świata, a dzieci 
podskakiwały i ciągnęły się za włosy albo przestra-
szone tuliły się do rodziców w przeczuciu nieodleg-
łej rozłąki, tak samo jak my dwie.

Nara od początku musiała coś przeczuwać. 
Ani na chwilę nie dała się zwieść roześmianym 
buziom nazwożonych zewsząd dzieciaków, a chło-
paczka, który dla zabawy zaczął ją dusić od tyłu, 
tak kopnęła, że później chlipał przez cały czas, 
kiedy przewodniczący somonu wygłaszał przemó-
wienie.

Od samego początku bardzo polubiłam naszą 
salę, w której mieliśmy wóz i konika z bakelitu, ma-
łego wilka z prawdziwej wilczej skóry, klocki od za-
przyjaźnionego przedszkola z Władywostoku, wie-
szaki z ręczniczkami i krzesełka ustawione w koło. 
Nara nie.

Nara zawsze we wszystkim potrafi ła połapać 
się wcześniej.

Nauczycielki posadziły nas w kole na krzeseł-
kach i kazały złożyć dłonie w miseczkę, a pani obe-
szła krąg z torebką szarych cukierków czekolado-
wych Sołnce Riebiat, które smakowały dorosłością 
i pachniały jak wszystkie rzeczy z naszego somono-
wego sklepu. Potem rodzice odjechali.

Po kilku dniach było jasne, że Nara nigdy nie 
będzie brała udziału w żadnych zabawach. Ten ko-
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lor stepowego piasku, w którym zanurza się słońce, 
ten ciepły słoneczny odcień jej włosów nie podobał 
się nikomu oprócz mnie.

Nara była Oros, tak na nią mówiły przed-
szkolanki, kiedy tłukła o ziemię małym wilkiem 
albo nie chciała herbaty nie dość słonej i tłustej. 
Inni też zaczęli na nią krzywo patrzeć, tak samo 
jak te grube buriackie wychowawczynie. Zaraz po-
wiedziałam o tym tacie. Najpierw zrobił się siny na 
twarzy i zacisnął pięści, potem twarz mu zmiękła 
i pofalowała się tak jakoś cierpko, ale może i nie, bo 
w końcu sta nowczym głosem oświadczył, że mamy 
się tym nie przejmować i żeby nam nie przyszło do 
głowy nie słuchać przedszkolanek, i że mamy o tym 
nie rozpowiadać.

No więc udawałyśmy, że nic sobie z tego nie 
robimy, bo tato powiedział, że to one są nie w po-
rządku, a nie my. Ale nie całkiem się nam udawa-
ło. Obie z Narą wiedziałyśmy, że coś jest nie tak, bo 
normalne włosy są czarne jak noc, czarne jak war-
kocz naszej Magi, którą wszyscy, odkąd pamiętam, 
zawsze lubili.

Ja doświadczyłam tego po raz pierwszy do-
piero w szkole.

Wtedy jak zginął pies z geru Dordża.
Dużo się o tym mówiło w szkole, bo ger Dordża 

stał całkiem na początku somonowego centrum, od 
wschodu, od strony Czerwonych Gór, a z tej okolicy 
pochodziło zawsze dużo dzieci, między innymi ja, 
Nara i Magi.

Ten pies bez przerwy szczekał i latał w tę i we 
w tę z wyszczerzonymi kłami, z pyska ciekła mu 
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ślina i zostawiała na ziemi ciemne kałuże. Był też 
strasznie wielki, każdy by go poznał.

Aż nagle zniknął. Z dnia na dzień, i nigdy wię-
cej się nie pojawił. Wtedy już z Narą chodziłyśmy do 
szkoły i ponad rok mieszkałyśmy w internacie.

Parę dni później, kiedy zrobiło się o tym głoś-
no, w naszej ubikacji, takiej drewnianej budce koło 
internatu, pojawił się wyryty nożem napis: „Kto 
chce wiedzieć, gdzie się podział pies Dordża, niech 
zajrzy do miski…” – i tu moje imię. I od tej pory za-
częło się o tym mówić.

Może to był błąd, że to wycięte nożem zdanie 
zostało tam tyle lat. Co prawda, coraz bardziej ciem-
niało i zanikało, a w końcu kiedyś budka została 
rozebrana. Ale wtedy już nie chodziłam do szkoły 
i nikt nie podejrzewał, że z moją mamą coś jest nie 
w porządku.

To, co się działo w somonowym centrum, nie 
miało nic wspólnego z tym, co działo się u nas w do-
mu, i na odwrót.

Z czasem te dwa światy zaczęły coraz bardziej 
się od siebie oddalać. Z Narą i Magi spędzałyśmy 
teraz więcej czasu w internacie i ger naszych rodzi-
ców stawał się dla nas czymś niezwykłym i tym-
czasowym, tak samo jak w tamto pierwsze ciepłe, 
wrześniowe popołudnie dziwny i obcy wydał się 
nam chuchdĳ n cecerleg.

W naszym białym, omotanym sznurami, woj-
łokowym namiocie, z kupą argalu do palenia w pie-
cu, wilkopodobnymi psami i drzwiami, na których 
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świętym progu, odkąd pamiętam, nikt nigdy nie po-
stawił stopy, bywałam raczej w snach niż naprawdę. 
I później też nie miało być inaczej.

Nigdy nie zapomnę tych koszmarnych nocy, 
kiedy miałam może dziesięć lat. Mamy z tatą ani śla-
du. Moje sny pełne były wycia drapieżników, nasze 
osłonięte przez góry zimowe miejsce – puste, i nie 
miałam dokąd wrócić. Bo oni na mnie nie poczekali. 
I widziałam wyraźnie, jak w oddali coś się kołysze, 
tak zawsze kolebały bokami wielbłądy, kiedy ciągnę-
ły nasze pomarańczowe rzeźbione sprzęty i wszyst-
kie żerdzie, i środkowy drewniany słup, który pod-
pierał nasz ger i podtrzymywał też niebo nad nami, 
żeby nie spadło, bo do podparcia nieba nigdzie, jak 
okiem sięgnąć, nic innego nie było, może tylko góry, 
które osłaniały nam plecy, ale nawet te obojętne, ka-
mienne kolosy same nigdy nie utrzymałyby nieba. 
W tych snach dużo biegałam, coś goniłam, a w tym 
czasie nasza rodzina znikała za rozpalonym hory-
zontem, ja zaś przeczuwałam, że ma to jakiś zwią-
zek z tym napisem w budce, gdzie chodziłam sikać 
albo tylko sobie przykucnąć, kiedy nie chciałam ni-
kogo widzieć, nawet Nary. Na te wycięte słowa pa-
trzyli wszyscy, kiedy się tam w półmroku wysilali. 
Wyrżnięto je wielkimi, wyraźnymi literami.

Nara spała koło mnie, ale w te noce byłam 
sama. Tylko z wyciem drapieżników, w którym 
słyszałam czasem jękliwy płacz Ojuny, kiedy wie-
czorem straszyłam ją w gerze Uregmą, a ona już ro-
zumiała wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, że bez 
mamy nie ma z nami szans. W te noce gryzły mnie 
pierwsze wyrzuty sumienia.


