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AHOJ!

Mam na imię Aneta  Nie lubię tego imienia, ale cóż, 
pretensje mogę mieć jedynie do rodzinki  W in‑
nych kwestiach też proszę się wpisywać do fami‑

lijnej książki skarg i wniosków, jak choćby w sprawie mojego 
wizerunku  Wyglądam, jak wyglądam, czyli paskudnie  Ale 
czy to moja wina, że mam cienkie włosy i spatyczałe nogi? 
Że moja piegowata twarz przypomina miejsce zmasowane‑
go ataku much? I że moje prawe ucho bardziej odstaje od le‑
wego? Nie  A na dodatek, buzia mi się nie zamyka i cierpię 
na nadpobudliwość psychoruchową  Katastrofa! I wiesz co? 
Pewnie z niej nigdy nie wyjdę, zważywszy na moją organicz‑
ną zdolność pchania się w dziwne historie, mniej lub bardziej 
przygodowe  Zaraz Ci wszystko objawię  Gdy skończę, pozo‑
staniesz z paszczą rozdziawioną i pomyślisz, że zaliczam jakąś 
fazę  To co, pełna gotowość? Azymut – Wyspy Naftalinowe  
A więęęęęc: cała naprzód!!!
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Rozdział 1

NADPOBUDLIWOŚĆ

Dziś są moje ósme urodziny  Osiem – to najgłupsza 
liczba pod słońcem  Tata twierdzi, że gdy się ją położy 
na bok, dostawi krzyżyk i poziomą kreseczkę, to wy‑

chodzi plus–minus nieskończoność  W moim wieku plus–mi‑
nus nieskończoność nieprzewidywalności, jak podkreśla tata  
Mama mówi, że tata to łebski facet i mózgownica ścisła  Jed‑
nak, gdy wypije za dużo garażowego rozgrzewacza, ma umysł 
ściśnięty, nie żaden ścisły  Nawet „r” mu nie wchodzi  Trud‑
no zrozumieć, co mówi  Mówi? Bredzi coś wtedy trzy po trzy  
Na szczęście rzadko tak ma z językiem i rozumem  Dzisiaj 
na pewno jest dobrze, bo zawozi mnie do Goleniowa, na so‑
botę i niedzielę  Uwielbiam koniec tygodnia i godzinną jazdę 
do babci  Tymczasem pociąg stoi jak krowa na rowie w szcze‑
rym polu, pomiędzy Emmą Załom a Rurką  W przedziale cisza 
jak makiem zasiał  To dla mnie stan nie do zniesienia  Panu 
z naprzeciwka burczy w brzuchu, lecz on nic nie słyszy, bo śpi  
„Okular” wygięty, broda opadnięta na popielniczkę  Tylko pa‑
trzeć, jak proteza mu się zluzuje i wysunie, prosto na kolana  
Może by mu tak patyk wsadzić w rozdziawiony otwór gębo‑
wy? Albo włożyć palce w dziurki nosa? E, nie, bo ogilam sobie 
dłonie  Wiem, krzyknę mu do ucha: „pobudka”!!!
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Oj, chyba nici z planów, bo chudy pan, który ma buty ze szpi‑
cem na wysokim obcasie, przypatruje mi się, jakby znał moje 
myśli  Czarownik Kościej? Wygląda na takiego Kostucha z ba‑
jek  No i do tego łysa pała… Świeci mu się, jak wypolerowana 
flanelową szmatką  Gapi się i gapi  Wywalę mu język, to prze‑
stanie  Albo nie, bo skoro on ma takie same buty jak tata, musi 
być nienajgorszy  A że brzydal, to trudno  Podobno nie wszyscy 
mogą być piękni  Na przykład ta wstrętna czarownica z naprze‑
ciwka, ubrana na czarno  Babcia mówi, że tak ubierają się tylko 
zakonnice  Nie dość, że wstrętnie się ubierają, to są brzydkie  
Czyta grubą książkę i żegna się, co jakiś czas  Gdybym miała 
taka gębę, siedziałabym na niej  Obok niej zajmuje miejsce blon‑
dyna z dużym biustem, ubrana w przyciasny liliowy sweterek  
Ma okropnie pomalowane oczy, całe na niebiesko  I różowe usta  
Jak można się tak oszpecić? Ojej, ona ma żółte zęby! Najchęt‑
niej zalepiłabym jej buzię plastrem  Tata co rusz łypie na nią  
Dziewczyna też zerka na mnie i tatę  Częściej na tatę  Najwy‑
raźniej podoba się jej  Niesamowite, przecież tata ma już 30 lat! 
W tym wieku to chyba za późno na amory? Ona też już niemło‑
da, ma z 19, może 20 lat  „Dość tego migdalenia”, jak mawia 
babcia  Postanawiam przerwać grobowy spokój  W końcu słynę 
w rodzinie z paplaniny  Mama ciągle powtarza, że gadam jak na‑
jęta, zwłaszcza, gdy nie trzeba  Gdy powinnam, to zapominam 
języka w gębie  Tak źle i tak niedobrze  No to jak ma w końcu 
być? Zastanowię się nad tym później  Teraz muszę o coś spytać:

– Tatuś?
– Tak?
– A podoba się tatusiowi ta pani? – i tu wskazuję palcem 

na panią czytającą książkę 
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Cisza całkowita  Nawet pan, wcześniej śpiący, wraca do nor‑
malnej pozycji, a jego bryle na nos  Zamyka buzię i wlepia się 
z mojego tatę  Zakonnica odkłada Pismo Święte i też z zacie‑
kawieniem spogląda  Pan ze szpiczastymi butami przygląda się 
biuściastej pani, to znów tacie i ma wyraźnie ubawioną minę  
A tata dla odmiany cały czerwienieje  Dlaczego milczy? Z do‑
ciekliwością drążę temat:

– Czy podoba się tatusiowi ta pani z niebieskimi oczami 
i żółtymi zębami?

– Uspokój się wreszcie! Pani jest ładna i wcale nie ma żół‑
tych zębów 

– Ma, przecież widzę 
W tym momencie pani z książką wstaje i wychodzi z prze‑

działu  Teraz ma także różowe policzki, jak tata  Pasują do okrop‑
nej szminki  Tata woła za nią:

– Przepraszam za córkę! Proszę wybaczyć!
A do mnie:
– To się popisałaś, a teraz koniec  W domu porozmawia‑

my  Ja ci pokażę 
– A co mi tatuś pokaże?
– Cicho bądź!
Za co? Nie umiem być cicho  To niemożliwe! Jak ja wy‑

trzymam do końca podróży? Jeszcze połowa drogi  Cicho 
to wszyscy będziemy mieli w grobie  Spokój też  A zakonnica 
to najszybciej z nas wszystkich  Właśnie postanawia otworzyć 
swe krzywe usta  Ukazują się krzywe i sczerniałe zębiska, jak 
u wilka  Zaraz z jej paszczy wylecą jakieś jaszczurki i żmije! 
Albo żyrafa? Nie, tym razem nic nie wydostaje się, za wyjąt‑
kiem słów:
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– To tylko dziecko, proszę się nie denerwować  – tu sio‑
stra zwraca się do zmieszanego taty i ciągnie dalej – Wie pan, 
dzieci są szczere do bólu, jak w tym przypadku  Czasem nas 
zaskakują bystrością…

Ta zakonnica nie taka znowu upiorna, na jaką wygląda  
I gada całkiem do rzeczy  Trzeba się przysłuchać, skoro o mnie 
chodzi 

– Tak, ale proszę siostry, zupełnie nie wiem, po kim ona 
to ma? Ani żona, ani ja, nie jesteśmy tacy… – tu tata kluczy 
i usiłuje znaleźć odpowiednie słowo 

– Niepohamowani?
– Tak, właśnie tak 
– Och, proszę pana! Opiekuję się sporą gromadką dzieci  

Mam ich pod swymi skrzydłami sześćdziesięcioro  Niektóre 
z nich wykazują pewnego rodzaju nerwowość  Są nadpobu‑
dliwe psychoruchowo  To taka przypadłość, z której się kiedyś 
wyrasta  Oczywiście, dla otoczenia „kiedyś” – to marne pocie‑
szenie, ale należy w to wierzyć…

– Co to znaczy?
– To znaczy, że takie istoty są zdolne, czasem nawet uta‑

lentowane, ale nie umieją się znaleźć w jakimś miejscu, by nie 
narobić zamieszania  Dodam – sporego  Takie dziecko nie 
potrafi wysiedzieć w ławce szkolnej 45 minut  Każdy szmer 
i każda przefruwająca mucha jest ważniejsza od tego, co mówi 
nauczyciel 

– Jak z takimi dziećmi sobie radzić?
– Trudny temat  Jestem psychologiem i pedagogiem, cho‑

ciaż w habicie 
– O!
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– Trzeba zająć takie dziecko: rysowaniem, grą na instru‑
mencie, zabawą z rówieśnikami, dodatkową nauką np  języka 
obcego czy innego przedmiotu, zapisać na kółko zaintereso‑
wań 

– Hmmm…
– Wtedy dziecko będzie miało możliwość realizowania się 

i zużycia nadmiaru energii  Jest szansa, że w przyszłości nabę‑
dzie stosunkowo więcej umiejętności od innych rówieśników, 
tym samym niemało osiągnie  Wielu wybitnych i słynnych lu‑
dzi cierpiało na tę dolegliwość wychowawczą 

– Co siostra powie?
– Tak jest  Proszę mi wierzyć  Proszę jeszcze pamiętać, aby 

dziecko samo wybrało sobie to, czym będzie się chciało zajmo‑
wać poza szkołą  Ono musi bardzo chcieć zajmować się czymś 
dodatkowym, co okaże się inspirujące i odkrywcze 

– Pomyślę o tym  W każdym razie dziękuję siostrze za te 
cenne wskazówki 

– Dziękujmy Bogu za takie okazy 
– Jakie okazy? – tata wydaje się zbity z pantałyku 
– Diamenty samorodki  Sporo czasu i troski kosztuje oszli‑

fowanie tak cennego kamienia  Gdy jednak się go obrobi, uka‑
zuje się szlachetny brylant, który mieni się kolorami tęczy  
Zazwyczaj wyrasta z niego niezwykle uzdolniona i barwna 
osobowość 

– Co z Kukusi wyrośnie, nie wiem, ale barwna jest już te‑
raz  Aż za bardzo…

– Chwała Panu! Amen 
– Dziękuję siostrze za te wskazówki  Przemyślę to wszyst‑

ko na spokojnie 
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Zakonnica wypowiedziawszy „amen”, z nabożnością otwie‑
ra Biblię i zapada się w wiedzy ponad pięciu tysięcy lat  Skoro 
zakonnica ma dostęp do skarbnicy odwiecznych mądrości, 
a mówi to, co mówi, może warto się zastanowić nad sobą? 
Nowe słówka, nie do końca zrozumiałe, brzęczą mi w głowie: 
nadpobudliwość psychoruchowa, inspirujące i odkrywcze  
Babcia mi je objaśni  Przy niej zawsze mogę mówić, co myślę  
Akurat w tym jesteśmy do siebie podobne  Jej to nie razi  Cza‑
sem tylko na mnie nakrzyczy, ale potem wszystko jest dobrze  
A swoją drogą, chętnie bym się zapisała na lekcje pianina czy 
na kółko aktorskie  Ta zakonnica nie jest taka głupia, na jaką 
wygląda  Nieco szpetna i pomarszczona, lecz „ględzi z sensem”, 
według terminologii dziadka  Pomyślę jutro o sztuce  Czy nie 
byłoby fajnie zostać aktorką? Wtedy nikt by się mnie nie cze‑
piał, nie obrażał na mnie, jak ta pani, co wyszła przed chwilą  
Mogłabym robić, co mi się podoba  Dziadek twierdzi, że „ar‑
tystom się wiele wybacza, a dobrym artystom, to nawet wię‑
cej niż wszystko”  To ja chcę być doskonałą i sławną artystką  
Tak, zdecydowanie!
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Rozdział 2

WYNALAZEK

Dlaczego ja wiecznie choruję? Jak nie zatrucie, to zazię‑
bienie albo angina  Zwłaszcza zimą ciągle coś mi do‑
lega, a to spędza sen z powiek babci  Biadoli potem: 

„jak nie urok, to sraczka”  Martwi się tylko chyba za bardzo, 
zważywszy, że faszeruje mnie jakimiś naparami, papkami i in‑
nymi ziołowymi świństwami  Kiedy dorosnę, nigdy więcej 
do ust nie wezmę takich wynalazków  Najgorsza jest lewatywa, 
na zatrucia od śliwek i gruszek  Fajdam po niej dalej, niż widzę  
Zazwyczaj w przedpokoju, bo nie zdążam do klopa  Perełka pa‑
trzy na mnie i widzę w jej psich ślepkach zdumienie: „to ona 
może w mieszkaniu, a ja nie?”  Zdecydowanie bardziej wolę 
rycynę, bo po niej częściej wołam niedźwiedzia niż strzelam 
w porcelanę  Perła mi asystuje i sprawdza, czy aby równo leci  
Jak nierówno lub nie tak, jak powinno, to pędzi do babci i robi 
raban na całą chałupę  Babcia przybiega z następną łychą rycy‑
ny, a wtedy to już kilka sekund i po wszystkim  Ufff… Ile to się 
trzeba napocić, żeby się pozbyć zatrucia  A zatruwam się naj‑
częściej, gdy jem bardzo zdrowe rzeczy  Po co je wcinać i po‑
tem cierpieć? Czy nie lepiej skupić się na słodyczach? Po nich 
nigdy nic mi nie jest  Babcia straszy, że zęby się po nich psują  
Dobre sobie! I tak za rok czy dwa wypadną i wyrosną nowe, 
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już nie mleczne  Ciekawe, jeśli nie mleczne, to może śmietan‑
kowe? O tak! Jak ptasie mleczko albo lody u pani Guźnej  Albo 
bezy z bitą śmietaną? Albo śmietana z cukrem i truskawkami? 
Jak będę dorosła, to będę jeść na śniadanie czekoladę, na obiad 
lody, na deser naleśniki z bitą śmietaną, na podwieczorek pta‑
sie mleczko, a na kolację bezy i biszkopty, i napoleonki, i pty‑
sie, i kubeczki z bitą śmietaną, i rurki, i…  ! To straszne być 
małym  Nikt człowieka nie rozumie  No, może Pan Ciach  On 
mi daje cuksy  To nasza tajemnica  Obiecałam, że nikomu nie 
powiem  Nawet babcia nie wie  Ale Pan Ciach to już staruszek 
i pewnie niedługo spocznie w glebie  Ma jakieś 50 lat  Kto 
mi wtedy będzie dawał cukierki? Muszę o tym zacząć myśleć 
teraz, bo jak on umrze już jutro lub pojutrze?

Z planów znalezienia następcy Ciacha, czyli nowego cuk‑
sodawcy wyrywa mnie babcia:

– Siadaj Niunia, zmienię ci sól 
– Znowu?
– Tak  Musisz wyzdrowieć, jak chcesz w sobotę pojechać 

na kulig  Inaczej z sanek nici 
– Ojej, ale to parzy! – ciągnę niezadowolona 
– Nic ci nie będzie, jak trochę pocierpisz – dodaje babcia 
Ładne mi trochę  Chyba z tablic kamiennych lub innych 

wykopalisk nabywa tę felczerską wiedzę: szklankę soli wrzuca 
na patelnię i grzeje  Potem sypie ją do szmaty, zawija, to wszyst‑
ko wsadza w ręcznik i taki gorący wałek owija mi wokół szyi  
I to ma być trochę? Czy ja muszę pokutować za grzechy już 
teraz? Wolę po śmierci, bo teraz to boli  Po tej drugiej stronie 
chyba nic się już nie czuje? Pewności nie ma  Babcia mówi, 
że w Polsce to nigdy nic nie wiadomo 
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– Zaraz dostaniesz mleko z masłem i czosnkiem – z po‑
kutnej zadumy wyrywa mnie babciny głos 

– Nieeee…
– Nie marudź! W nocy wypijesz drugą porcję, a rano bę‑

dziesz zdrowa 
Jak będę duża, to nikt mnie nie zmusi do picia mleka z ma‑

słem i czosnkiem  Brrr! Tak właściwie to nie pamiętam, czy 
piję mleko w nocy, odkąd babcia dysponuje machiną pielę‑
gniarską własnej konstrukcji  To gruba decha, prawie jak stol‑
nica, tyle, że wyższa i szersza  Na niej są nabite cztery paski: 
najszerszy – do mocowania talii, węższy – przypinania szyi 
i dwa najmniejsze – do przymocowania ramion  Ciekawe skąd 
babcia ma ten kawał drewna? Z cmentarza? Może z trumny 
jakiegoś nieboszczyka?? Ostatnio stale tam chodzi na spacer! 
Eeee, chyba jednak nie  Babcia powtarza, że jak się coś komuś 
z cmentarza zabierze, dusza chce odebrać własność niemal na‑
tychmiast, czyli najbliższej nocy  Ojej!!

Na noc stawia tę tablicę za tapczanem, od strony głowy  
Podciąga mnie i przypina paskami  Najpierw pas i ramiona, 
później szyję  Siedzę unieruchomiona i nadal śpię  Buzia sama 
się otwiera, więc babcia wlewa do niej obrzydliwą mleczną 
miksturę  Tak mnie leczy z anginy  Całkiem szybko i skutecz‑
nie, jak twierdzi pani Miglewska  To babci koleżanka  Ona 
ma 96 lat i wygląda jak żywa  Gdy mnie widzi, zawsze chce 
uściskać: wyciąga ręce, chwyta w wychudzone kleszcze i ca‑
łuje w policzki 

– Jaka słodka ta pani wnusia  Taka Niunia kochana!
Okropne! Prawie za każdym razem oślini mnie i muszę się 

wycierać  Gdy mnie już wyściska i „wyniunia”, siada w bujanym 
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fotelu  Chwilę postękuje i po paru minutach śpi  Ufff… Ale jak 
na złość, ona potrafi się obudzić, a wtedy pyta:

– Anetka? Anusia? A gdzie ty? A jesteś… Niechże cię przy‑
tulę  Choć do mnie Niunieczka!

Znowu? Nie! Ratunku!! Niema rozpacz tak mnie dławi, 
że nie potrafię nic powiedzieć  Za to babcia mówi, oczywi‑
ście po wyjściu pani Miglewskiej, że starość Bogu nie wyszła 
i że na tę przypadłość nie ma lekarstwa  Skoro leczy mnie z an‑
giny, dlaczego nie może pomóc swojej koleżance? Przecież ona 
wszystko umie, wszystko wie najlepiej, na wszystkim się zna  
Mam genialną babcię z umysłem wynalazcy! Zanim ja będę 
stara, to chyba zdąży coś wynaleźć na tę przerażającą przypa‑
dłość? Bo ja nie chcę być taka kostropata, jak pani Miglewska  
I nie chcę stękać!! I nie chcę być pomarszczona i brzydka!!!

– Babciu, ale ja nie chcę być stara!
– Dziecko, co ty wygadujesz? Masz dopiero 8 lat  Śpij już  

Dobranoc!
– A jak się obudzę jutro rano stara? I będę wyglądać jak 

pani Miglewska?
– Niunia, jutro będziesz miała nadal 8 lat 
– Na pewno?
– Ależ tak  A jak się kiedyś zestarzejesz, to będziesz po‑

dobna do mnie 
– Aha…
„Babcia chyba jest całkiem ładna, tylko niska i gruba  I ma 

krzywe nogi, ale przyzwoitą resztę” – jak mówi dziadek  To 
całkiem nie najgorzej  Dobrze, jutro będę zdrowa, a w sobo‑
tę pójdę na kulig  Potem mogę się zestarzeć, ale to dopiero 
po sankach 



– Dobranoc babciu!
– Śpij z Bozią i z aniołkami 
– Ty też…
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Rozdział 3

PROSTE ZADANIE

Tata jest brygadzistą w stoczni  Czasem bywa nim tak‑
że w domu, bo jak mawia mama: „tata znowu rządzi”  
Na szczęście nie codziennie, więc można z nim wy‑

trzymać  Cała rodzina jest dumna z taty powodu, zwłaszcza, 
gdy piszą o jego wyczynach w Gryfii  To gazeta stoczniow‑
ców, nie żadna Trybuna Ludu, ale porządna Gryfia  Dziadek 
mawia, że „poczciwe chłopy ją redagują”, a on się zna na lu‑
dziach  Ma przecież osiemdziesiąt lat! Czasem czyta na głos 
gazetę, by wszyscy wokół słyszeli, że rzecz się ma o jego synu  
Robi to na tyle głośno, aby babcia też dobrze usłyszała  Ona 
ostatnio ma kłopoty ze słuchem, więc chyba trzeba będzie jej 
niedługo lejki do uszu zacząć wkładać i do nich głośno wołać  
I tym razem dziadek coś znajduje:

Andrzej Auguścik, brygadzista Szczecińskiej Stoczni Remon-
towej wraz ze swoją grupą wypracowuje sto osiemdziesiąt pro-
cent normy!

A parę minut później z następnego numeru gazety: An-
drzej Auguścik, brygadzista, przodownik pracy w Szczecińskiej 
Stoczni Remontowej, wraz ze swoją grupą ustanawia nowy re-
kord Gryfii – dwieście procent normy! Niech żyje duch socjali-
styczny wśród pracowników naszej stoczni!
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Duch Socjalistyczny… Jeszcze go nie znam  Babcia często 
opowiada o Duchu Świętym, o duszach zza światów, za to nic 
o Duchu Socjalistycznym  Może to i dobrze, bo od duchów 
bardziej wolę nimfy wodne i rusałki  One podobno ukazują się 
częściej niż duchy i są sto razy ładniejsze  Dlatego tak bardzo 
chciałabym zostać jedną z nich, tańczyć w brzasku słonka w le‑
sie, przy źródełku  Śpiewać w chórze z ptactwem, rozmawiać 
z sarenkami, głaskać jelonki, pląsać po łące z zajączkami… 
Och, tak! Będę musiała dziś spytać taty, czy mogę w przyszło‑
ści zostać rusałką albo nimfą wodną  Może się zgodzi? Tata 
jest mądry, prawie tak mądry, jak babcia  Jednak dziadek po‑
wtarza, że „babcia i tata mają pewną upierdliwą przypadłość 
– nie umieją zamknąć buzi, gdy trzeba i potrafią tym rozwście‑
czyć do białości nawet świętego”  To chyba prawda, bo właśnie 
słyszę głosy mamy i taty, dobiegające z kuchni:

– Ty nic nie rozumiesz  Sipińska jest wspaniała i świetnie 
śpiewa! – kwituje tata 

– Świetnie? Przecież tobie słoń na ucho nadepnął! Co ja mó‑
wię – całe stado słoni! Jesteś głuchy jak pień, skoro nie słyszysz, 
że ona wyje jak bura suka! Zero subtelności, zero delikatności  
Jesteś zaślepiony!

– Cooo? Ona pięknie śpiewa  Pięknie, słyszysz?! Ty się 
w ogóle nie znasz!

– Ja się nie znam? O, nie! Co to, to nie! Ja po prostu mam 
wyrobiony zmysł muzyczny, bardziej od ciebie i wyrafinowa‑
ny gust 

– Czy można sobie wyrobić smak muzyczny, słuchając 
w kółko Marka i jego „nie dokazuj miła, nie dokazuj…”? Albo 
tej drugiej od „Zielono mi…”?
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– Tak, bo oni umieją się wznieść na wyżyny poezji!
– Wyżyny poezji? Te jęki? Te popiskiwania nazywasz wy‑

żyną poezji? Dobre sobie!
– Popiskiwania???
– A żebyś wiedziała! Poezja, wielka mi poezja! Nie znam 

się na poezji, nie lubię poezji!
– Jak to? Przed ślubem mówiłeś, że lubisz!
– Może i lubiłem, ale już nie lubię, więc nie będę z tobą 

kwilił do księżyca i wyśpiewywał peanów na cześć tych dwóch 
wyjców poetyckich  Idę na koncert!

Na te słowa mama staje zamurowana z szeroko otwartą 
buzią  Po chwili odzyskuje głos:

– Koncert? Jaki koncert?
– Koncert Urszuli, a niby kogo? – i tata zaczyna fałszować: 

„To był świat w zupełnie starym stylu…”
– A skąd ty masz pieniądze?
– Dostałem bilety w Stoczni, o!
– Jakie bilety?
– Noooo, zaproszenia dostałem  Dotowane przez stocznię  

Idziemy całą paczką  I wszystkie chłopaki biorą swoje żony 
– No to wiedz, że ja, mój drogi, nigdzie z Tobą nie pójdę, o!
– Nie?
– Nie!
– No to wezmę Anetkę 
– No to sobie ją weź!! – tu mama trzaska drzwiami i wy‑

chodzi z obrażoną miną  Mama często się obraża, ale szybko 
„od‑obraża”  Zupełnie nie rozumiem, o co się kłócą? Jakie wyj‑
ce? Jaka Urszula? Ja tam lubię, jak w kościele śpiewa siostra 
Zofia przy organach  Gdy słyszę, że „Ava ma ryja”, to nawet 
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ten ryj nie przeszkadza, ponieważ anielskie tony dźwięczą 
mi w pamięci jeszcze długo po mszy  Chciałabym tak ładnie 
śpiewać  I żeby potem ludzie mówili, że mam anielski głos  
Dobrze, skoro mam iść z tatą na koncert, to chyba muszę się 
ubrać  W majtadałach przecież nie pójdę  Może założę nie‑
bieską sukienkę, tę z falbankami? To ostatnie dzieło babci  
Wprawdzie dzieciaki śmieją się ze mnie: „Antenka – diabołe‑
czek, co ma tysiąc falbaneczek!”, ale co mi tam  Babci się po‑
dobam i to jest najważniejsze  Podkreśla, że w tym odcieniu 
wyglądam jak mała księżniczka  Mała… No tak, jestem mała 
i chuda, lecz kiedyś chyba urosnę?

Jesteśmy w dużej sali z czerwonymi siedzeniami  Wszyscy 
odświętnie ubrani, pachnący, uśmiechają się do siebie, wy‑
mieniają ukłony  Co innego widzieć się w pracy, a co innego 
w sali koncertowej  Nie codziennie ślusarz, spawacz czy me‑
chanik mogą na żywo słuchać „taaakiej gwiaaazdy”, jak mówi 
tata  Za chwilę się rozlegnie dzwonek i zacznie koncert  Moje 
rozmyślanie zostaje nieoczekiwanie zakłócone przez jakiegoś 
półłysego pana  I nie dość, że ma włosy tylko gdzie niegdzie, 
to jeszcze odstające uszy wielkości małej patelenki na jedno 
jajko sadzone  To prezent taty, wykonany w stoczni, specjal‑
nie dla mamy, z okazji dnia kobiet  I ten półłysol ma aż dwie 
takie patelenki po obu stronach czaszki, częściowo przykryte 
przez resztkę włosów  Wygląda jak Plastuś, tyle, że znacznie 
brzydszy  Zwraca się do mojego taty:

– Czy ta śliczna dziewczynka to pana córka?
– Tak, moja 
– To doskonale!
– Też się cieszę, ale o co chodzi?



23

– Otóż, proszę pana, sprawa jest następująca: czy pana có‑
reczka może na koniec koncertu podać kwiaty naszej artystce? 
Przed bisami, ma się rozumieć 

– Ona sama? A są jeszcze inne dzieci? Może razem by po‑
szły?

– Niestety, nie dostrzegam innych maluchów, a zaraz mamy 
koncert  Wygląda na to, że pana córeczka jest jedynym dziec‑
kiem na tej sali  Więc jak będzie?

– Z mojej strony nie ma problemu, ale proszę jeszcze spy‑
tać córki 

– Doskonale! Dziękuję Panu!
Plastuś pochyla się w moją stronę z wyszczerzonymi zę‑

bami:
– Jak masz na imię?
– Aneta 
– Jak ślicznie! A wiesz, że solistka z Abby nosi takie samo 

imię? – i tu łysol głaszcze mnie po głowie, ciągnąc dalej: – 
Anetko, a ile masz lat?

– Osiem i pół 
– Oooo, to duża z ciebie dziewczynka!
Całkiem miły jest ten Plastuś, choć urody mu Bozia nie 

dała, jak mawia babcia  Za to ma oczy, bo przynajmniej wi‑
dzi, że jestem duża!

– Anetko, twój tatuś się zgodził, abyś wykonała pewne za‑
danie 

– Zadanie?
– Tak  To proste zadanie, ale bardzo ważne  Z całą pew‑

nością poradzisz sobie znakomicie  Taka z ciebie rezolutna 
dziewczynka, jak widzę 
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Rezolutna i duża  O tak! Tylko co to znaczy, rezolutna? 
Hmmm… Spytam później tatusia  Chyba polubię tego Pla‑
stusia  Babcia stale powtarza, że jeśli ktoś jest sympatyczny, 
to trzeba się uśmiechnąć i dygnąć nóżką w podziękowaniu  
Dygnąć nie mam jak, bo siedzę, a i uśmiechnąć się nie bardzo 
mogę, bo od trzech dni nie mam zęba z przodu  Babcia twier‑
dzi, że to mleczak i teraz mi odrośnie ząb z korzeniami  Ale jak 
te korzenie się zasadzą nie w tym miejscu, tylko np  w moim 
nosie? Bo skąd one wiedzą, że to akurat to jest to, a nie inne 
miejsce? Pomyślę o tym jeszcze, ale nie teraz, ponieważ wła‑
śnie Plastuś czegoś ode mnie chce:

– Anetko, czy wręczysz kwiaty naszej wspaniałej artystce? 
Tylko tyle i aż tyle 

– Kwiaty? Ale ja nie mam kwiatów…
– My mamy  W odpowiednim momencie damy ci do rą‑

czek wiązankę, a ty dasz ją pani Urszuli  To co, Anetka, zga‑
dzasz się?

Przytakuję, kiwając głową  Zadowolony z odpowiedzi Plastuś 
podchodzi do pani w bordowym fartuchu stojącej w drzwiach 
i coś do niej mówi  Oboje patrzą na mnie uważnie i się uśmie‑
chają  Zaraz, zaraz… Proste zadanie? Tylko, skąd niby mam 
wiedzieć, kiedy jest ten „odpowiedni moment”? A jak go prze‑
gapię? I dlaczego Plastuś twierdzi, że sobie poradzę? Powo‑
li zaczynam żałować mojej zgody  No a co będzie, jak mi się 
pomylą osoby? Albo mnie gwiazda nie zauważy? Przecież je‑
stem taka mała! I chuda!! Chwileczkę, mam na sobie sukienkę 
z dużą ilością falbanek, to może jednak pani Urszula dojrzy 
mnie na tej ogromnej scenie? A jak upadnę? Bo przecież ja się 
często przewracam  Mama mówi, że chodzę, jak łamaga i nie 
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nadąża z kupowaniem mi rajstop, a poza tym ciągle mam pla‑
stry na kolanach  Dobrze, że pod nowymi białymi rajstopka‑
mi ich nie widać  Co robić?? Dziesiątki myśli grasuje po mojej 
łepetynie jak stado królików, a ja nawet nie wiem, czy mi się 
podoba śpiew sympatii mojego taty  Muszę się chwilę na spo‑
kojnie zastanowić, tylko jak, skoro tu nie ma spokoju! Na sce‑
nie jest przerażający harmider  Teraz już rozumiem, co mama 
ma na myśli, mówiąc, że „ona wyje, jak pies bury”  Na pew‑
no głośno, a jak dla mnie – o wiele za głośno  I nie ona sama, 
bo obok jeszcze ryczy cały zespół  Oni wszyscy drą się jak po‑
parzeni  Skaczą, to znowu się kiwają, wykonują rozpaczliwe 
ruchy, jak ja, gdy mi się przydarza poślizgnąć na wrotkach  
Dziadek na taki widok zwykle mawia: „a tych to ktoś do prądu 
podłączył”  Nie, chyba nie polubię takiej muzyki… O, a temu 
z lewej strony, który czasem wtóruje artystce, głos się trzęsie 
jak u kozy naszej sąsiadki  Już wolę tego drugiego, z długi‑
mi kudłami za bębnami, bo on cały czas rży  Chyba się cieszy 
z czegoś, tylko z czego? Wtem pani w bordowym fartuchu ła‑
pie mnie za rękę i mówi:

– Już czas! Trzymaj kwiaty i ładnie podaj tej pani na sce‑
nie, która się teraz kłania, dobrze?

– ???
To już? Trzymam w garści wielką wiązankę  Całkiem sporo 

waży  Na scenę nie jest daleko, tylko bardzo wysoko  Ojej! I jak 
ja mam się tam dostać? Podest sięga sporo ponad moją głowę, 
a nawet jeszcze więcej  Nie pofrunę na tę scenę! I co teraz?? 
W tej chwili dłonie Plastusia, jak za dotknięciem czarodziej‑
skiej różdżki, sprawiają, że w kilka sekund znajduję się na de‑
skach sceny  Stoję w blasku reflektorów i nie wiem, co dalej  
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Światło jest tak mocne, że nie widzę, w którą stronę mam iść  
Wśród braw dobiega mnie głos Plastusia:

– Idź do pani Uli!
Do pani Uli? Nie widzę! Mrużę oczy, ale do oczu napły‑

wają mi łzy  Oślepiająca jasność nie pomaga w odnalezieniu 
artystki  Gdzie ona się podziewa? I oto wyłania się czyjaś po‑
stać  Ona czy nie? Może zrobię dwa kroki do przodu, to mi się 
uda pozbyć tej ciężkiej wiąchy? Wyciągam rękę z goździkami, 
a kobieta z rozczochranymi włosami zbliża się do mnie  Wi‑
dzę ją tuż przede mną  Powoli odzyskuję wzrok  To ona! Tak, 
to sama pani Urszula pochyla się ku mnie  Ale cóż to? Oczy 
pomalowane, jakby sobie wtarła sadzę z kartofli pieczonych 
na ognisku  I te grube, czarne rzęsy! W dodatku każda rzęsa 
sterczy, jak osobny kołek!! Sztuczne, na pewno są sztuczne  
Co za paskuda! Za co tata tak ją uwielbia? Odruchowo co‑
fam rękę z kwiatkami, zaś pani Ula wyciąga swoją coraz da‑
lej ku mnie  Im bardziej chowam swoją dłoń, tym bliżej mnie 
jest jej ręka  W końcu przyciskam kwiaty do siebie, a do moich 
uszu dociera śmiech z sali widowiskowej  Ktoś z dołu woła:

– Mała, podaj kwiaty! No podaj!
Kwiaty, prawda! Rzucam spojrzenie na bukiet i widzę wielką 

czerwoną plamę z kwiatów w otoczeniu szparagusu i szelesz‑
czącej folii  To goździki  Nie znoszę goździków! Tylko dlacze‑
go wszyscy i prawie wszędzie wręczają sobie właśnie goździki? 
Najwyższy czas uciec stąd, to najlepszy pomysł, który mi przy‑
chodzi do głowy  Cofam się powolutku, dwa kroczki, może 
jeszcze jeden, o tak, i jeszcze jeden… Raptem słyszę brzdęk 
czegoś metalowego i czuję, że dalej już się nie mogę ruszyć  
To talerz od perkusji wbija się w moje plecy  Ten sam, który 
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wraz z innymi instrumentami dudni podczas koncertu  Taki 
łoskot i trupa może porwać na równe nogi  Zza pleców słyszę 
czyjś ochrypły głos:

– Idź do przodu! Nie bój się!
Śmiech na sali wymieszany z oklaskami wcale nie doda je 

mi odwagi  Na dokładkę ta piosenkarka jest wstrętna! Nie mogę 
na nią patrzeć! Sekundkę… Babcia stale powtarza, że muszę 
być dzielna, bo nie wszystko w życiu będzie takie piękne, jak‑
bym chciała  Teraz na pewno nie jest  Przełykam ślinę – trud‑
no, niech się dzieje, co chce  I właśnie w tej chwili pani Urszula 
dociera do mnie, chcąc odebrać kwiaty  Co za potwora! Niech 
zabiera sobie te kwiatki!!! Wytrzeszczam oczy, a ona całuje mnie 
w policzek  Czuję intensywny zapach jej potu, wymieszane‑
go z perfumami  Jeszcze jeden cmok kończy moją męczarnię  
Słyszę, jak mówi do mikrofonu:

– Słodka malutka! Dziękuję kochani! Dziękuję wam z ca‑
łego serca!

Znów Plastuś porywa mnie na ręce i oddaje tacie  Wresz‑
cie jestem bezpieczna  Misja wypełniona  Ufff… To straszne, 
co można przeżyć na scenie  Ale chyba nie jest tak źle, skoro 
Plastuś, ściska dłoń mojego taty:

– Dziękuję panu! Dzieciaki są czasem takie zabawne i nie‑
przewidywalne, cha, cha, cha, cha!

Nachyla się też do mnie:
– Dzięki mała! I nie bój się  Scena jest dla odważnych ludzi  

No, ale poradziłaś sobie i tak, cha, cha, cha, cha!
O tak, ale tylko ja wiem, ile kosztuje chwila na scenie  Za‑

danie wcale nie jest takie proste, jak mówią inni  Może teraz 
powinnam się zastanowić, czy na pewno chcę zostać artystką? 



Oczywiście nie piosenkarką, bo od takiego śpiewania moż‑
na ogłuchnąć, a przy okazji jeszcze oślepnąć! Nie, nie, to nie 
dla mnie  Chyba jednak wolę być nimfą wodną lub rusałką…
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Rozdział 4

AMPUTACJA

Babcia jest najmądrzejszą osobą na świecie  Ona wszyst‑
ko wie, wszystko umie, wszystko rozumie  W dodatku 
jest świetną aktorką, jak mawia dziadek  No i cudow‑

nie baja, a moja wyobraźnia robi swoje  Gdy szydełkujemy lub 
wyszywamy, przenosimy się do zupełnie innego świata:

– Babciu, a kiedy się urodziłaś?
– Dawno temu, w 1907 roku, ale w metryce mam wpisany 

rok urodzenia 1906 
– Dlaczego?
– To dość skomplikowana sprawa  Moi rodzice bardzo 

chcieli mieć córkę  Niestety, dwie umarły im w niemowlęc‑
twie, zostali tylko synowie, Stachu i Heniek  Stachu miał osiem, 
a Heniek sześć lat, gdy przyszłam na świat  Z tej radości mój 
tatuś upił się z księdzem i w księgach metrykalnych wpisano: 
Janina Gabriela Świerczyńska, córka Antoniego i Heleny z domu 
Morys, urodzona dnia 2 kwietnia, roku pańskiego 1906. I takim 
to sposobem, oficjalnie mam rok więcej  Tata zauważył po‑
myłkę, lecz ksiądz go przekonał, żeby się takimi drobiazgami 
nie martwić  Rok w tą, rok w tamtą… Poza tym to było w Po‑
wiecie Niemeńskim, pod zaborem rosyjskim, czyli oficjalnie 
na terenie Carskiej Rosji  Kto się wtedy przejmował papierami?
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– Pod zaborem rosyjskim… To straszne!
– Tak  Byliśmy tam do roku 1919, czyli prawie do końca 

krwawej rewolucji  Wtedy każdy, kto mógł – uciekał, póki żyw, 
zostawiając dobytek i wszystko  Swój zabijał swego, brat brata  
Okrutne to były czasy, nie tylko dla Polaków, lecz i dla Rosjan 

– A dlaczego dla Rosjan?
– Rewolucja Październikowa to najkrwawsza rewolucja 

w dziejach Rosji  Komuniści dorwawszy się do władzy, wyrzy‑
nali w pień inteligencję, magnaterię rosyjską, artystów niepo‑
pierających przewrotu, naukowców obstających za caratem, 
urzędników carskich, a nawet rodzinę Romanowów  Kto był 
„bielaruczka”, czyli szlachecka biała dłoń, nie robotnik i nie 
prosty chłop – mógł stracić głowę, a w najlepszym wypad‑
ku ręce lub nogi  Dla bolszewików nie było żadnej świętości 

– Ojej!
– Tak, tak  Za pomoc uchodźcy czy sprzymierzeńcowi cara 

Mikołaja II, rozstrzeliwano całe rodziny  Pamiętam, jak dziś…
Babcia zdejmuje okulary i spogląda w okno  Milczy i mru‑

ży oczy, jakby coś widziała w tej właśnie chwili  Zaczyna ści‑
szonym głosem:

– Mieszkamy w drewnianym domku  Jest późny zimowy 
wieczór  Pokój mój, Stacha i Heńka mieści się w części połu‑
dniowej, od strony sadu 

– Tak? – czuję, że szykuje się niesamowita opowieść 
– Jak to dzieciaki, śmiejemy się, skaczemy po łóżkach i ani 

nam w głowach sen  Nagle słyszymy głośne ujadanie wyżlicy 
Normy  Tata wypuszcza psa i sam wychodzi  Wraca po kil‑
ku minutach i coś szepce do mamy, a ta się żegna  Domyśla‑
my się, że coś się święci, więc nasłuchujemy przy uchylonych 
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drzwiach  Zerkamy przez szparę  Widzimy, jak tata wnosi ko‑
goś na barana do kuchni i każe mamie zasłonić okna kocami 

– Kocami? Dlaczego?
– Szpicel kryje się wszędzie  Nie wiadomo, kto to jest, ten 

człowiek w kuchni 
– I co dalej?
– Tata szybko wychodzi, a po paru minutach wraca z do‑

brym znajomym, felczerem Stanisławem 
– Kto to jest felczer?
– To jest człowiek, który zna się na medycynie, umie pra‑

wie tyle samo, co lekarz, ale nie posiada dyplomu Akademii 
Medycznej, więc nie jest lekarzem 

– Aha 
– Wymykamy się z pokoju, bo aż nas pali, by wyniuchać, 

co się dzieje  Cichutko, aby nikt nie przyuważył i nie oddele‑
gował nazad do łóżek  Widzimy, że człowiek, który leży na sto‑
le, ma przestrzeloną nogę poniżej kolana  Fetor rozchodzi się 
na wszystkie pomieszczenia  Docierają do nas dwa niezrozu‑
miałe słówka: gangrena i amputacja 

– Co to?
– Gangrena to zakażenie, które może doprowadzić do śmier‑

ci w dzisiejszych czasach  W tamtych latach, gangrena była kwe‑
stią właściwie policzonych godzin… Beznadziejna sprawa 

– Gangrena  – powtarzam trudny wyraz 
– Amputacja to obcięcie, czyli w tym przypadku odcięcie 

nogi  Felczer postanawia amputować nieznanemu przybyszo‑
wi nogę, aby dać mu szansę na uratowanie życia 

– Amputacja  – to drugie słówko, które koduję w swej pa‑
mięci 
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– Eteru brak, więc kneblują człowieka i przywiązują sznu‑
rami do stołu, by się nie rzucał, podczas cięcia 

– Co to jest eter?
– Środek usypiający, stosowany od połowy XIX wieku pod‑

czas zabiegów  Ma za zadanie uśpić pacjenta, by nie czuł bólu 
operacyjnego 

– Eter  – to jeszcze jedno wyrażenie do zapamiętania 
– Tym razem nie ma eteru, a w obawie, że ranny zacznie 

krzyczeć, zatykają mu usta gałganem, by nie ściągnął wrza‑
skiem na nasz dom kłopotów 

– I co dalej?
– Felczer uwija się szybko, jak może  Odcina nogę człowie‑

kowi aż do pachwiny, potem ją ćwiartuje i wrzuca do pieca, 
aby zatrzeć ślady  Nakazuje zmieniać okłady, co kilka godzin  
Tata dziękuje Stanisławowi  Jeszcze uzgadniają wspólną wer‑
sję zdarzenia 

– Jaką wersję?
– Że niby Stanisław pomaga rodzinie z powodów żołąd‑

kowo‑jelitowych  Tak trzeba ująć temat, na wypadek, gdy ktoś 
doniesie o nocnej wizycie felczera w naszym domu 

– Rozumiem  – odpowiadam, choć coraz trudniej mieści 
mi się w głowie ta historia 

– Po jakimś czasie człowiek bez nogi budzi się i majaczy 
po rosyjsku 

– Majaczy? Co to znaczy?
– To znaczy, że mówi niezrozumiałe dla otoczenia zdania, 

słowa i zachowuje się jak w malignie 
– Co to maligna?
– To gorączka i właśnie wtedy człowiek majaczy 
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– Aha… – udaję mądrą, ale nic nie rozumiem, bo to dla 
mnie zbyt dużo trudnych słów, jak na jeden raz 

– Człowiek bez nogi bredzi, mama zwilża mu usta i zmie‑
nia opatrunki  Tata usiłuje coś z nim ustalić, ale próby nawią‑
zania kontaktu wydają się beznadziejne 

– Próby nawiązania kontaktu wydają się beznadziejne  – 
powtarzam niczym rasowa papuga 

– Mówi coś po rosyjsku, woła jakąś Nataszę, to zapada 
w krótki sen, to znów się budzi i bredzi  I tak przez całą noc, pra‑
wie cały dzień i pod wieczór dnia następnego, już jest po wszyst‑
kim  – tu babcia się żegna: – Świeć Panie nad jego duszą!

Cisza  Siedzę nieruchomo, usiłując wszystko raz jeszcze po‑
układać sobie w łepetynie  Kłębią się słowa: amputacja, gangre‑
na, eter, felczer, maligna, majaki, próby nawiązania kontaktu 
wydają się beznadziejne… Za co człowiek innego człowieka 
może tak nienawidzić? Dlaczego jeden drugiego zabija? To dla 
mnie zbyt trudne, więc chyba muszę pójść do dzieciaków i po‑
bawić się z nimi  Jak na zawołanie Aśka wpada i wyciąga mnie 
na plac zabaw  Dostaję pozwolenie od babci i nakaz powrotu 
na obiad na godzinę piętnastą  Obiad to święta sprawa i wiem, 
że jak się spóźnię, czeka mnie szlaban na wychodzenie z domu  
Obiecuję, że będę grzeczna 

Szalejemy z Aśką na nowej karuzeli, potem suniemy po zjeż‑
dżalni w rakiecie  Koniki zaliczamy obowiązkowo, a na koń‑
cu huśtawki i bujanie „do podbitki”  I jeszcze raz to samo, ale 
z wariacjami  Karuzela ma dodatkowe pręty, między którymi 
można przełazić  Koniecznie trzeba spróbować! Włażę do sa‑
mego środka kuli z grubych żeliwnych pałąków, a tam wiję 
się niczym wąż boa  Chłopcy kręcą coraz mocniej karuzelą, 
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a ja coraz szybciej przemycam się między żerdziami  Ale fa‑
jowo! Ubaw kapitalny  A teraz przeskok i …

– Aaaa! – silny ból przeszywa mnie na wylot 
Spoglądam na nogę i widzę ją całą we krwi 
– Antena, wkręciłaś girę w szprychę! – Aśka wrzeszczy, 

po czym ucieka 
Inni też zmykają na widok krwi, aż się kurz za nimi sypie  

Boże, ratunku! Co teraz ze mną będzie? Krew leci coraz obficiej 
z nogi, tuż pod kolanem  Pędzę, kuśtykając do domu i wołam:

– Baaa‑bciuuu! Baaa‑bciuuu!
Drę się tak rozpaczliwie, że kilka innych babć wychyla się 

przez okno, ale nie moja  Co będzie, jak babcia wyszła i już 
jej nie zobaczę? A jeśli umrę bez niej?! Wyobraźnia podsu‑
wa mi wizję amputacji, w dodatku bez znieczulenia eterem, 
na stole, siekierką lub toporkiem  Ja nie chcę!

– Baaa‑bciuuu, ja nie chcę amputować! – i ryczę na dobre 
Dociera do mnie, że mam przed sobą kilkanaście godzin 

życia i muszę zdążyć się zobaczyć z babcią, nim wda się gan‑
grena, wpadnę w malignę i zacznę bredzić! Wtedy próby na‑
wiązania kontaktu ze mną wydadzą się beznadziejne  Płaczę 
i lecę  Pędzę, a setki czarnych myśli rozsadzają mi głowę 

– Babciu, ja nie chcę amputować! Ja nie chcę amputować!!!
Wpadam na klatkę, wprost w ramiona babci, która wy‑

chodzi z piwnicy z kartoflami  Ta z wrażenia puszcza torbę, 
a ziemniaki rozsypują się po korytarzu  Trzęsę się i powta‑
rzam w kółko to samo:

– Babciu, ja nie chcę amputować!
– Ale nikt ci jej nie amputuje! Anusiu, uspokój się!
– A‑a‑a‑le ja nie‑e‑e‑e chcę a‑a‑a‑mputować!
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– Przestań majaczyć, wszystko będzie dobrze! – babci udzie‑
la się zdenerwowanie 

– Majaczyć? To ja już mam malignę? Jaaa‑aaa nie chceee…
Sąsiadka, pani Miglewska, dzwoni po pogotowie, a w mię‑

dzyczasie babcia przemywa moją ranę  Po jakimś czasie karet‑
ka zabiera mnie i babcię do szpitala, na chirurgię  Nie wiem, 
co się dalej dzieje, nie pamiętam  Przytomnieję dopiero na wi‑
dok jakichś ludzi w białych fartuchach, jakiegoś stołu, jakichś 
narzędzi… Pewnie do amputacji kończyn!

– Ja nie chcę amputować! – głośno krzyczę i tym wywołu‑
ję spore zamieszanie 

– Uspokój się! – pielęgniarka usiłuje dojść ze mną do ładu 
– Ja nie chcę amputować!
Nic innego nie umiem powiedzieć, bo tylko to staje się dla 

mnie nadrzędną ideą  Wizja utraty nogi jest nie do zaakcepto‑
wania  Przecież potem wda się gangrena i wpadnę w malignę  
I umrę! I nie zostanę sławną artystką!!

– Jak masz na imię? – głos mężczyzny nieco studzi moje 
rozgorączkowane zachowanie 

– Aneta, ale ja nie chcę…
– Dość! – lekarz zdecydowanym głosem ucina moje hi‑

sterie 
– Jak to się stało? Opowiedz ze szczegółami – doktor rzuca 

na mnie surowe spojrzenie 
Opowiadam wszystko z detalami, zgodnie z prawdą  Gdy 

dochodzę do relacji o wkręceniu nogi w szprychę, babcia osu‑
wa się na kozetkę  Pielęgniarka ją cuci, a mnie znów ogarnia 
blady strach:

– Ja nie chcę amputować!
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– Nikt ci tego nie zrobi, dzieciaku! Co ty masz za pomysły? 
– chirurg wydaje się mocno zaskoczony 

– I nie odetnie mi pan nogi?
– Ależ skąd! Po co? To tylko rana, którą zaszyjemy i bę‑

dzie po sprawie 
– Na pewno? – dopytuję z niedowierzaniem 
– Na pewno, obiecuję  Słowo harcerza! – lekarz salutuje 

i uśmiecha się 
– I nie będzie gangreny?
– Co takiego? Gangreny? A ty skąd masz takie wiadomości?
– Od babci 
– Siostro, proszę o znieczulenie! – pan doktor wydaje po‑

lecenie pielęgniarce 
– Eterem? – pytam dla pewności 
– A ty co znowu? – medyk unosi okulary i przygląda mi się 

uważnie 
– No… eterem… – mówię coraz mniej pewnie, patrząc 

na minę lekarza 
– Nie, nie eterem  Mamy coś bardziej nowoczesnego  Ale 

skąd ty to wszystko wiesz?
– Też od babci  – przyznaję z dumą 
– Aha  A możesz mi opowiedzieć, co dokładnie wiesz?
– Tak, mogę 
Już mi nieco lepiej, bo babcia powoli wraca do siebie  Na‑

wet się do mnie uśmiecha  No a ten lekarz nie wygląda na rzeź‑
nika 

– Posłuchaj mnie uważnie: odwróć teraz głowę i nie patrz  
Ja będę zajmował się twoją raną, a ty nic nie poczujesz, tak?

– Yyyy?
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– Zaufaj mi  Niczego ci nie utnę 
– Hmmm…
– Tam jest twoja babcia, która będzie mnie dodatkowo 

pilnować 
– Dobrze  – i tą obietnicą lekarz mnie ostatecznie prze‑

konuje 
– Opowiedz mi wszystko po kolei, co z tym eterem, dobrze?
Doktor daje mi zastrzyk, czyści ranę i po paru minutach za‑

czyna szyć  Ja w tym czasie, trzymana przez pielęgniarkę, bym 
przypadkiem nie popatrzyła na ręce doktora, opowiadam całą 
historię, zaczynając od roku 1918 i carskiej Rosji  Trwa to kil‑
ka, może kilkanaście minut  Gdy kończę, doktor oznajmia:

– Ciekawa ta historia  Nawet bardzo  Rana też już zeszyta  
Przez kilka dni nie wolno ci biegać, ani za dużo chodzić  Ju‑
tro przyjedziesz na zmianę opatrunku i opowiesz mi następ‑
ną, mrożącą krew w żyłach, historię 

– Dobrze  A czy na pewno nie będę majaczyć w malignie?
– Nie, cha, cha! Majaczyć w malignie, dobre! – doktor prze‑

drzeźnia mnie, w zabawny sposób potrząsając głową 
– I będę żyć?
– Oczywiście, panno piegowata!
– To dlaczego tamten człowiek po amputacji umarł? – do‑

pytuję lekarza 
– To były inne czasy… Ale, jak zechcesz się kiedyś dowie‑

dzieć czegoś ciekawego na tematy medyczne, to obiecaj, że za‑
pytasz mnie, a nie babcię  Zgoda?

– Tak 
– Mnie lub siostrę Iwonkę  – doktor uśmiecha się do ru‑

dowłosej pielęgniarki 



– Tak 
– To co, do jutra?
– Do widzenia! – potakuję głową i wychodzę z obanda‑

żowaną nogą 
W domu babcia jest dla mnie taka dobra: nie zmusza mnie 

do jedzenia obiadu, nie każe mi myć zębów wieczorem, tyl‑
ko czyta mi bajki  Leżę w łóżku i rozmyślam o całym długim, 
ciężkim dniu  Dochodzę do wniosku, że zdecydowanie wolę le‑
karza niż felczera  Jak to dobrze, że rok 1918 dawno minął  Na‑
bieram przekonania, że rok 1978 jest rokiem bezpieczniejszym, 
pod wieloma względami  Uffff… Co za ulga  Mam całą nogę! 
A może w przyszłości zostanie wymyślone lekarstwo na pie‑
gi? Oj, żeby tak się stało! Na sto procent poddam je amputacji 
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Rozdział 5

KĄPUŚ, KĄPUŚ…

Kto twierdzi w wieku 10 lat, że nie hołduje zasadzie: 
„częste mycie skraca życie” – ten kłamie  Dlaczego? 
Bo ,,skóra się ściera i człowiek umiera” – oto najpraw‑

dziwsza prawda  Czy istnieją inne zastępcze środki na „odbru‑
dzenie”? A tak – może być oskrobywanie ciała, gdy warstewka 
brudu spora albo pudrowanie i perfumowanie, jak za Ludwika 
XVI  Ostatecznie można grzać się przy ogniu, wzorem Indian 
szczepu Mobrudasów, wypacając cały smród, brud i coś tam 
jeszcze  Zawsze lepiej ociekać w ciepełku, niż rozmakać się 
w wannie i patrzeć, jak skóra czerwienieje i puchnie  Mama 
mówi, że pory się otwierają  To zrozumiałe, pory się otwiera 
i zdejmuje  Czy kto widział, żeby włazić do wanny w porach?

Kąpiel to frajda, zwłaszcza w babcinym wydaniu  Zaraz, za‑
raz, ile to dni do kąpieli? Cztery, aha, to dobrze  Dopiero trzy 
dni mijają od ostatniego szorowania, więc jeszcze nie cuchnę  
Zwykle zaczyna się tak niewinnie:

– Anusiu, pokaż, co tam masz w tej łepetynie? – babcia na‑
kłada binokle i przeczesuje dłonią moje włosy kawałek po ka‑
wałku 

Niby co mam mieć? Włosy  Jest ich całe pięć kłaczków 
w siedmiu rzędach, ale zawsze to lepsze niż nic  Mama mówi, 
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że do drugiego roku życia byłam kompletnie łysa  Smarowa‑
ła mi czymś głowę i w końcu pierze wyrosło  Trzeba je teraz 
szanować, a nie pastwić się nad nim, skoro tak go mało  Wszy 
się nie zalęgną, ani tym bardziej nie uchowają, bo pozdychają 
z zimna  Gdzie miałyby się schować? W tej rzadziźnie? Bab‑
cia nie daje za wygraną:

– Na wypadek wszelki sprawdzę, czy aby na pewno nie 
masz jakichś insektów 

– Insekty? Oj, dzisiaj dwa malutkie, co najwyżej…
Leżą grzecznie w pudełeczku po zapałkach dwie dorodne 

muchy, zaciukane packą czy łapką  Ciekawe, czy są już wy‑
starczająco zeschnięte? Piotrek z podwórka, który ma bujną 
czuprynę mówi, że najlepiej zastosować „nawóz naturalny”  
Na włosy też  To oznacza, że ususzone owady trzeba sproszko‑
wać i posypać nimi głowę o północy, przy pełni księżyca  Po‑
dobno on tak robi od paru lat  Teraz rozumiem, jakim cudem 
ma fryz rasowego wyżła  Tak zrobię, jak uzbieram 50 much, 
pająków, szczypawek i innych robaczków  Sporo mnie kosztu‑
je wyciąganie od Piotrka tajemnic  Tym razem 20 historyjek 
z Donaldem z balonówek, czyli moje półroczne zbiory  On nic 
nie robi za darmo, więc i za wiedzę trzeba płacić 

– Dobrze, głowa czysta  No to co? Kąpuś, kąpuś?
Ratunku! Za co? Babcia nie myje, a czochra moją łepety‑

nę  Omal włosów nie powydziera 
– Łaaaa! Boli! Ałaaa! – drę się tak głośno, że pan Ciach na‑

wet po pijanemu wszystko słyszy 
– Już kończę  Jeszcze tylko woda z octem  – uspokaja babcia
– Po co?
– Po szarym mydle i octowej płukance będą puszyste 
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Czy moje pióra mogą być puszyste? Nawet jak je babcia 
„od wielkiego dzwonu” nakręci na piwo, to po dwóch godzi‑
nach od zdjęcia papilotów faflunieją  Proste jak druty roz‑
dzielają się w zwyczajne strączki  Obiecanki cacanki! Babcia 
usiłuje odwrócić moją uwagę, bym nie myślała, co zaraz zro‑
bi  A to co robi, graniczy z horrorem  Wtyka mi w uszy pal‑
ce  Oczywiście dwa wskazujące, powykręcane przez zmiany 
gośćcowe, niczym szpony  Każdy ze szponów zaopatrzony jest 
w szpikulec, tzn  paznokieć spiłowany w stożek  Kręci nimi 
w moich małżowinach do upojenia  Mam wrażenie, że szpon 
lewy wyjdzie prawym uchem, prawy pazur – lewym uchem  
Co prawda, prawego ucha mi nie żal  Nawet go nie lubię, po‑
nieważ bardziej odstaje niż lewe  Podobno, jak się urodziłam 
to zasypiałam na prawym boku i je przygniatałam  Stąd jest 
takie rozkłapciane  Lewe, to co innego, ładne i malutkie 

– Babciuuuu, ałaaaa!!!
– Zaraz kończę 
Zaraz? Gdy mi bębenki poprzebija? Gdy ogłuchnę? I niby 

jak później zostanę sławną pianistką? Owszem, znam z histo‑
rii muzyki głuchego kompozytora, Ludwika van Beethovena  
Tak, tak, ale on ogłuchł na starość, a ja mam dopiero 10 lat  
W najlepszym razie, jeśli babcia nie zniszczy moich bębenków, 
to z całą pewnością dotrze do mózgu  Trzeba sprawdzić, czy 
gdzieś w wanience cynkowej nie leżą fragmenty istoty szarej 
lub białej mojego pokręconego encefalonu  Ale za długo nie 
mogę patrzeć, bo oto nadciąga namydlona gąbkopodobna ście‑
ra i… chlast! Szorowanko po paszczy, a jakże!

– Ta piana szczypie w ooooczyyyy! Aaaaaaa!
– O wielkie mi co! – słyszę 
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Słyszę? Bogu dzięki! Do następnej kąpieli będę słyszeć  
Teraz muszę powalczyć o oczy  Czy kto widział ślepą słynną 
aktorkę? Teraz jeszcze nie umiem zdecydować, czy zostanę 
sławną pianistką, czy słynną aktorką  Kiepski wybór: głucha 
pianistka czy ślepa aktorka? Ale za to słynna! Marne pocie‑
szenie 

– Nic ci nie będzie, jak cię trochę poszczypie 
Nic? Jasne, łatwo powiedzieć  Przecież nie babci, a mnie 

przez dobrą chwilę przyjdzie oglądać świat króliczo czerwo‑
nymi ślepiami  To minie za jakieś dwie godziny  Póki co, moim 
jedynym pragnieniem staje się chęć dotrwania do końca ką‑
pieli  Tyle, że ten kres oddala się coraz bardziej 

Mycie szyi, to jest to! Śmierć przez uduszenie to przy tym 
bagatela 

– Nie wyciągaj tak szyi! – napomina babcia 
– To ty mi ją rozciągasz! Zaraz mi ją rozwałkujesz, jak klu‑

chę ciasta na kopytka – bełkoczę, bo trudno mówić przy uci‑
skanym gardle 

– Ale będzie za to czysta  – kwituje babcia 
– Ja nie chcę!
– Nie marudź  Masz łabędzią szyję, musimy o nią dbać 
Dobrze powiedziane – „łabędzią”  Tyle, że łabędzie mają 

małe główki, ja nieco większą  Jak taka chuda i długa szyja 
utrzyma moją czaszkę z zawartością  O ile ta zawartość nie ule‑
gnie wcześniejszemu wypatroszeniu, ma się rozumieć  Podob‑
no do wszystkiego człek przywyka – tak przynajmniej mawia 
dziadek  Można i do tego przywyknąć, jak się komuś apliku‑
je duszonko raz na tydzień  Za to nie idzie się przyzwyczaić 
do mycia pupy 
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– Podnieś nogę! – nakazuje babcia 
– A mogę następnym razem?
– To znaczy kiedy?
– Za tydzień?
– Mowy nie ma! Już! Racica w górę!
Posłusznie stawiam kończynę na oparciu wanienki  Oba‑

wiam się, że sprzeciw groziłby jej wyrwaniem  W końcu, gdy 
ktoś babci robi coś złego, wtedy ona wykrzykuje: „Już ja ci nogi 
z dupy powyrywam!”  Odgraża się, ale nie kończy  Pewnie stąd 
nie ma wprawy  A jeśli zacznie trenować na mnie, na przykład 
podczas kąpieli? Lepiej nie kusić losu  I zawsze fajniej mieć 
dwie nogi  Babcia z zawziętością, jakby od tego zależało jej 
życie, szoruje moje „podwozie”, jak mawia tata  Czuję mydło 
dosłownie wszędzie  Pomijam, w odbycie, ale w piśce? Tego 
już za wiele! Ale to jeszcze nie koniec  Szczyt szczęścia przypa‑
da na moment wycierania  Babcia jeden róg ręcznika wkłada 
między moje nogi od strony pleców, drugi od strony brzucha, 
po czym półokrągłym ruchem drwala piłuje moje ciało ku gó‑
rze, rytmicznie przeciągając ręcznik: raz – dwa, raz – dwa, raz – 
dwa… Gdy już czuję, że za chwilę będą mnie dwie, rozlega się:

– Anusiu, już jesteś czyściutka i pachnąca! – i dostaję w na‑
grodę dużego cmoka w czółko 

Zbawczy koniec  Bogu niech będą dzięki! Żyję, nadal żyję!
Zdecydowanie bardziej wolę maminą kąpiel  Też nie jest 

miła, ale lepsze gotowanie niż piłowanie  Mama leje wodę 
do wanny, wsadza tam na siłę mnie i siostrę  Dlaczego na siłę? 
Bo to wrzątek, ukrop! Ale jak zdychać to lepiej obie na raz  
Mogę teraz śmiało powiedzieć tak, jak mawia dziadek: „chwała 
partii, że nie trwa to dłużej, niż przewiduje ustawa”  Nikt nam 
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nie wbija szponów w uszy! Nikt nas nie odmóżdża, nie prze‑
piłowuje  I tak Wioleta ma gorzej, bo siedzi na korku  Chi, chi! 
Drapie się bidula po skórze, bo war piecze w boczki  Ażeby 
było zabawniej, tym ukropem mama polewa jej czaszkę i szo‑
ruje, skupiając się na potylicy  Biedna siostra, gdy kiedyś za‑
cznie łysieć, od tłu głowy – to grzywka jej zostanie  Wioleta 
zaciska zęby, a potem powolutku pojawiają się na jej twarzy 
grymasy  To jest niemalże zjawiskowe doznanie: brwi naprze‑
miennie unoszą się i opadają, oczy to wciąga to wyłupia, cza‑
sem dają znać o sobie usta, zmieniające układ z „a” na „o”, 
z „e” na „i”, i znowu z „a” na „o”, z „e” na „i” itd  Zastanawiam 
się, czy z nas dwóch tylko ja jestem palnięta? Pocieszam się, 
że nie tylko, i że to prawdopodobnie rodzinna przypadłość  
Ona ma dość, a może mi się tylko zdaje? Lubię się temu przy‑
glądać  A dobrze jej tak! Za to, że się ze mną wiecznie kłóci! 
Ja w tym czasie myję sobie czuprynę  Lepiej pozostać z włosa‑
mi na głowie, nawet po ugotowaniu  Oho! Wioleta wykąpana, 
teraz ja mogę się sama w żurku domyć  Sama, samiusieńka, 
śpiewając na całe gardło, jak nas uczą w szkole muzycznej: 
„O radości, iskro bogów!”
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Rozdział 6

KAŻDY MA SWÓJ SZCZYT

W pewien grudniowy poranek słyszę stukot szkla‑
nych butelek  Oho – babcia idzie do pobliskiego 
sklepiku po mleko i chleb  Przy okazji nawtyka 

komu trzeba i komu nie trzeba  Poprzez naturę czupurno–
zadziorną, doładowuje osobiste akumulatory  Wszystko ja‑
sne! Zima okrutna, więc trzeba się doenergetyzować, najlepiej 
na kimś  Jeszcze 15 minut mogę pokimać, a potem mi przyj‑
dzie opuścić ciepłą pierzynę i wskoczyć do ciemnej łazienki 
wprost pod zimną wodę  Tylko taka jest w mieszkaniu  Do‑
brze, że w ogóle jest, bo ostry i długotrwały mróz trzyma i nie 
odpuszcza  Daje się we znaki rurom, które zwyczajnie nie wy‑
trzymują i co jakiś czas pękają  Ale czym ja się martwię? Prze‑
cież brak bieżącej wody jest mi na rękę  Nie trzeba się myć, ani 
kąpać  Gdy tak leżę i poddaję się kąpielowym wspominkom, 
dociera do mnie, że to już niedługo  Równo za 3 dni! Postana‑
wiam podjąć pierwszą w życiu dorosłą decyzję: koniec babci‑
nych kąpieli! Chcę tak, jak u mamy – myć się sama! I z tą myślą, 
w bojowym nastroju, wstaję i idę do kuchni  Dziwnie głod‑
na jestem  To naprawdę niezwykłe, bo jak przystało na raso‑
wego niejadka, nie miewam apetytu o poranku  W południe 
też nie, w porze obiadowej – tym bardziej nie  Za to słodycze 
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– ach, słodkości, słodyczątka… Yhmmm… Nie ma ich  Nie 
ma! W sklepach pustka, więc biszkopciki to mgliste wspomnie‑
nie minionego, gierkowskiego dobrobytu  Ale marzyć zawsze 
warto, zwłaszcza o furze słodyczy  Czekoladki, ciasteczka, lan‑
drynki, krówki, dropsiki – najcudniejsze przedmioty pożąda‑
nia wirują mi w głowie tak natrętnie, że niemal realnie czuję 
ich smak w ustach  Jak uzbieram dużo pieniędzy, to kupię sobie 
wagon słodyczy i potem je wchłonę, jak jamochłon  Albo nie – 
będę je jeść przez tydzień  Na siedem dni chyba starczy? Ale, 
ale… babcia nie nadciąga dziwnie długo  Pewnie postanowiła 
zaliczyć jeszcze jakiś sklep  A może zapisuje się w kolejce spo‑
łecznej? Ostatnio w takich ciągach stoi się po kilka dni  I nigdy 
nie wiadomo, co kto kupi i czy coś w ogóle kupi  Babcia jest 
specem od kupowania butów  Szkoda tylko, że na nikogo z ro‑
dziny potem nie pasują  No ale je bierze, bo przecież się kiedyś 
przydadzą  Może i dziś kupi jakąś kolejną parę? I nie będzie jej 
pół dnia? W takim razie trzeba poszperać w szafkach  A nuż 
jakaś smętna resztka galaretki w cukrze się znajdzie?

Po 15 minutach buszowania nadal nic  Zero! Nie zostało 
nawet drobiny cukru do wysmażenia lizaków na patelni  Zer‑
kam na zegarek i ku mojemu zdumieniu wskazówki pokazują 
godzinę 9 00  To już? Niewiele myśląc, ubieram się i zakładam 
Perełce chomąto, jak mawia babcia na psie szeleczki  Trze‑
ba z nią na odsik  Psina merda ogonem i przebierała łapami, 
wydając odgłosy w stylu: „ho–o–ho–o”  To znak, że za chwi‑
lę pojawi się kałuża i lepiej, aby na dworze  Zamykam drzwi 
i wybiegam na podwórko z rozszczekaną Perłą  Mijam pana 
Ciacha  Ciach, śmieszne nazwisko  Pocieszny gość  Po wy‑
płacie, regularnie – dwudziestego każdego miesiąca, staje się 
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babcinym utrapieniem  Kupuje wódkę i zaprasza kumpli, a po‑
tem razem piją, wyją, tańczą, albo i co gorszego  I wszystko nad 
babci głową! Ona łapie wtedy kij od szczotki i stuka w sufit  
Niemałe poletko jest już wystukane, aż farba odpada w tym 
miejscu  Gdy to nie pomaga, wszczyna dyskusje:

– Ciach! Ciaaaach!!!
– A coooo? – odzywa się głos z góry
– Ty słyszysz mnie?
– Noooo…
– Będziesz Ty cicho, Ciachu, czy nie?!
– Nieeee!
Sprawa kończy się babcinym obrażeniem na „śmierć i ży‑

cie”  Ciachowi w to graj  Nie musi być miły i ma babcię z głowy  
Czasem mi daje po cichu, tak żeby nikt nie widział, lizaka lub 
cukierka  Zdobyczny! Sąsiedzi powiadają, że ma syna za jakąś 
tam granicą  Babcia zabroniła mi mówić Panu Ciachowi „dzień 
dobry”, ale ja witam go mimo zakazu  Jeżeli przestanę, to nie 
dostanę cuksa  Tak, tak, zdecydowanie trzeba mu się kłaniać! 
A najlepiej po kilka razy 

Perła leje, kałuża spora, a niech tam  Zaraz zamarznie, 
to ją wyślizgam  Kiedy śnieg przyprószy, to nikt ślizgawki 
nie zauważy i się wykoperci  Ale będzie jazda! Muszę iść 
po Aśkę  Zasadzimy się w krzakach i poczekamy, aż się ktoś 
wywali  Może giczoła złamie lub rapsztykę? Albo i co inne‑
go? Pyszna zabawa! Z pomysłu wyrywa mnie Perła, która 
ciągnie w stronę rozkopów  Późną jesienią robotnicy ro‑
zorali połowę drogi i uciekli z powodu mrozów  Zostawili 
rowy głębokości dwóch metrów  Stoją teraz takie przysypa‑
ne śniegiem, ładnie wybielone  Po ciemku to nawet ich nie 
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widać  Tubylcy wiedzą o nich, więc je omijają  Wtem słyszę 
znajomy sopran:

– Halo, proszę pana! Haaaloooo! – głosik niewinnej i mło‑
dej istotki 

Przecież to głos babci! Ona ma głos bardzo młodej kobiety  
Chwali się, że to sopran  Ale dlaczego jej nie widzę? Ani nikogo 
innego? Zwłaszcza jakiegoś pana? Podchodzę bliżej wykopów 
i oczom nie wierzę: babcia w rowie? Stoi, lecz jej nie widać  No, 
cóż: jak się ma sto czterdzieści centymetrów wzrostu na kotur‑
nach, w kapeluszu z piórkiem, to taki rów wydaje się studnią bez 
wyjścia  Ściany są strome pod kątem prostym, nie da rady się 
wydostać  Sytuacja beznadziejna, nigdzie żywego ducha  Tylko 
po co babcia woła jakiegoś pana? Aaaa, to pewnie moje kroki… 
Myśli, że to jakiś człowiek, może akurat mężczyzna, którego trze‑
ba zaatakować o pomoc  Niestety, to tylko ja i w dodatku sama 

– Babciu? Co tam robisz?
– Wpadłam, jak wyszłam po mleko  Jakiś czas temu sły‑

szałam czyjeś kroki 
– To trzeba było zawołać po pomoc 
– Zawołałam  Gdy ten ktoś podszedł – uśmiechnęłam się  

On na początku też zęby szczerzył, ale gdy mnie zobaczył, 
to mu mina zrzedła 

– I co?
– I uciekł 
– Jak to uciekł? Nie pomógł? – pytam zdumiona 
– Nie pomógł! To był jakiś młody mężczyzna  Zobaczył 

mnie i powiedział „Eeee tam!”, i poszedł sobie  Od blisko 
dwóch godzin tu siedzę  Pójdź Anusiu po kogokolwiek, kto 
mnie stąd wyciągnie 
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– Dobrze, ale muszę ci coś powiedzieć  Postanowiłam, 
że od dziś chcę kąpać się sama 

– Sama? Jak to sama? Przecież Ty wcale nie lubisz się ką‑
pać  Anetko, później o tym porozmawiamy  Chcesz, żebym 
tu zawału dostała albo zapalenia płuc?

– Nie chcę  Za to chcę się kąpać sama 
– Dobrze, ale… – tu babcia teatralnie zawiesza głos: – będę 

cię sprawdzać i jak się nie domyjesz, to ja poprawię  A teraz 
leć po kogoś, bo zesztywniałam z zimna!

Pędzę i nie zastanawiając się, wpadam do mleczarni  Do‑
kładnie do tej mleczarni, w której babcia prawie codziennie 
toczy zawzięte boje z wiecznie „oszukującymi” ją ekspedient‑
kami  Mówię o babci, rowie, niemożliwości wygramolenia się 
itd  Zupełnie nie rozumiem, dlaczego one wszystkie rechoczą? 
Rzeczywiście zabawne, nie ma co! Pani Alicja woła:

– Antek, wyciągnij tę zakałę z rowu, bo jak zamarznie, 
to ją na sumieniu będę miała, cha, cha!

Dlaczego oni tak brzydko mówią o mojej babuni? Nieważ‑
ne  Grunt, by stamtąd wyszła  Idziemy po babcię  Wszyscy: 
zezowata Mańka – sprzedawczyni, gruba Mariolka – kierow‑
niczka i przygłupiasta Olka – sprzątaczka  Dobiega do nas 
bezpański kundel, Azor  Brzydactwo, śmierdziuszek, ale po‑
wszechnie lubiany sierściuch  O tej porze zawsze dostaje jeść, 
więc z nabożnością wlepia ślepia w drzwi sezamu, czyli mle‑
czarni  Tym razem nici z żarcia  Azor szczeka, by o sobie przy‑
pomnieć  Gwar i szum przy rowie, jak na jarmarku:

– O, pani Janina  Miło panią widzieć, cha, cha!
Antek rzuca:
– Niech wyciągnie ręce do góry!
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Babcia grzecznie wznosi ręce, jak na komendę  Dla niej 
Antek to niby głupi jest, a teraz słucha go i nawet nie prote‑
stuje  Chłop siłuje się z babcią:

– Ile waży?
– No wie pan! – oburza się babcia 
– Jezu, po co tyle żre? Nie dam rady, idę po Stefana  Niech 

czeka!
Zabawa przy rowie rozkręca się  Podchodzi pani Kajzerowa 

z kubłem śmieci, a za nią dwie dziewczynki z sankami  Po kilku 
minutach nadciąga Antek ze Stefanem  Stefan idzie na rzęsach  
Idzie? To dużo powiedziane – kolebie się  Pasuje do uchachanej 
po pachy gawiedzi  Ochotny do pomocy, lecz jego chęci zdają 
się przekraczać możliwości  Zatacza się, wykonuje jakieś dziw‑
ne, niepewne ruchy  Perła szczerzy zęby i coraz głośniej warczy  
Azor do kompletu szczeka  Nawet dojrzały smrodek kubła Kaj‑
zerowej nie jest dla niego nazbyt atrakcyjny  Gwar się wzma‑
ga  Perełka czując odór przetrawionego wina, ujada w stronę 
Stefana i ledwo mogę ją utrzymać  Smycz napięta do granic  
Wtem Perła zrywa się i… dziab! – wbija zęby w łydkę Stefana  
Ten wrzeszczy jak opętany, a ja zamieram w przerażeniu  Nie 
wiem, czy uciekać i zostawić babcię na pastwę losu, czy zo‑
stać i zginąć z ręki pijaka? Niech się dzieje wola nieba  Niech 
mnie zabije i truchło zbeszcześci, ale najpierw niech wyciągnie 
moją babcię  Wszyscy pokładają się ze śmiechu  Rzeczywiście 
zabawne – udziabany Stefan  Słowem – obłęd!

– A pójdziesz ty cholero jaśnista! Zatłukę kiedyś tego kun‑
dla! – wrzeszczy Stefan 

Antek stoi z rozdziawioną buzią  Jako jedyny usiłuje zacho‑
wać spokój  Babcia, coraz bardziej zdenerwowana, odgraża się:
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– Milcz łobuzie! Pijaku jeden! Nie przeklinaj przy dziecku!
– Cooo? Ja pijak? Ty stara, głupia babo! Jak tak, to sama 

sobie wyłaź, ty wstrętna czarownico!
– No widział kto coś podobnego? Cham! Cham zbunto‑

wany! – babcia odwrzaskuje, nie jak zmarznięta, a poparzona: 
Już ja ci pokażę, ty łobuzie! Ty eunuchu jeden!

Rozsierdzona babcia jest gorsza od rozjuszonego barana 
na pastwisku  Co ja mówię? Przecież ona jest spod barana  Try‑
gon ognisty – to wiele wyjaśnia  Już ja wiem, jak bardzo ogni‑
sty i co ona może nawyczyniać  Dobrze ją znam! Psy szczekają, 
kobiety trzymają się za brzuchy:

– Pani Janina do wiosny w tym rowie zostanie, cha, cha! – 
śmieje się do rozpuku gruba Mariolka 

– A my będziemy miały święty spokój! – dorzuca głupia 
Olka 

Prześcigają się w docinkach jedna przez drugą, co rusz 
zwracając się do poczerwieniałej ze złości babci  Dobrze, że jest 
w rowie  W innym przypadku dopadłaby którąś i wytargała 
za kudły  Oj, ona to potrafi  Raptem oczom nie wierzę: babcia 
już jest na górze! Jakim cudem? Nieprawdopodobne  Dziw nad 
dziwy! Po dwóch godzinach spędzonych w rowie i niedołęż‑
nej akcji ratunkowej  Nie pojmuję…  Już wiem: kobieta zde‑
nerwowana może osiągać szczyty! Nawet szczyty rowów przy 
ulicy Szerokiej w Goleniowie  Ja też zdobywam swój pierwszy 
szczyt – obietnicę samodzielnej kąpieli  Zima jest piękna, ech! 
Nawet dla w popłochu uciekających mleczarek, obszczekiwa‑
nych przez wygłodniałego powsinogę – Azora 
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Rozdział 7

DEBIUT

Babcia od kilku dni biega od koleżanki do koleżanki  
Chwali się wszem i wobec, że jedzie do Szczecina 
na występ swej utalentowanej wnuczki, czyli mój  

Ma obejrzeć genialną Anusię w roli głównej  A dla mnie 
to stres i duże obciążenie  Po pierwsze: nie gram żadnej 
głównej roli, tylko żabę, po drugie: to jest mój pierwszy 
spektakl 

W dzień premiery, od rana, źle się czuję  Żołądek odma‑
wia mi posłuszeństwa i nie mogę wyjść z toalety  Pupa bardzo 
boli od „papieru ściernego”  Jak mam wytrzymać do przedsta‑
wienia? To jeszcze całe dwie godziny  A jeśli popuszczę na sce‑
nie, albo zatrzęsę się na amen? Może zemdleję, albo spanikuję 
i ucieknę? Artyści bardzo różnie znoszą tremę  Z „tronowych” 
rozmyślań wyrywa mnie dziadek:

– Nie przejmuj się  Kiedyś sam wystąpiłem w teatrze ama‑
torskim 

– Naprawdę? – pytam zdziwiona 
Dziadek niewiele mówi, a zwłaszcza o swojej przeszłości  

Nie wiem o nim za dużo, więc nadstawiam ucha:
– Miałem 18 lat i postanowiłem wziąć udział w amatorskim 

przedstawieniu  Ciepałem się po scenie i wydawało mi się, 



53

że jestem boski  Gdy skończyłem grać wyniesiono mnie przed 
teatr na rękach 

– Na rękach  – podkreślam 
– Tak  Rzucono na ziemię i skopano 
– Ale numer! I co było dalej?
– Niewiele  Skończyłem karierę szybciej, niż zacząłem  Ale 

zdążyłem połknąć bakcyla aktorstwa  Ty masz go po mnie  – 
z dumą kończy dziadek 

Mam nadzieję, że może mnie nie skopią? Nic to, trzeba być 
dzielną i stawić czoła scenie  W końcu kiedyś mam być wielką 
gwiazdą, tak? „Trening czyni mistrza” – powtarza babcia  Ona 
jeszcze mówi coś mniej optymistycznego: „kopniaki to część 
życia każdego człowieka” 

Na widowni tłum  Zza kurtyny dobiega niezły zgiełk  Uchy‑
lam grubą zasłonę i zerkam na rozgadanych rodziców, dziad‑
ków, ciotki i pociotki dzisiejszych artystów  Ba, nawet mój 
tata ma zobaczyć swoją debiutującą Kukusię  Wtem dostrze‑
gam dwie starsze panie w pierwszym rzędzie  Jedna ma weł‑
nianą czapkę w kolorze żółto–beżowym z zielonym pypciem 
na czubku, wyczesaną ku górze niczym stożek  Kształt czapki 
przypomina nienaturalnie wydłużoną cebulę z kiełkującym 
szczypiorkiem  Obok niej siedzi druga, dla odmiany z pła‑
skim rondlem na łepetynie  To znaczy… z białym toczkiem 
w kształcie starego babcinego rondla  Tylko rękojeści brakuje, 
a po za tym wszystko się zgadza  Babcia topi w takim słoninę 
na smalec  Wołam koleżankę i mówię:

– Gośka, spójrz na pierwszy rząd! – uchylam lekko kurtynę 
– No widzę…
– Śmiesznie wygląda ta stara Baba Jaga, nie?
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– Jaka Baba Jaga?
– Ta w tej śmiesznej czapie 
– Ta na środku?
– Nooo, cha, cha!
– To moja babcia!
– Yyyy? Aaaale nie, nie, ta obok niej… – usiłuję wybrnąć 

z sytuacji 
– Ta obok?
– Yhy 
– To moja ciocia!
– Co? Tak? Ładne… mają… czapki… te miłe… panie 
I co teraz? Taka wpadka! Trzeba się ewakuować do garde‑

roby, bo jeszcze Gośka mnie zleje? W najgorszym wypadku 
znielubi i skończy się nasza przyjaźń  Chaotycznie szukam 
wyjścia z impasu  Z tego gorączkowego rozmyślania wyrywa 
mnie głos pani reżyser:

– Aneta, a ty co? Śpisz? Wszyscy na scenie, a ty nadal w kan‑
ciapie?! Szoruj stąd, ale już! – po czym dodaje – Zaczekaj! Wkicasz 
na scenę i przykucniesz na swoim miejscu, jak zawsze  Rozumiesz?

– Tak 
– Na pewno?
Boże, mój żołądek! Nie dam rady  Nadciąga moment kry‑

tyczny – gorąca fala zalewa mnie i czuję, że muszę do ubika‑
cji! Biegnę więc, ale nie na scenę, a za scenę… A pani reżyser 
za mną 

– Prędzej, bo zawalisz spektakl! – ponagla mnie – No szybciej!
Co ona sobie wyobraża? Przecież mam biegunkę! Już, już 

i uffff… Jak dobrze! Ale, ale, a gdzie jest papier toaletowy? Nie 
ma! To koniec  Kariera przepadnie, jak nic!
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– Proszę pani, papieru nie ma… – szepcę zza drzwi 
– Masz ci los! No to zakładaj majtadały  Potem się wyką‑

piesz!
Pogięło ją? Potem? Przecież skleję się z gaciami i trzeba 

mnie będzie od nich odpiłowywać 
– Nie, ja chcę papier!
– Dooobra, masz tu bibułę  Wycieraj dupsko!
Wariatka  Wariatka dyplomowana! Mam się wytrzeć 

w część dekoracji „Żabiego Stawu”? Trudno, muszę znisz‑
czyć część scenografii  Nie mam wyjścia, mus to mus  I z po‑
kancerowanym przez ostrą bibułę tyłkiem, kicam na scenę  
Spektakl trwa  Jak dobrze, że moja kwestia dopiero za ja‑
kieś 3 minuty  Po kilkunastu sekundach stwierdzam, że coś 
„waniajet”  Wącham, niucham, a to moja szelka upaprana 
bardzo „organicznie”  Musiała mi wpaść do „muszli kon‑
certowej”, a tego nie zauważyłam! Co robić? Nerwowo roz‑
glądam się, czy ktoś jeszcze czuje  Na szczęście nie  Chyba 
tylko ja, bo szelka jest pobrudzona tuż przy szyi  Jeszcze 
jedno zerknięcie do tyłu i upewniam się, że reszta skupio‑
na na grze nie zauważa niczego, a nawet nic nie podejrzewa  
Obracam się jeszcze bardziej i… nieoczekiwanie moja ża‑
bia czapa przekręca się  Mam zasłoniętą część głowy  Trzeba 
tę czapę jakoś wpasować na swoje miejsce  Skręcam głowę 
raz w jedną, raz w drugą stronę  A teraz może na dół i po‑
tem do góry  O tak, znacznie lepiej… Widownia dobrze się 
bawi  Mimo nerwowości i problemów z wrednym czepkiem, 
słyszę coraz większy śmiech na sali  Jeszcze tylko parę skrę‑
tów szyi i czapka zupełnie wróci na swoje miejsce  Już pra‑
wie… Nie ma to jak zimna krew 
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Gdy widownia jest rozbawiona na dobre, wstaję i zwracam 
się do Aśki, z którą gram scenkę w duecie  Zerkam kątem oka 
na ludzi  Teraz moja kolej:

Zachwycony jej powabem hipopotam błagał żabę:
Zostań żoną moją! Co tam!
Jestem wprawdzie hipopotam (i tu pokazuję jaki ze mnie 
„grubas”)
Kilogramów ważę z tysiąc,
Ale za to mógłbym przysiąc,
Że wzór męża znajdziesz we mnie
I że ze mną żyć przyjemnie…
Czapa znowu zakrywa mi połowę twarzy, a ludzie rechoczą  

Rozlega się głośne klaskanie  Może nie jest tak źle? Pocieszam 
się myślą, że za niedługo koniec  Jeszcze tylko żabi taniec pod 
tytułem ”Re‑re‑kum‑kum” i po wszystkim  Kłaniamy się każ‑
dy z osobna  Teraz ja  A tu śmiech na sali  Nie pojmuję  Sza‑
leju się napili, czy co?

Po spektaklu pani reżyser woła mnie i pyta:
– I co gwiazdo? Jak się czujesz?
Niby jak mam się czuć? Jak obesrana debiutantka!
– Dobrze, proszę pani  – odpowiadam 
Gdyby ona wiedziała, ile wysiłku kosztuje grzeczność  I jak 

bardzo panuję na nogami, aby jej nie kopnąć! Jakiż to trud po‑
wstrzymywać jęzor, by go nie wywalić na wierzch z dziką pasją 

– Pupa już nie boli?
– Piecze  A proszę pani, dlaczego wszyscy się ze mnie śmiali?
– Bo wyszło zabawnie to twoje dzisiejsze sceniczne zacho‑

wanie  – ciągnie pani reżyser, po czym dorzuca – Muszę pomy‑
śleć o nowej roli dla ciebie  Co powiesz na Pchłę Szachrajkę?



Szeroko otwieram oczy  Co za pytanie? Oczywiście, że nie 
chcę grać żadnego „źwierza”  Ani mniejszego, ani większego  
Jestem stworzona do wyższych celów i większych ról  Chcę 
być nimfą, rusałką, a nie pchłą czy żabą  Już mam odmówić 
pchlego wcielenia, gdy wchodzi babcia i woła:

– Anusiu, wiedziałam, że masz talent, ale nie przypuszcza‑
łam, że aż tak duży  Uśmiałam się do łez 

Biedna babcia  Ona nic nie rozumie  Być aktorem to ta‑
kie gówniane zajęcie i zafajdany żywot! A z drugiej strony… 
Gwiazda, to brzmi dumnie 
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Rozdział 8

ŚWINIOBICIE

Ciężka jest zima  Każdego roku ten sam problem z pa‑
leniem w piecu centralnego ogrzewania  Nie cierpię 
chłodnych kaloryferów nad ranem, gdy zamiast koksu 

pali się już tylko szlaka  Wsuwam nos pod kołdrę  Mam aż dwie 
kołdry i koc, bo „tyle wypada dać anemicznemu zmarzlako‑
wi”, jak mawia dziadek  Nawet spanie we flanelowej pidżamie 
po tacie, niewiele pomaga  Dziadek przejęty chuderlawą i cher‑
lawą wnuczką, która wyglądem przypomina siódme dziecko 
stróża, kupił mi nawet czerwone ciapetki  Według doktora 
Morysa, moje badania wykazują niski poziom hemoglobiny, 
więc i przy dwóch parach papci, może mnie dopaść zapalenie 
skarpetek  Ale i tak mam znacznie lepiej niż krowina i świn‑
ki sąsiadki z naprzeciwka  Te marzną w chlewiku i nawet się 
nie skarżą  Chyba, że o północy w Boże Narodzenie  O, dzi‑
siaj jedna z nich ma być ubita  To okropne! Zabiją Fusię albo 
Niusię  Tata z sąsiadem zamówili po połowie zwierzaka  Strasz‑
ne, że ludzie – padlinożercy, zjadają swoich przyjaciół 

Pan Zygmunt obiecuje, że ukatrupi jeszcze Felka Rozbój‑
nika  To całkiem dorodny kogut  Przystojny, oczywiście, jak 
przystało na drobiowego amanta  Tylko, że on ma pewien nie‑
znośny zwyczaj – dziobie okoliczne czworonogi  Nie wybiera, 
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pies, kot, szczur  Gdy mu podbiega pod szpony, niczego nie‑
świadomy zwierz, skacze mu na kark i szarpie swym ostrym 
dziobiskiem  Gdy się któraś sąsiadka skarży po raz kolejny, 
że Felek atakuje i szpeci psi zadek jej pupila, pan Zygmunt 
zwyczajnie rozkłada ręce  Co jakiś czas łapie za siekierkę i leci 
do Felka, a wtedy sąsiadka woła:

– Panie Zygmunt, daj pan spokój  Toż to głupie kogucisko!
– Skaranie boskie z tym huncwotem! Czekaj, ty gałganie, 

ja cię kiedyś załatwię! No, popamiętasz ty mnie! – teatralnie 
odgraża się pan Zygmunt 

Drze się na tyle głośno, by wszyscy sąsiedzi słyszeli, jaki 
z niego groźny gospodarz  A w tym momencie Rozbójnik spy‑
la  Gapi się czerwonymi wybałuszonymi gałami i mruga, jakby 
chciał spytać w swej koguciej przekorze: „ co mi zrobisz, jak 
mnie złapiesz?”  Okazuje się, że nie takie znowu głupie to ko‑
gucisko  A jeśli kiedyś straci czujność i nie zdąży uciec? Zjemy 
go w niedzielnym rosole  Taki właśnie los czeka świnkę  Wczo‑
raj wydano wyrok, na Fusię lub Niusię  Pan Zygmunt twier‑
dzi, że są wystarczająco wypasione, każda po około 150 kg, 
więc którąś można ubić  Człowiek jest bezwzględną istotą  
Jak dorosnę, to nie wezmę do ust wieprzowiny, wołowiny ani 
drobiu, a także żadnego innego wcześniej biegającego brata 
mniejszego  Nigdy!

Z porannej zadumy nad marnością zwierzęcego losu wy‑
rywa mnie głos mamy:

– Aneta, Wioleta, wstawajcie!
– Co? Przecież dzisiaj sobota… – marudzi siostra 
– Ale musimy się pożegnać z Fusią i Niusią, bo to którejś 

ostatni dzień  – odpowiadam z żalem 
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Po śniadaniu mama zagania nas do trzepania dywanu i po‑
mocy dziadkowi w odśnieżaniu chodnika  Wtedy zawsze do‑
pada nas głupawka  Uwielbiamy rzucać się śnieżkami albo 
padać na ziemię i robić orły  Zawody wygrywa Wioleta, bo jej 
orły wychodzą zgrabniejsze od moich  Potem lepimy bałwana 
i montujemy mu nos z marchewki, wykradzionej z piwnicz‑
nych zapasów  Jeszcze kapelinder z pomarańczowego wiaderka 
w białe grochy  No i miotła, najlepiej dziadkowa, do zamia‑
tania liści  Oczy z drobnego koksu i guziki z małej szlaki  
Szykowny trójbaniasty elegancik gotowy  Kiedy zaczynamy 
szczękać zębami, a z czerwonych nosów wiszą dundle, znak, 
że trzeba wracać do domu  Koniecznie przez piwnicę, by nie 
pobrudzić schodów  Gdy mama sprząta, to lepiej nie oddychać 
i fruwać nad podłogą  Wchodzimy do garażu taty, a tu „zlot 
samczurów” jak mawia ciotka Tereska, żona wujka Leszka  
Jest dziadek, pan Zygmunt, Piotr, wujek Leszek, tata i gość 
honorowy – gąsior z winem  Dziadek zlewa trunek do mniej‑
szego baniaka z taką nabożnością, jakby to miało być wino 
mszalne, a nie produkt garażowy taty na zimową rozgrzew‑
kę  Coś ich najwyraźniej bawi  Koniecznie trzeba się zaczaić 
i wyczaić, o czym tak zawzięcie dyskutują  Podsłuchiwanie 
dorosłych to faaajna sprawa  Dwa Junaki, motory taty, w ca‑
łości zakryją szkieleciki Wiolety i mój  Z tego miejsca słychać 
i widać idealnie:

– Biały fiat, powiadasz? – zagaduje pan Zygmunt 
– Pożyczony od szwagra fiat 125p  Nówka! – przytakuje 

Piotr 
Piotr to okoliczny przystojniaczek  Zezowata Zośka za nim ły‑

pie na tyle intensywnie, że jej wzrok pewnie szybko się naprostuje  
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Nie będą już się z niej śmiać, że ma jedno oko na Maroko, dru‑
gie na Kaukaz 

– I co z tym autem? – pyta wujek Leszek 
– Co? Wieziemy z kumplem Arkiem ubitego wieprzka, 

owiniętego w folię i Kurier w bagażniku 
– Ty, ale tapicerka wyświniona, nie? – martwi się wujek 

Leszek 
– Jeszcze nie, ale polej pan! – tu zwraca się Piotr do dziadka 
Dziadek z rozbawioną miną nalewa kieliszek Piotrkowi  

Niebywałe, dziadek potrafi się uśmiechać! Zawsze ma kamien‑
ną twarz, jakby nic nie czuł i nie myślał  Skąd taka zmiana?

– Jedziemy z pociętym wieprzem, obłożonym gazetami, 
przez Baniewice 

– Przez te lasy? – próbuje uściślić pan Zygmunt 
– Dokładnie przez las  Arek między nogami, na podłodze, 

trzyma dwulitrową kankę z krwią i jelitami  Drugą z wątrób‑
ką – na kolanach  Trzecią litrową z innymi wnętrznościami – 
między swymi udami  Wszystko jeszcze cieplutkie, aż jucha 
pachnie! Chlupocze nam to w kankach, a boimy się o nową 
tapicerkę  Siostra łby nam pourywa, gdy znajdzie jakąś kro‑
pelkę krwi na siedzeniu 

– O tak, Anka ma fioła na punkcie czystości! – potwier‑
dza wujek Leszek 

– Fioła? Mało powiedziane  Furiatka! Kompletna wa‑
riatka na punkcie czystości  Gdy przychodzę do nich, łazi 
za mną po mieszkaniu ze ścierą  Eeee… no, polej pan jesz‑
cze! – zwraca się Piotrek do dziadka, dzielnie asystującego 
z gąsiorem 

– No i co z tymi kankami?
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– Chlupoczą, więc staram się wolniej jechać  Raptem czu‑
ję, że tracę przyczepność na szosie 

– Poślizg? – ciekawość i tacie zaczyna się udzielać 
– Zaraz, jeszcze nie  Zdrówko, panowie!
– Zdrówko! – wszyscy życzą sobie zdrowia, jakby ono za‑

leżało od trunku 
– Mówię do Arka: „trzymaj te kanki”, a on na to: „dzisiaj 

mam za mało kończyn”!
– Cha, cha! Dzisiaj? Zawsze ma za mało  A gdyby miał dwa 

razy tyle, to jego ślubna z pewnością i te by zagospodarowała!
– Bidok! Musiałby dwa razy tyle pracować… – wzdycha 

wujek Leszek
– Arek to mądry chłop  Wie, co mu grozi, gdy cokolwiek 

pryśnie poza kanki, na jasną tapicerkę  Właściwie na balto‑
nowskie nakrycia futrzane, w kolorze jasnego beżu 

– No to poleję  – dziadek sunie z baniakiem nad musztar‑
dówkami 

– Jadę dalej, lecz coraz bardziej niepewniacko, bo samo‑
chód zaczyna tańczyć 

– A co z kankami? – dziadek wykazuje zainteresowanie 
– Arek je trzyma z coraz większym trudem 
– I co? – napięcie pana Zygmunta zdaje się rosnąć 
– I wpadamy w poślizg  Raz tu, raz tu, paf, paf, tu tak, tak 

i… koziołkujemy 
– Dachowanie? – pyta tata 
– W rzeczy samej 
– No to trzeba polać! – komenderuje dziadek 
– Lej pan, panie Felek! – niewyraźnie mówi pan Zygmunt 

i dorzuca – Ma pan imię mojego koguta… Obiecuję, że kiedyś 
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utnę mu łeb u szypuły i będzie pan ostatnim Felkiem na uli‑
cy, che, che! O ile wcześniej panu, kto inny go nie obetnie, 
che, che!

– Dobra Zygmunt  Dzisiaj ubiłeś świnię, więc dość masa‑
kry  – uspokaja wujek Leszek 

– Zygmuntowi dość już wina! – postanawia nasz tata 
– Csssoo? Bo niby pijany jestem? Ja ci mówię, że utnę łeb 

Felkowi…
– Siadaj i uspokój się! Daj skończyć Piotrkowi! – wujek Le‑

szek stara się załagodzić sytuację 
– I co z przewrotką?
– Suniemy dachem po lodzie ponad pięćdziesiąt metrów 

i zatrzymujemy się w rowie 
– Iiiii? – wszyscy wbijają wzrok w Piotrka 
– Cisza  Stwierdzam, że żyję, bo widzę  Patrzę na Arka i nie 

wierzę  Kanki nadal trzyma, ale gorzej z ich zawartością: jucha 
ścieka mu po twarzy i zastyga, jelita owinięte wokół szyi  Ale 
oczy otwiera i pyta mnie z kolei, czy żyję? Co mam nie żyć? 
Żyję, ale coś mi ścieka po czole i dalej po włosach…

– Co? – zgodnie pytają tata z wujkiem 
– Krew 
– Krew??? – wszyscy, jak na komendę, wlepiają się w Piotrka 
– Nie moja, a z kanki i wątroby świni, którą dokładnie 

w tym momencie zauważam za pazuchą, w bocznej kiesze‑
ni kurtki 

– A co z Arkiem? – dziadek z baniakiem stoi nieruchomo 
nad szkłem 

– Arek bredzi w rozpaczy  Twierdzi, że żyje, lecz i tak pew‑
nie już niedługo, bo nas zabije Anka ze szwagrem 
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– Za co?
– Za to auto… Wiesz, czekali na nie tyle czasu, w końcu 

udało im się zdobyć ten obiekt westchnień 
– Aaaa! – znowu odzywa się cały chór 
– Polej dziadek! – prosi wujek Leszek 
– No to zdrówko Arka! – mężczyźni zgodnie ustanawia‑

ją nowy toast 
– Zdrówko! No i co dalej? – dopytuje pan Zygmunt z mar‑

kotną miną i pustą szklanką 
– Jak raz zjawia się milicja!
– Tak od razu?
– Nie od razu, ale po jakiejś godzinie  Najpierw zagląda taki 

jeden młody i patrzy na zakrwawionego Arka  Arek grzecznie 
mówi: „Dzień dobry, panie władzo!”  Milicjant nie odpowiada, 
tylko ucieka na bok 

– Ucieka? – dziadka ogarnia zdziwienie 
– Zwyczajnie  Ucieka i rzyga…
– Aha 
– Podchodzi drugi i zagląda z mojej strony, po czym pada 

w rowie, jak długi 
– Jak to, pada? – dziadek jest już mocno zaskoczony 
– Mdleje  Po prostu, chłopina traci przytomność 
– Ale numer! I co potem? – dopytuje tata 
– Później przyjeżdża karetka pogotowia i zgarnia mnie, 

Arka i dwóch milicjantów  Z Arkiem jest gorzej, bo nie mogą 
mu wyrwać kanek  Bełkocze, że koniecznie musi je trzymać  
Sanitariusz wykazuje pełne zrozumienie: człowiek w szoku 
po wypadku, niech sobie ma te kanki, skoro tak z nimi zwią‑
zany  Jedziemy do szpitala 
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– A świnia? – ważną sprawę porusza Pan Zygmunt 
– A świnia zostaje na miejscu zdarzenia, wraz z pokiere‑

szowanym fiatem, a dokładniej – z jego wspomnieniem  Polej 
pan, panie Felek!

– Co w szpitalu? – tata zerka na Piotrka, wychylając kolej‑
ny łyk bordowego trunku z nowej musztardówki 

– Sadzają nas na wózki i wiozą obok szatni  Szatniarka 
przerażona woła: „Jezus Maria!”  Wszyscy gapią się na nas, 
jak na jakichś cudaków  Fakt, że Arek przytula kankę, nie jest 
widokiem codziennym  Jednak ja, myślę sobie, nie wyglądam 
chyba nadzwyczajnie  Wtem spostrzegam lustro, więc zerkam  
Boże, kto to taki zmasakrowany? I do mnie podobny? Ja??? 
Raz jeszcze patrzę  Ja!!! We własnej osobie: jam ci to… Cały 
oblany juchą, włosy zlepione krwią w irokeza!

– Po godzinie wiszenia głową w dół, nie dziwota  – do‑
rzuca tata 

– Kilka pielęgniarek pędzi do nas i jedna przez drugą woła: 
„Tego na jedynkę, tamtego na dwójkę, a tych do zabiegowego”  
O co tyle hałasu? I zaczynam się śmiać z siebie, z Arka z kan‑
kami, z jednego zemdlonego i drugiego porzyganego – mili‑
cjanta, z miny Anki, gdy zobaczy swój nowy samochód… Taki 
mnie rechot nachodzi, że ledwie słyszę doktórkę: „Histeryczny 
śmiech poszkodowanego świadczy, że jest w stanie szoku ner‑
wowego  Siostro, na uspokojenie proszę mu podać dożylnie…” 

– I jeszcze szpryca? – krzywi się wujek 
– Dokładnie! Arek też dostaje zastrzyk  Bredzi jeszcze coś, 

że on tych kanek nie może zostawić itd 
– A co ze świniakiem w bagażniku? – ten temat najbardziej 

nurtuje pana Zygmunta 
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– Nie wiadomo do dziś 
– Jak to???
– Tak to! Jedziemy ze szwagrem po samochód na parking 

milicyjny, a tam pusto  Świni – ani śladu! Kwity milicyjne też 
milczą na ten temat 

– Świnia nie ma zdolności fruwania, zwłaszcza poćwiar‑
towana! – odkrywczo stwierdza pan Zygmunt 

– Niby tak, ale w raporcie milicyjnym stoi, jak wół o świni: 
„W bagażniku nic się nie stwierdza” 

– Złodzieje w milicji pracują, widział to kto? – pomstuje 
wujek Leszek 

– Zaraz złodzieje! Milicjant też człek i jeść musi  Nie 
ma co drążyć tematu, bo właściwie to dobrze jest, jak jest! Nie 
ma świni, nie ma sprawy i nie ma kary  A tak to zaraz docho‑
dzenie: gdzie, od kogo, potem sąd  Wolę tę stratę, niż bulić ja‑
kieś bajońskie kary na to socjalistyczne, za przeproszeniem, 
ustrojstwo  Oooo, polej pan!

– Zdrowie milicjantów – głodomorów! – rozochocony peł‑
nym kieliszkiem Zygmunt komenderuje 

– Tak jest! – znowu gromadka się zgadza 
Wesołą gawędę przerywa siostra, której akurat teraz zbie‑

ra się na wyznania:
– Ja chcę siku!
W tej chwili granatowy Junak zaczyna trzeszczeć  Taki 

dźwięk nie ujdzie uchu taty, o nie! W końcu to jego totem, jak 
twierdzi mama  Cokolwiek to znaczy, teraz to nieważne  W ob‑
liczu nakrycia nas na podsłuchiwaniu, możemy zaliczyć szlaban 
na wychodzenie na dwór, na wizyty koleżanek albo i co gorsze‑
go  Tata ma oczy roziskrzone od winnego rozgrzewacza:
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– A wy tu co?
Na jego słowa wszyscy się odwracają i patrzą na nas, jak‑

byśmy to my tą świnię stleniły 
– Co tu robicie? – pyta tata 
– My? – patrzymy jedna na drugą 
– A kto niby, ksiądz?
– My… do domu idziemy 
– No to już na górę! I żebym was tu dzisiaj więcej nie wi‑

dział!
I zapychamy, aż się kurz za nami sypie  Wioleta zatrzymu‑

je się w drzwiach i patrzy na miednicę, w której zazwyczaj co‑
dziennie dziadek nogi moczy, a w której teraz pływa brunatna 
ciecz, nieznanego nam pochodzenia:

– Co to?
– To? To jest krew  – mówi dziadek 
– Z waszej mamusi  Właśnie obcięliśmy jej głowę  – dodaje 

rozbawiony pan Zygmunt 
– Mama, maaaamaaaa! – Wioleta drze się i leci na górę 
Słyszę, jak wpada do kuchni, a stamtąd mama odzywa się 

zupełnie spokojnie:
– Czego się tak drzesz? Ze skóry cię ktoś obdziera?
Aha, mama żyje  To dobrze  A dorośli to są jednak starzy 

i głupi  I chyba mam rację, bo mama wparowuje do garażu 
i słyszę:

– Co ty Zygmunt? Rozum ci odjęło???
– Nie lej mu, bo zdurnieje do reszty! – zaleca Piotr 
– Przecież to mały dzieciak, na głowę upadłeś? Krew z ma‑

musi! Pacanie jeden! – mama na dobre rozsierdzona przypo‑
mina rozjuszonego barana 
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– Dobra, przepraszam! Muszę już iść  Poradzicie sobie 
z przerobem ścierwka?

– Tak, dzięki stary! Idź się wyśpij, a jutro nam pomożesz  
– odpowiada tata 

– Serwus!
– My też zaraz kończymy  Cześć! – odpowiadają pośpiesz‑

nie Piotrek z wujkiem 
– Zaraz??? Natychmiast! Jazda mi stąd, ale już!!! Stare i dur‑

ne te chłopy!!! Że też wam rozumu stale brak! Następnym ra‑
zem nie wino, a mózgi sobie wyprodukujcie!

– Felek? Ty ochlapusie jeden! – do garażu wpada babcia 
– Oho, zaczyna się! – dziadek szepcze pod nosem i zrezy‑

gnowany z żałością odstawia gąsiorek 
– Powariowaliście do reszty??? – babcia drze się tak, że aż 

jej dolna proteza z buzi zaczyna się wysuwać 
– Piotrek lepiej idź  Jak cię Anka nie zabiła za samochód, 

to zginiesz niechybnie z rąk tych oto kobiet, mówię ci! – wujek 
Leszek cicho rzuca do Piotra, a sam w popłochu łapie czapkę, 
zamykając za sobą i Piotrkiem drzwi 

– Że też głupich Bóg nie sieje, a sami się rodzą!!! – woła 
babcia doprowadzona do ostateczności widokiem dziadka 
z gąsiorkiem 

Siedzimy z siostrą pod kołdrą i zgodnie stwierdzamy, że świat 
bez mężczyzn byłby chyba ładniejszy  Wczoraj babcia powie‑
działa, że mężczyzna jest kobiecie potrzebny jak wyrostek ro‑
baczkowy  Bo jak go się wytnie, to się potem okazuje, że nie 
jest on wcale do życia potrzebny  Jak dorosnę, to nie chcę mieć 
męża, o nie! Przecież faceci to durnie!!!
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Rozdział 9

I CO TERAZ BĘDZIE?

Babcia twierdzi, że od gapienia się w telewizor wzrok się 
psuje  Stąd często powtarza, że ma telewizor marki „ze‑
zol”  Twierdzi, że dla oczu zdrowy jest tylko czarno‑bia‑

ły  Patrząc w kolorowy, oczy podobno się niszą – tak utrzymuje 
dziadek  A czym jest czerń i biel? Pewnie, że barwą  Najciem‑
niejszą i najjaśniejszą  I co teraz? Nieważne, dochodzi godzina 
8 45, czas na film dozwolony dla dzieci, czyli Teleranek 

– Wioleta, włącz telejajko!
– Juuuuż!
Siostra pstryka czarny punkcik, więc za 10 minut Lazu‑

ryt zdąży się nagrzać  Tymczasem idę wyszorować kłapacze 
do łazienki  Myję pyszczysko w zimnej wodzie, co bladym 
świtem należy do wątpliwej przyjemności  Cóż, nie samymi 
przyjemnościami człowiek żyje  Brrrrr, zimna kąpiel i woda 
taka… mokra  Dobrze, że chociaż kalafiory są ciepłe  I zaraz 
babcia zaserwuje nam gorące kakao, jak w każdą niedzielę  
Uwielbiam je! Czasem jest czekoladowy budyń  Może dzisiaj 
babcia zrobi jedno i drugie?

– Aneeeetaaaa! – po chwili siostra drze się i wytrąca mnie 
z błogiego puddingowego nastroju 

– Co?
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– Nic nie widać 
– No tak  – stwierdzam obiektywnie 
Ostatnio tak się dzieje coraz częściej  Wtedy kilka walnięć 

z góry w pudło nad ekranem załatwia problem  Stukam i nic  
Nadal zima 

– Co się dzieje z tym starym klamotem? – zaczynam się 
niepokoić 

– Uderz jeszcze od tyłu! – doradza Wioleta 
– A ty co? Wielka znawczyni sprzętu RTV?
– Oj weź się, no!
– To ty stuknij z prawego boku, a ja z lewego 
– Dobra!
I zgodnie walimy, ile tchu w płucach  Babcia na ten łomot 

wpada do pokoju 
– Co się dzieje? Co to za hałasy?
– Telejajko kaput! – wołamy zgodnym chórkiem 
– Jak to? Niby kiedy? Wczoraj działało! – niedowierza babcia 
– Może ja postukam z góry, Wioleta z prawej, a babcia z le‑

wej strony?
I uderzamy naprzemiennie już we trzy, ale wizja obejrze‑

nia Teleranka oddala się z każdą minutą  Oporna materia 
i złośliwość przedmiotów martwych  Tata Piotrka twierdzi, 
że po łomocie „każdy się odkorkowuje i zaczyna mówić”  On 
jest milicjantem, więc co, kłamie? Może to działa tylko na lu‑
dzi? Trudno, zamiast filmu, poprosimy babcię o opowieść 
z czasów przedwojennych  Ona świetnie baja, barwnie i z po‑
lotem  Usiłuję się jakoś pocieszyć 

– Trzeba go wyłączyć na pół godziny, a potem zobaczymy  
– zarządza babcia 
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Ma rację, czasem to też działa  Co ja mówię? Babcia ma za‑
wsze rację! Nawet jak jej nie ma, to i tak musi jej być na wierzchu 

– Dziewczynki, śniadanie podaję! – oznajmia babcia i sta‑
wia na stole talerzyki z pachnącym budyniem 

– A kakao?
– Co? Pekao? – pyta zdumiona babcia 
– Nie PeKaO, tylko ca‑ca‑o!
– Aaaaaa! Nie  Dzisiaj tylko budyń waniliowy 
– A czemu nie czekoladowy? – dopytuję 
– Bo waniliowy i koniec  – kwituje babcia 
Nie, żebym wybrzydzała  Wcinam, aż mi się uszy trzęsą  

Co jak co, ale do budyniowych rozkoszy nie trzeba nikogo 
przekonywać, a zwłaszcza mnie  Szkoda tylko, że nie możemy 
obejrzeć programu dla dzieci  Włączam pudło i w duchu mo‑
dlę się, by tym razem się udało  Po 10 minutach coś widać! Ale 
zaraz, co to za człowiek w ciemnych okularach? I co to wszyst‑
ko ma znaczyć? Uszom nie wierzę:

„(…) Dziś w nocy z 12 na 13 grudnia Wojskowa Rada Oca‑
lenia Narodowego wprowadziła stan wojenny…” 

– Jezus Maria, wojna! Boże, czego ja doczekałam! – bab‑
cia wyraźnie blednie 

– Jaka wojna? A Teleranek? – pytam 
– Ja chcę film! – ciągnie siostra 
– Dzieci, chodźcie do mnie! – babcia siada na tapczanie 
Taki wyraz twarzy może oznaczać tylko jedno: nici z to‑

waru „na zapisy”, po który stoi w kolejce społecznej od kilku 
dni  W tym wypadku pewnie jeszcze gorzej  Niedobrze, oj, 
niedobrze 

– Co to znaczy, babciu? Dlaczego nie ma Teleranka?
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– Nie będzie go dziś  Nic już nie będzie, jak dawniej  Musi‑
my czekać, aż „ślepowron” coś więcej powie  Mamy stan wojny  
Jakoś damy sobie radę  Nie bójcie się  Idę do sąsiadki czegoś 
się dowiedzieć, a wy tu zostańcie i bądźcie cicho 

– Dobrze  – wystraszone zgadzamy się na wszystko 
Normalnie to szalejemy, zwłaszcza na prośby o spokój i ci‑

szę  Jednak teraz jakoś dziwnie i tak strasznie  Nawet Wioleta 
na tę chwilę przestaje się bujać i pyta:

– Ty, co z nami będzie?
– Nie wiem, może nas wywiozą do obozu?
– No coś ty! Za co?
– A bo ja wiem?
– Ja chcę do maaamyyyy! – Wioleta zaczyna płakać 
– Cicho głupia  Ciesz się, że żyjesz! – dodaję 
– Aaaaaaa, ja chce do maaaaamyyy!
– Zamknij się, bo nas rozstrzelają!
– Co?? Aaaaaaa!
Wioleta beczy na całego, a ja staram się nie tracić fasonu  

Stan wojenny – brzmi groźnie, ale to nie koniec świata  Osta‑
tecznie jacyś ludzie przeżyją, może my też?

– Jak się uciszysz, może pożyjesz jeszcze trochę  – staram 
się przemówić siostrze do rozumu 

Odstawię ją do babci, a sama polecę do Piotrka  Też się czegoś 
dowiem  Akurat w tym momencie wraca babcia, bardzo smutna:

– Odwiozę was do Szczecina, ale nie dziś 
– Nie dziś?
– Żeby was przewieźć koleją z miasta do miasta, muszę 

wziąć zaświadczenie  Jutro po nie pójdę, a teraz dajcie mi wa‑
sze legitymacje szkolne 
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Posłusznie wykonujemy polecenie  Poważna sprawa  My‑
ślę, że nawet wagi państwowej 

– Włącz telewizor Anusiu! – prosi babcia 
I znowu pan w ciemnych brylach mówi  Podaje jakieś sen‑

sacyjne wiadomości: do szkoły nie idziemy, bo właśnie za‑
mykają je do odwołania, że nie wolno wyjeżdżać bez zgody 
i ważnych zaświadczeń, że po 22 00 obowiązuje godzina mi‑
licyjna i szlaban na wyłażenie z domu  Że do szkoły nie trze‑
ba, to świetnie, ale z tymi kwitami wyjazdowymi to jegomość 
przesadza  Dobra, godzina milicyjna też może być, bo mama 
i tak nas nie wypuszcza wieczorami z domu 

– Dlaczego wszyscy są w mundurach? – pytam z zacieka‑
wieniem 

– Bo jest stan wojenny  – odpowiada babcia 
– Ja też zamiast fartucha szkolnego będę nosić mundur? 

– pyta Wioleta 
– Nie! – mina babci się nieco rozjaśnia 
– A ty założysz mundur, babciu? – Wioleta dalej wałku‑

je temat 
– Nie, głuptasie  – babcia się uśmiecha i idzie do kuchni: 

– Wojna nie wojna, a jeść musicie  Dziś na obiad zrobimy za‑
cierki na mleku  – oznajmia 

– Z cukrem i cynamonem?
– Tak, z cynamonem  Umyjcie ręce  Pomożecie mi skubać  

– komenderuje babcia 
To najfajniejsza czynność kuchenna  Lubię ją, zwłaszcza, 

gdy mogę wchłonąć surowe ciasto  Oczywiście, gdy nikt nie 
widzi  Babcia snuje opowieści o czasach swojej młodości, kie‑
dy żyła w Piotrkowie Trybunalskim, jak pierwszy raz poszła 
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na bal, gdy dostała rower, co przeżyła podczas I wojny euro‑
pejskiej i II światowej  Cudnie to robi, wczuwa się w posta‑
ci  Dziadek mówi, że „z babci jest niezła aktorka”  Skoro ona 
przetrwała aż dwie wojny, to może i my teraz wytrzymamy? 
Wioleta chyba nie ma takich problemów, bo ni z gruszki, ni 
z pietruszki startuje:

– Babciu, opowiedz nam o dziadku 
– O dziadku? Dobrze  Dziadek Felicjan urodził się w So‑

snowcu w 1899 r  Krótko potem rodzina Auguścików prze‑
niosła się do Piotrkowa  Było ośmiu braci, dziadek najstarszy 
z rodzeństwa  Później urodził się Lutek, czyli Lucjan  Tylu ich, 
że nie pamiętam imion  Była też jedna jedyna siostra, o wy‑
jątkowym imieniu, Salomea  Z nią wiąże się nieszczęśliwa hi‑
storia 

– Opowiesz nam?
– Jeśli chcecie  Tylko to smutna opowieść 
– Prosimy!
– Była zima, jak teraz  Pannie Salomei naliczono 20 wiosen, 

więc rodzina stwierdziła, iż najwyższy czas na wprowadzenie 
jej do towarzystwa  W tamtych czasach panienki z dobrych 
domów bywały na balach  Takie konwenanse stanowiły waż‑
ną cześć życia towarzyskiego  Tu można było poznać kandyda‑
ta na męża  Ba, a nawet kilku  Z tych kilku „ubiegających się” 
rodzina wybierała odpowiedniego człowieka  Wszak pannie 
za mąż trzeba było iść 

– Czy Salomea była ładna?
– Podobno tak  Bardzo szczupła i dobrze tańczyła  Obsta‑

lowano u krawcowej suknię, błękitną kreację z jedwabiu i tafty  
Salomea wyglądała jak anioł  Z taka urodą mogła wydać się, 
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co najmniej, za bankiera albo fabrykanta  Było kilku amantów 
stanu wolnego, a i dobrze sytuowanych 

– I co?
– Salomea poszła na bal  Pierwszy bal! Wszyscy podziwia‑

li jej grację i czar  Podobno jeden oficer w kulturalny sposób 
czynił jej awanse, ale ona uprzejmie go dystansowała  Podawał 
wino, bawił rozmową, sporą część wieczoru z nią przetańczył  
Mówiono, że piękna z nich para  Niestety, pierwszy bal okazał 
się ostatnim w jej życiu…

– Dlaczego?
– Zgrzana w tańcu wyszła na balkon, wiatr ją owionął i za‑

ziębiła się  Z tego zaziębienia wdały się galopujące suchoty 
i kilka dni później umarła 

– Ojej!
– Salomeę pochowano w błękitnej sukni  Wyglądała zjawi‑

skowo… – tu babcia zawiesza głos i patrzy w okno z zadumą 
– I umarła na śmierć? – dopytuje Wioleta 
– Tak, ale dziadek żyje do tej pory  I choć wygląda jak sta‑

ry suchotnik, to zdrów jest i pewnie długo jeszcze pociągnie  
– babcia wraca do rzeczywistości 

– A jak go poznałaś?
– „Na budkach”  Była niedziela  Zupełnie jak dziś  Space‑

rowałyśmy alejkami parkowymi we trzy koleżanki, a dziadek 
z trzema kolegami  Spojrzeliśmy sobie w oczy i już wiedzieli‑
śmy, że jesteśmy sobie pisani 

– Fajowo! I zakochaliście się?
– Tak 
– Od pierwszego wejrzenia… – Wioleta poddaje się ma‑

rzeniom 
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– Tak się o tym mówi 
– I wzięliście ślub? – ja jestem bardziej praktyczna 
– Nie tak od razu  Było małe zamieszanie  Co ja mówię? 

Skandal! Afera wybuchła na cały Piotrków Trybunalski!
– Duży?
– Skandal to skandal  W tamtych czasach jedna sensacja 

mogła oznaczać wykluczenie z towarzystwa  Człowiek taki był 
traktowany jak trędowaty  Nikt go nie podejmował w salonach, 
nikt się z nim nie liczył, nikt go nie szanował  Oficjalnie omi‑
jano szerokim łukiem takiego nieszczęśnika 

– Ale głupie czasy! – kwituję 
– Czy ja wiem? Może nie były jednak takie głupie? Cza‑

sem strach przed wykluczeniem stawał się wyznacznikiem 
ludzkich działań i hamulcem dla bezecnych uczynków  Nie 
dla wszystkich, ma się rozumieć  Bywali wtedy i tacy, którzy 
Boga się nie bali 

– A dziadek? – dopytuje Wioleta 
– Dziadek miał bogatą narzeczoną  Garbatą, ale ponoć 

majętną 
– A ładną?
– Tam zaraz ładną! Chudą, garbatą i niską! – obrusza się 

babcia 
– Ty też masz 145 cm wzrostu! – zauważam 
– Ona była niższa ode mnie 
– To niemożliwe! – kłapię bez zastanowienia 
– Ojej! Dziadek musiał uważać, aby jej nie zadeptać  – cią‑

gnie Wioleta 
– Aż tak to nie  Była garbata, a garb człowiekowi zabiera 

wszystko, w tym i wzrost  Miała jakieś 138–140 cm 
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– To straszne! – obie z siostrą zgadzamy się w tej kwestii 
– Nie takie znowu straszne  Poza tym, za moich czasów, 

taki wzrost uchodził za normalny 
– I dziadek się w niej zakochał?
– Chyba nie, ale ślub obiecał  Miał się z nią żenić i nawet 

termin ustalili  Pewnie tak by się stało, ale w pewną niedzielę 
poszedł na spacer do parku i poznał mnie 

– I co było dalej?
– Najpierw okłamywał narzeczoną, że idzie na spotkanie 

z kolegami, że gra w brydża, że koniecznie musi pójść do ko‑
ścioła itd  Bał się przyznać  Ale ona była sprytna  Pewnego dnia 
wyśledziła go, a właściwie nas i to na spotkaniu  Zrozumiała, 
co w trawie piszczy 

– Nie pobiła cię?
– Nie  Za to wyrzuciła dziadka z towarzystwa, w nadziei, 

że się opamięta  A Felusiowi okazało się to całkiem na rękę  
Zjawił się z bukietem herbacianych róż w moim rodzinnym 
domu i poprosił o rękę  Matka i ojciec poczuli się oburze‑
ni: Jak to, okłamał jedną, a zawraca w głowie drugiej? Może 
i trzeciej mąci umysł gdzieś indziej? Nie uchodzi! Mowy nie 
ma o wydaniu za niego naszej jedynaczki! Rodzice nie chcie‑
li się zgodzić 

– I uciekliście?
– Nie, ale groziłam, że gotowa jestem na wszystko, więc 

ich przekonałam  Taką przynajmniej miałam nadzieję  Li‑
czyłam, że z czasem zaakceptują Felicjana, a może nawet 
polubią 

– I wzięliście ślub? – jesteśmy coraz bardziej zainspirowa‑
ne historią 
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– Najpierw odbyły się zaręczyny  Do ślubu trzeba było po‑
czekać pół roku, zgodnie z obowiązującymi wtedy konwenan‑
sami 

– I po sześciu miesiącach pobraliście się?
– Tak, ale dopiero za drugim podejściem 
– Dlaczego?
– W dniu ślubu wszystko działo się tak, jakby diabeł zacza‑

rował rzeczywistość  Moja matka mówiła, że to fatum i błagała, 
abym nie wychodziła za dziadka  Gdy siedziałam już w suk‑
ni ślubnej w dorożce, mama chciała polać wrzątkiem stopnie 
karety  Urwało się ucho czajnika, ukrop wylał się i poparzył 
moją stopę  Noga spuchła, jak bańka i nijak nie mogłam sta‑
nąć przed ołtarzem  Trzeba było wszystko przełożyć 

– Na jak długo?
– Za miesiąc stanęliśmy na ślubnym kobiercu, ale i tym 

razem omal nie zostałam poparzona 
– Jak to?
– A tak! Była narzeczona dziadka przygotowała kwas sol‑

ny  Czekała na nas w kościele wśród gości  Gdy nas zobaczyła 
szczęśliwych i zakochanych, zaczęła przeraźliwie wrzeszczeć  
Darła się, że wypali oczy mnie, dziadkowi, a potem odbierze 
sobie życie 

– I co się stało?
– Kobietę złapano i usiłowano wyprowadzić  Miała tyle 

energii, że się wyrwała i już biegła do mnie z buteleczką…
– Iiiiii?
– Na szczęście ktoś podstawił jej nogę i upadła  Butelecz‑

ka wypadła z rąk, płyn się wylał na posadzkę kościoła  Ksiądz 
przerwał ceremonię  Ojciec wyprowadził mnie do zakrystii, 
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a wasz dziadek usiłował pertraktować z garbatą i szaloną ko‑
bietą  Obiecał, że zwróci wszystko, co od niej otrzymał, że pod‑
pisze weksle itd 

– Podpisał?
– Tak  Mój ojciec i brat zostali żyrantami  Sporo ich to po‑

tem kosztowało 
– I wariatka poszła sobie?
– Nie od razu  Najpierw rzuciła klątwę 
– Jaką klątwę?
– Ciebie Felicjanie i Twoje potomstwo przeklinam, po siód-

me pokolenie! Za moją krzywdę i zdeptaną miłość!
– Rany, to przerażające!
– Taaak  Ksiądz spytał: Czy w wyniku zaistniałych okolicz-

ności, nadal podtrzymuję chęć zawarcia związku małżeńskiego 
z tym oto człowiekiem? Odparłam bez namysłu: tak  Wówczas 
moja matka uklękła przed mną: Zaklinam cię na wszystkie 
świętości, nie wychodź za niego! Odpowiedziałam: Mamo, ja go 
kocham i pójdę za niego. Mama nie wytrzymała i w ostatnim 
geście rozpaczy objęła moje nogi: Pójdziesz, ale po mim tru-
pie! Wykrzyknęłam prawie nieprzytomna z emocji: Po mamy 
trupie, a pójdę! I poszłam  Poszłam jak w dym, nie zważając 
na nic i na nikogo  Poszłabym za nim na dno piekieł i kawa‑
łek dalej  Poszłabym w ogień i na stracenie  Tak ślepo byłam 
zakochana i świata poza dziadkiem nie widziałam 

– Niesamowite…
– Ślub odbył się w atmosferze skandalu na cały Piotrków  

Echo poniosło wieści po całej rodzinie w Warszawie  Część 
rodziny zerwała z nami stosunki, pozostała cześć – odsunęła 
się  Święte oburzenie 
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– Jakie to romantyczne…
– Może i tak, ale samo życie nasze nie było już takie ro‑

mantyczne 
– A co się stało z garbuską?
– Powiadali, że sfiksowała do reszty 
– Ale żyje?
– Tego nie wie nikt 
– A dziadek zwrócił zobowiązania?
– Tak  Oddał, co do grosza garnitury, zegarki, sporo pie‑

niędzy  Został goły, jak mysz kościelna  Ale i tak go kochałam  
Tak, tak… Miłość ślepym czyni  Nawet najbardziej inteligentni 
tumanieją  Hmmm… No jak tam, z zacierkami?

Skubiemy i słuchamy  Tak nam mijają pierwsze godziny 
stanu wojennego  Nie dość, że wojna wkoło, to jeszcze się oka‑
zuje, że jesteśmy przeklęci? Jak to dobrze, że jutro nie musi‑
my iść do szkoły  Zawsze to jakieś pocieszenie  A może dadzą 
w telejajku film dla dzieci? A nawet jeśli nie, to babcia nam 
poopowiada historyjki z młodości i też będzie ekstra  Zaraz, 
garbuska przeklęła dziadka po siódme pokolenie? To znaczy, 
że babcia z dziadkiem są pierwszym, ciotka Hala i tata – dru‑
gim, ja z Wioletą… trzecim? I co teraz będzie???
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Rozdział 10

ADELA

Piękna, biała suknia balowa do kostek, niczym szata Kró‑
lowej Śniegu z baśni Andersena, skrzy się tysiącem mi‑
gotliwych iskierek z najcieńszych niteczek anielskiego 

włosia  Z rzadka doczepione gwiazdy, wycięte z papierków 
po czekoladkach, dodają jej dystyngowanego blasku  Mała 
kokardka przy staniczku wieńczy dzieło  Zaczarowana su‑
kienka z marzeń sennych  Do tego wełniane butki, wykonane 
na szydełku, z wiązaniem w kostce  I peruka z szychu zdjętego 
z choinki  Zastanawiam się, czy to naprawdę wszystko moje? 
Nie umiem wyrazić zachwytu, poza westchnieniem: „ach”  Czy 
te książęce szaty zostały wyjęte z porannej mgły przez Księży‑
cowego Maga z Krainy Srebrnych Wrót? Delikatny łańcuszek, 
a na nim perłowa łezka z babcinego kolczyka, lśni jak praw‑
dziwa kropla rosy o świcie  Stoję przed zwierciadłem i szukam 
w nim odbicia małej księżniczki, tymczasem znajduję swoją 
twarz, ale jakże odmienioną  To ja? Czy to możliwe, że brzyd‑
kie dziewczątko, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 
nagle przemienia się w kogoś zjawiskowo pięknego? To nie 
mogę być ja  Jestem przecież piegowatym i chudym jedenasto‑
letnim brzydactwem, a w tej nieziemskiej zjawie widzę własne 
oczy  Chwilo, trwaj wiecznie! Niech zawiruje świat i spełnią 
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się sny o dobru, miłości i szczęściu  Magiczny nastrój przery‑
wa głos mamy:

– Aneta, wynieś śmieci!
– Już, mamo!
Prawda, śmieci! Czekają na mnie od wczoraj  W końcu 

same się wyniosą, albo zaczną biegać i uciekną  Smrodek od‑
powiednio dojrzały, więc tylko patrzeć, jak ożyją  Trzeba się 
przedzierzgnąć w siebie, czyli w Antenkę, jak mawia o mnie 
Piotrek  Antenka! Skąd on to ma? To, że jestem szczupła i wiot‑
ka, nie oznacza, że wyglądam jak chuda tyczka albo gorzej – 
jak metalowy pręt anteny  Babcia obiecuje, że w przyszłości 
wyładnieję i będę powabna  Szkoda tylko, że dopiero za parę 
lat  Teraz chciałabym wyglądać tak pięknie, jak przed chwilą 
w sukni balowej  Ale dziś wieczorem na zabawie olśnię wszyst‑
kich w klasie 

Tymczasem narzucam stare ubrania, takie byle jakie, do no‑
szenia po domu  Odkładam na tapczan baśniowy twór, rezultat 
krawieckiego talentu babci i szepczę sama do siebie:

– Kiedyś odmieni się całe moje życie 
Zbiegam na dół do kuchni  Jestem myślami w kuchni Sre‑

brzystego Zamku i widzę Białą Królową w całym majestacie:
– Witaj, pani matko! – składam głęboki ukłon, pełen sza‑

cunku.
– A ty co? Szaleju się najadłaś? Idź ze śmieciami!
I tu mama, tonem nieznoszącym sprzeciwu, sprowadza 

mnie na ziemię  Ale cóż to? Wykonuje gest przynależny Białej 
Królowej, pełen godności w rozkazie, więc może jednak jestem 
w Srebrzystym Zamku? Chyba warto jeszcze przez chwilkę 
„zachowywać się”, jak mawia babcia:
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– Królowo, twoja wola jest mym rozkazem! – rzucam się 
w stronę kosza ze śmieciami 

– Yyyy? Weź klucze, żebyś potem nie sterczała pod drzwia‑
mi, bo ja idę się kąpać  – dorzuca mama 

– Klucze? A tak… zaczarowany kluczyk…
– Jaki znowu zaczarowany kluczyk? Weź klucze do drzwi 

wejściowych!
Zakładam starą kurtkę, którą zazwyczaj przywdziewam 

do grabienia liści i innych prac porządkowych w ogrodzie, 
wyobrażając sobie płaszcz utkany z tęczy, kalosze zaś wydają 
mi się trzewiczkami roziskrzonymi tysiącem promyków  One 
zaprowadzą mnie wprost w ramiona ukochanego… Zaraz, 
zaraz… ukochanego… Hmmm… Piotrka? Może być i ten 
bałwan, na tę chwilę, ma się rozumieć  Ostatecznie kiedyś go 
wymienię na inny egzemplarz, a do tego czasu wymyślę sobie 
jakiegoś rycerza, a może i księcia  W końcu „tego kwiatu to pół 
światu”, jak mawia Piotrka tata  On jest milicjantem i starszym 
śledczym, więc pewnie tropi i te prawdy  Raptem słyszę mamę, 
wołającą z łazienki:

– Na kredensie jest śniadanie  Najedzcie się do syta  Dru‑
gie śniadanie da wam babcia  Potem ty zjesz coś na zabawie, 
a Wioleta u pani Helenki  Wieczorem usmażę naleśniki 

– Dobrze!
Biorę wiaderko ze śmieciami i klucze w garść  Wychodzę 

na werandę i widzę… zieloną łąkę, na której poranna rosa 
tworzy brylantowe esy floresy. To z nich Księżycowy Mag 
o świcie plecie po kawałeczku materię na mą zwiewną sza‑
tę. Delikatny zefir rozwiewa moje bujne włosy, a rajskie koli‑
bry zarzucają na ramiona długi szal z księżycowej poświaty. 
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Płynę w powietrzu, unoszona dywanem gwiezdnego pyłu, 
ku studni wody życia. Po drodze rozrzucam dary dla pod‑
władnych: czekoladki i cukierki. Ze złotego skarbczyka wyj‑
muję coraz to pyszniejsze łakocie i dzielę się nimi z moim 
ludem. Gdy skrzyneczka jest już pusta, znak, że czas się za‑
trzymać, bo otóż i jestem przy źródle. Wrzucam monetę dla 
strażnika – trzystuletniego mędrca Orysa ‑ i…

Brzdęk!!! Łoskot czegoś metalowego nagle wyrywa mnie 
z zaczarowanej krainy i brutalnie wrzuca do teraźniejszości  
O rany, co ja najlepszego wyczyniam? Stwierdzam z przera‑
żeniem, że klucze są na dnie śmietnika, przysypane przeze 
mnie śmieciami! I jakim cudem wejdę do domu? Co teraz? 
Śmietnik długi – czy, jak kto woli – wysoki, na metr  Spokoj‑
nie, zaraz coś wymyślę  Grunt to zimna krew  Przydałby się 
jakiś patyk  W ogródku znajduję kij i rozpoczynam grzeba‑
nie w śmietniku  Trudno mi dosięgnąć do kluczy, trzeba się 
nachylić głębiej  Jak tu cuchnie! Chyba za chwilę się uduszę, 
a w najlepszym wypadku ‑ zwymiotuję  Trup czyjś tu gnije, 
czy co gorszego? Fetor, aż nos urywa! Zaraz zacznę widzieć 
na granatowo  Gdzie te klucze???

– Antena, co ty robisz? – słyszę znajomy głos i w sekundę 
wyskakuję z kubła 

– Krzysiek?
– Nie, mój duch 
– Klucze mi wpadły i nie mogę ich wyjąć  Pomożesz mi?
– Chyba żartujesz! Sama się grzeb  Nie chcę cuchnąć  Wy‑

starczy, że ty już teraz walisz trójskarpecianem potu 
– Oj, weź się!
– Aneta – skarpeta, Aneta – skarpeta!
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– Zamilcz, głupcze, póki mam cierpliwość!
– Ale będzie ubaw, jak wszystko opowiem na dzisiejszym 

balu… Anetka – skarpetka!
– Mamo! Maaa‑mooo! – zaczynam się drzeć, choć mam 

świadomość, że mama na pewno nie usłyszy, bo do łazienki 
żadne dźwięki nie dochodzą 

Jednak tylko ja o tym wiem, a Krzychu nie musi 
– Dobra, dobra  I tak powiem chłopakom 
Co za głupol z tego Krzyśka! Dziadek mawia, że głupców 

w PRL‑u dostatek i że ich się nie znajduje, a sami się rodzą  
Krzychu to koronny dowód na prawdziwość tego stwierdzenia  
No cóż, sama inteligencją też nie grzeszę, skoro muszę plądro‑
wać śmietnik  Naraz dostrzegam naszą sąsiadkę Kresowiaczkę, 
panią Helenkę  Stoi i przygląda się sytuacji 

– Ta czego szuka w tym kiblu? – śmieje się staruszka 
– Kluczy od domu  – odpowiadam zgodnie z prawdą 
– A skąd one tam?
– Zamyśliłam się i wrzuciłam, niechcący…
– Tak i dam pogrzebacz  – i pani Helenka za parę sekund 

stoi przy mnie z metalowym prętem: – Ta ja pomogę  Prze‑
wrócimy kubeł, wygrzebiemy klucze i co tam jeszcze chcesz 

– Nic więcej, tylko klucze 
Ufff… Mam! Dzięki pomocy pani Helenki odzyskuję klu‑

cze  Wracam do domu, wiaderko odstawiam pod zlew i sia‑
dam do…

…suto zastawionego stołu, pokrytego śnieżnobiałym 
obrusem. Służący w satynowej liberii przynoszą najwspa‑
nialsze dania: bitą śmietanę, rurki z kremem, biszkopty w po‑
lewie malinowej, a na deser – lody z bakaliami. Nadgryzam 
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biszkopta i… co to?? Kanapka z żółtym serem? – znów wra‑
cam do obecnego czasu  Czasu? Nie mam go wiele, a muszę 
jeszcze odrobić lekcje przed zabawą! Jeśli tego nie wykonam, 
nici z balu  Do roboty!

Babcia odprowadza mnie pod same drzwi klasy  Wro‑
ta komnaty się otwierają… Wchodzę na salę balową. Wi‑
dzę kandelabry, girlandy i kryształowe lustra. Słyszę odgłos 
milknącej orkiestry i nastaje cisza. Wszyscy z podziwem 
przyglądają się księżniczce Adeli, czyli mnie.

– Jakaż ona piękna! – słyszę.
– Tak, a jaka wspaniała suknia…
– Och tak, a jakie piękne włosy, takie anielskie! – dwórki 

nie mogą wyjść z podziwu.
– A jakie czółenka… – dorzuca klown.
– I naszyjnik… – dodaje nadworny złotnik królowej matki.
Och‑om i ach‑om nie ma końca  Wszyscy nisko się kła‑

niają, a ja gestem ręki nakazuję grać orkiestrze  Podchodzi 
do mnie Zoran… Jakiż on piękny! Uśmiecham się i…

– Aneta, a ty czego szczerzysz zęby?
– Marcin? Ach, to ty! – wracam do klasy 4c 
– A kogo byś wolała?
– Nie, nie, ja tylko…
– Ładnie dziś wyglądasz  – Marcin dotyka mojej peruki 

z szychu 
– Ty też  Jesteś kominiarzem?
– Nie, jestem Zorro!
– A gdzie masz szpadę?
– Połamała mi się przed godziną  – wyjaśnia Marcin 
– Aaaa 
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– Czy mogę cię prosić do tańca?
– Tak 
Tak, tak, tak! Czy mogę odmówić Zoranowi? Niech mnie 

porwie w ramiona i przetańczy ze mną cały wieczór i magicz‑
ną noc miłości. Pragnę poddać się wirowi walca, unosić się 
i opadać. Niech świat zastygnie wokół nas…

– Ałć! – Marcin jednym nadepnięciem na moją stopę spra‑
wia, że wracam do rzeczywistości 

– Przepraaaszam! Mam za duże buty  Po starszym bracie  
Tylko takie pasują do stroju 

– To może usiądźmy? – proponuję w obawie przed zma‑
sakrowaniem moich chudych kończyn 

– Dobra! Trzeba wtrząchnąć sałatkę  Nasze babcie ją robi‑
ły, specjalnie na tę zabawę 

– Sałatkę…
Lokaje trzymają półmiski z winogronami, brzoskwinia‑

mi, gruszkami, śliwkami, agrestem i porzeczkami. Pomaga‑
ją im nimfy wodne i rusałki, które w kryształowych czarach 
podają truskawki, poziomki, jagody i maliny. Kosztuję każ‑
dego specjału po troszku…

– Uważaj, na kiecce masz marchewkę! – Marcin, czyli Zor‑
ro, strzepuje z mojej sukni kawałek pomarańczowego warzy‑
wa, które zostawia niewielką tłustą plamkę 

– Muszę to zmyć 
Maszeruję do toalety  Jak tu śmierdzi! Wszędzie nalane, 

nachlapane, jak to w szkolnym klopie  Trzeba uważać, aby się 
nie poślizgnąć  W dodatku Marcin drepcze za mną  Chyba 
za bardzo przejmuje się rolą i chce mnie strzec nawet w kiblu  
To ci dopiero Zorro ze złamaną szpadą!



88

Podchodzę z Zoranem do fontanny. Książę przygląda mi się 
przez chwilę. Ujmuje moją dłoń i mówi aksamitnym głosem:

– Adelo…
– Tak, Zoranie?
Zoran spogląda mi głęboko w oczy. Płomień jego gorą‑

cego spojrzenia rozpala mnie, a ja nie mam siły dłużej się 
opierać…

– Aneta, ja się z tobą ożenię! – Marcin wlepia we mnie swój 
tępy wzrok i wyciąga ryja do pocałunku 

– Marcin, no coś ty?!
– Mówię, że się z tobą ożenię!
– Oj, głupi!
Trzeba wiać, nie ma co! Marcin stoi przez chwilę z rozdzia‑

wioną buzią  Czego on chce? Ożenić się ze mną? Durna pała! 
Co on sobie wyobraża? Zorro w za dużych butach, no! Amo‑
rów mu się zachciewa  Ja przecież mam w sercu… Piotrka, nie, 
zaraz… Kogo mam w sercu? Aha, Zorana! Zoranowi wierność 
przysięgnę, ale potem, bo teraz chcę się wyszaleć  Podbiega 
do mnie gruby Jurek i pyta:

– Zatańczymy?
– Jasne!
– Fajowe masz, te, no… już wiem! Fajowe masz włosy! – 

Jurek stara się być miły 
– Ty też  Jesteś kominiarzem?
– Nie, górnikiem 
– Aha!
– A ty Śnieżką?
– Nie, księżniczką Adelką ze Srebrzystego Zamku  – oznaj‑

miam z dumą 
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– A co to za bajka?
– To baśń Uśmiechniętej Wróżki 
– ???
Jurek patrzy na mnie, lecz widzę po jego coraz dłuższej 

minie, że tej bajki nie zna  Niby skąd? Przecież ja ją śnię na ja‑
wie i jest ona tylko moją osobistą baśnią  Wtem spostrzegam, 
że Jurkowi cieknie po czole i szyi ciemnobrązowy pot  Chyba 
od czapy górniczej z doczepionym ogromnym, czerwonym 
pióropuszem 

– Jurek, farba plakatowa ci puszcza!
– Ojej! – Jurek ociera pot dłonią, a następnie kładzie 

ją na moim ramieniu 
– Przestań! Nie brudź mnie!
– O, wielka księżniczka! – odrzuca zasapany Jurek 
– A żebyś wiedział! – i wyrywam się z brudnych rąk kla‑

sowego tłuściocha 
Chcę się oswobodzić z kosmatych łap Rydroga, ale nie 

mogę. To Czarny Książę z Doliny Cieni i konkurent Zorana. 
Niestety, również jemu przysługuje prawo tańca z Adelą, jako 
kandydatowi do ręki księżniczki. Nikt mnie nie zmusi do za‑
interesowania się szpetnym Rydrogiem. Gdzie mój Zoran? 
Niech ten taniec się wreszcie skończy! Zoranie, gdzieżeś ty???

Taniec się kończy  Widzę ubawione miny chłopaków  Oho, 
wszystko już wiedzą o porannej akcji wydłubywania kluczy 
ze śmietnika  A co mi tam! Niech się cieszą, skoro tacy głupi  
W ogóle chłopaki to dziwolągi  Żenić się chcą, a nie walczą 
o wybrankę serca  Na dodatek, to zwykłe brudasy, jak chociażby 
Jurek  Dobrze, że właśnie zapowiadają białe tango  Trzeba kogoś 
wybrać  Może cichy Adam? Dzisiaj jest przebrany za strażaka 



90

– Czy uczynisz mi zaszczyt i poświęcisz ten taniec?
– Yhy! – szeroki uśmiech rozjaśnia twarz milczka 
Wybieram Zorana. Tylko on i nikt inny! Jestem tego pewna. 

Po dwóch godzinach tańca w ramionach Księcia, zjawia się bry‑
lantowa karoca ze stangretem, zaprzężona w dwa siwe rumaki. 
Wchodzę do powozu i mknę świetlistymi alejkami do Krainy 
Srebrnych Wrót. Jak wspaniale być księżniczką Adelą! Jak bo‑
sko kochać i być kochaną przez tego jednego – jedynego!

– Wskakuj! – babcia ponagla mnie przed drzwiami auto‑
busu 57 

– Yyyy? A nie lepiej poczekać na następny?
– Dziecko, czyś ty rozum postradała? Na jaki następny? 

Po co?
– Żeby popatrzeć w gwiazdy i pomarzyć o Krainie Srebr‑

nych Wrót!
– Rzeczywiście, jak ci kierowca wrota, znaczy się – drzwi 

– zatrzaśnie i zmarzniesz, to zaczniesz marzyć o ciepłym au‑
tobusie  – kwituje babcia 

– Ale ja muszę się pożegnać z Białą Królową, z Krainą 
Srebrnych Wrót i najważniejsze – z Zoranem!

– Z kim? Przecież w poniedziałek się zobaczysz z całą kla‑
są! Wskakuj, ale już!

Babcia przez chwilę myśli, całuje mnie w czoło i z nostal‑
gicznym uśmiechem dodaje:

– Anusiu, marzenia są piękne i warto je mieć  Trzeba cza‑
sem śnić, by wytrwać w tych trudnych czasach  Obyś docze‑
kała lepszych dni, lepszej Polski i lepszego życia 

– Ale ja mam piękne życie, babciu  Mam ciebie! Po co mi lep‑
sza Polska i lepsze życie? Ty jesteś najlepsza i tak słodko pachniesz 



naftaliną  To najpiękniejszy na świecie zapach! Kocham cię, 
babciu!

– Tak, moje dziecko, tak… – babcia przytula mnie i głasz‑
cze po głowie 

Jestem taka szczęśliwa. Dojeżdżam do mojego zimowe‑
go pałacu. Śnieg delikatnie prószy i mieni się tysiącem barw 
w świetle latarni. Wchodzę do swej komnaty i… zdejmu‑
ję suknię  Babcia ją poskłada, a następnie posypie naftaliną, 
by mole się do niej nie dobrały  Przyglądam się sobie w zwier‑
ciadle i stwierdzam, że chyba jednak jestem piękna, przynaj‑
mniej w oczach babci  Mojej ukochanej, naftalinowej babuni 
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Rozdział 11

JAJA

Bieda w kraju nie odpuszcza  Nie zapowiada się, aby 
w następnym 82 roku cokolwiek miało się ku lepszemu  
Mięso, cukier, masło i słodycze nadal na kartki  Fajo‑

wo, że rodzina ze wsi wspiera nas od czasu do czasu  Babcia 
Emilia ma kopę jaj, dopiero co przywiezioną z Dąbrowy Gór‑
niczej  Nie mówię kupę, tylko kopę, czyli 60 sztuk, ale to i tak 
kupa, więc fura  Nam przypadnie tuzin, całe dwanaście sztuk  
Resztą babcia chce obdarować pozostałą rodzinkę  Sporo tej 
załogi  Babcia Emilia ma jedenaścioro dzieci, a moja mama 
jest najstarsza z całej gromadki  Oczywiście prawie wszyscy 
są już dorośli, żonaci i dzieciaci, ale to dla babci bez znacze‑
nia  Ciągle powtarza, że byli, są i zawsze będą jej dziećmi  Na‑
dal ma sporo gęb do wyżywienia, więc stale coś przemyca z tej 
wsi zabitej dechami: masło, sery, dziczyznę, no i jaja  Mówi, 
że niedługo w PRL –u wszyscy pozdychamy z głodu  Nie zo‑
staną nawet karaluchy, bo i one wykitują  Niby czym mają się 
żywić, skoro nawet okruszki się nie marnują? Kryształami? 
Tych akurat ci u nas dostatek  Mama twierdzi, że to lokata 
kapitału  Kapitalistka z niej zawzięta, skoro aż do Krakowa 
jeździ po szkło  Potem godzinami szuka miejsca na ekspozy‑
cję nowego egzemplarza  Tyle tego u nas, że już nie ma gdzie 
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stawiać  No to może te karaluchy niech czynią swą powinność? 
Albo lepiej nie! Gdy już zupełnie nic do zeżarcia nie będzie, 
to zgodnie z zasadami drugiej babci: „Polak potrafi” i „wełna 
nie wełna, aby była kiszka pełna”, nauczymy się konsumpcji 
pożywienia alternatywnego  Tymczasem jaja czekają! Mama 
zarządza, że dziś po szkole, ja z dziadkiem Felicjanem, mamy 
odebrać kurze wypierdy  Kiwa palcem, że musimy ostrożnie 
je nieść, bo każde jajko jest na wagę złota  Chyba przesadza 
z tą ostrożnością  Co mamy z nimi robić? W śnieżki grać? 
Białego puchu jest wystarczająco dużo  A z drugiej strony faj‑
nie byłoby wyrżnąć komuś w glacę jajem opatulonym w śnieg  
Na przykład naszej sąsiadce, pani Rysewiczowej  To nauczy‑
cielka, zakała i kutwa osiedlowa  Upiorne babsko nosi swój nos 
wyżej niż głowę  Kiedyś ktoś ją odpowiednio przeczołga i prze‑
stanie się sadzić  Nie cierpię jej, jak rzadko kogo  Gdy dorosnę, 
to powiem, co o niej myślę  A może ona do tego czasu umrze?

Zagrzana myślami docieram do domu babci Emilki  Gorą‑
co mi, więc zdejmuję czapkę, a następnie szalik  Dziadek stoi 
w kolejce przy kiosku po Trybunę Ludu, a ja w tym czasie po‑
stanawiam sprawdzić, czy babcia jest u siebie:

– Babciu! – krzyczę pod oknem 
Chyba muszę głośniej  Babcia Emilia mieszka aż na czwar‑

tym piętrze starej kamienicy  Może nie usłyszeć:
– Babciuuuu!
Znów nic  Dlaczego ona nie wychyla się z okna?
– Baaa‑bciuuu!
Może poszła do sąsiadki? Trzeba głośniej wołać, ile tchu 

w płucach:
– Baaa‑bciuuu! Baaa‑bciuuu!
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Co u licha? Nie ma jej?
– Baaaaaaabciuuuuuu! Baaaaaaabciuuuuuu! Baaaaaaab‑

ciuuuuuu!
Może śpi? Spróbuję ostatni raz, najgłośniej, jak potrafię:
– Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa‑bciuuuuuuuuuuuuu!!! 

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa‑bciuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
W tym momencie ktoś na pierwszym piętrze z chichotem 

zatrzaskuje okno  Ni z tego, ni z owego czuję, jak coś spływa 
po mojej głowie? Boże, czy to krew? Głowa mi pękła z wysił‑
ku? Podnoszę rękę i upewniam się, czy ten pypeć na szyi, zwany 
łepetyną, znajduje się na swoim miejscu  Ufff… Czaszka cała! 
Dotykam włosów i stwierdzam coś… lepkiego  Czy to spraw‑
ka ptaka? Chyba bardzo dużego, sądząc po ilości  Ostrożnie 
macam  Kątem oka widzę jakąś maziowatą substancję, któ‑
ra spływa mi po czole, skroni, a następnie za kołnierz kurtki  
Nabieram ją na palce i patrzę  Co to? Jajko! Skąd? Dlaczego? 
Za co? O łotry przebrzydłe! Dociera do mojej świadomości, 
że to pewnie robota Krzyśka z pierwszego piętra  On miewa 
same durne pomysły  Niech tylko wpadnie w moje łapy! To zna‑
czy w łapy mojego dziadka, no! Ten właśnie wraca z gazetą 

– Modlisz się pod oknami? Dlaczego jeszcze nie jesteś 
na górze? – pyta, po czym podchodzi bliżej i dostrzega moje 
upaprane włosy: – A to co???

– To? No… nie wiem… – odpowiadam, zgodnie z prawdą, 
całkowicie zmieszana 

– Pokażże się bliżej! – dziadek unosi swoje denka od bu‑
telek, to znaczy okulary 

Uważnie przygląda się mojej głowie  Po chwili, z całym au‑
torytetem człowieka doświadczonego, stwierdza:
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– Jajko  No jajko i koniec!
– A nie mam pękniętej czaszki?
– Nie opowiadaj głupstw! – ofukuje mnie dziadek 
– Ojej, to dobrze…
– Dobrze, że masz na głowie jajko? Co Ty u licha wygadu‑

jesz? I skąd ono? Mów natychmiast!
– No nie wiem  Stoję sobie tu, wołam babcię i raptem coś 

mi ścieka po głowie…
– Samo?
– No… nie wiem…
– Jakim cudem? – dziadek zadziera głowę do góry i do‑

strzega, że firanka na pierwszym piętrze porusza się, a za nią 
jakąś postać 

W dziadka wstępuje duch bojowy  Prostuje się, nabiera po‑
wietrza i wydaje rozkaz:

– Idziemy! Natychmiast!
Łapie mnie za rękę i zamaszystym krokiem drałujemy 

na górę  Dziwne, że dziadek ma tyle energii! Uwielbiam go  
Jest taki odważny 

Stoimy pod drzwiami mieszkania na pierwszym piętrze  
Dziadek dzwoni parę razy, lecz nikt nie otwiera  To go powoli 
zaczyna denerwować:

– Proszę otworzyć, bo idę na milicję!
Ktoś za drzwiami szura butami i po paru sekundach wy‑

łania się postać w rozciągniętym podkoszulku  Pan o twarzy 
nieskażonej myśleniem, ziewa tak szeroko, że mu widać dziury 
w zębach  W dodatku jest łysy i gruby  Przeciera oczy i pyta:

– O co chodzi?
– O co? O jajko, proszę pana, o jajko!



96

– Jakie jajko? Ja nie mam żadnego jajka… – zaspany gość 
ciągnie flegmatycznie 

– Nie? A to co? No co to jest? – i tu dziadek wskazuje moją 
głowę 

Mam wrażenie, że maź powoli stygnie i twardnieje  Rozzie‑
wany jegomość wysuwa się do przodu:

– W rzeczy samej, jajko!
– Dziękuję! Otóż to jajko, proszę pana, pana synowie spu‑

ścili mojej wnuczce na głowę! – dziadek powoli szykuje się 
do natarcia 

– Moi synowie? Panie, ja mam jednego syna, a przynaj‑
mniej o jednym wiem 

– Proszę pana, mnie nie obchodzi, ilu pan ma synów, ale 
co oni zrobili mojej wnuczce? Pan to rozumie? Czy tej zdol‑
ności pan nie posiada? – dziadek zaczepia zaskoczonego czło‑
wieka 

– Panie, co pan? Ja odsypiam nockę, a mój syn uczy się 
z kolegą  Daj mi pan spokój z jakimiś jajami  Mam ważniej‑
sze sprawy na głowie! Niech każdy pilnuje swoich jaj! – wy‑
rzuciwszy z siebie potok słów, łysol zamyka drzwi z łomotem, 
nie mówiąc nawet „do widzenia” 

Zwyczajne „trach”! Dziadek stoi osłupiały, lecz po chwili 
kiwa głową:

– Za moich czasów, takie zachowanie byłoby nie do pomy‑
ślenia  Co to za maniery? Niepojęte!

Dziadek najwyraźniej odzyskuje fason i rzuca na tyle gło‑
śno, by wszyscy lokatorzy dokładnie go słyszeli:

– Już ja się kiedyś z panem porachuję! Biedny, bo głupi, 
głupi, bo biedny!
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Po dwóch godzinach w drodze powrotnej, dziadek zda‑
je się być zmęczony jajecznymi wydarzeniami  Nie dziwota  
W końcu za jego czasów jaja były w sklepach  Idziemy ostroż‑
nie, bo panuje odwilż, a jajka to cenna zdobycz  Co jakiś czas 
ślizgamy się na mniejszych lub większych, topniejących z za‑
marznięcia, kałużach  Jeszcze schody  Wysokie, ale trzeba je po‑
konać  Nie ma innej drogi  Wolniutko, w pełnym skupieniu, 
stawiamy krok za krokiem  Jeszcze tylko 7 stopni  Na jednym 
z nich, dziadkowi noga się ześlizguje, aleeeee… w ostatnim 
momencie łapie się poręczy  Udaje się utrzymać siatkę z jaja‑
mi  No, dalej… Jeszcze trzy stopnie, tylko trzy małe schodki  
Dziadek powoli oddycha i stara się opanować nerwowość  Daje 
krok naprzód  Dobrze… Jeszcze dwa schodki i… sukces bę‑
dzie naszym udziałem  Zostaje jeden schodek  Jeden malutki 
stopienek  Dziadek unosi nogę iiiiii… bęc! Leży, wykonawszy 
wcześniej kilka rozpaczliwych ruchów  Siatka ląduje tuż przed 
nim  Katastrofa! Co teraz będzie? Co z jajami, a raczej z jajecz‑
nicą? Przecież mama nas zabije! Otwieramy torbę i liczymy  
Pięć stłuczek  Na szczęście są tylko popękane  Trudno, trzeba 
będzie je szybko zużyć  Docieramy na naszą ulicę i mijamy są‑
siadkę, panią Helenkę  Pani Helenka pochodzi z Kresów  Jest 
przesiedleńcem z trzeciego transportu repatriacyjnego  Aby jej 
szczęście było pełne – mieszka na ulicy Kresowej  To wesoła 
staruszka, zawsze wie, jak pocieszyć człowieka:

– Łoj, pan Felicjan! Ta miło pana widzieć  Jak tam samo‑
poczucie?

– Oj, nie za dobrze, pani dobrodziejko, nie za dobrze…
– Nieee? Ta co się stało? – pani Helenka z szelmowskim 

uśmieszkiem stara się zwietrzyć sensację 
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– Idąc po schodach, stłukłem… jaja!
– Jaja? Ta na czworaka pan szedłeś? Niedobrze, niedo‑

brze… – pani Helenka nabija się z przejętego dziadka 
Ma ubawioną minę i nawet ja zaczynam się rechotać  Jo‑

wialna staruszka zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia  
Mama mówi, że ona „ma gadane”  To stwierdzenie i tym ra‑
zem znajduje poparcie w rzeczywistości:

– Jaja do wesela się zagoją  Ta niech się nie turbuje pan Fe‑
licjan  Mój świętej pamięci mąż, Antoni, też raz wygrzmocił 
jajami w syrenkę, w garażu  Po paru dniach wszystko było do‑
brze  Nawet poszli my na wesele wnuczki  I tańczył mój Antoś, 
jak młody Bóg  Jeszcze i pan zatańczy, panie Felicjan  Tylko 
niech pan Felicjan nie zapomni o szufelce 

– O szufelce?
– Aby było czym próchno z parkietu posprzątać 
– Pani Helenko, niechże się pani uspokoi!
– Jajcarz z pana, oj, jajcarz!
– Toż to kurze jaja  – usiłuje wyjaśnić dziadek 
– Ta ja nie wiem, kurze czy pana, ale wiem jedno – z jaja‑

mi trzeba ostrożnie  Bo to delikatna materia  No to czego nie 
pilnuje swoich jaj, aaa?

– Pilnuję, pilnuję… – dziadkowi, mimo stresu, udziela się 
nastrój pani Helenki 

– Niech pan Felicjan wpadnie do mnie na śliwowicę, któ‑
rego wieczora, to sobie pogadamy  Powspominamy tak od ser‑
ca do serca 

Pani Helenka energicznie wskakuje po trzech stop‑
niach swego domu  Patrzymy za nią, jak świetnie sobie 
radzi osiemdziesięciotrzyletnia staruszka  Nie to co my, 



przed paroma chwilami  Pani Helenka odwraca się i do‑
daje na odchodnym:

– Wszystkiego dobrego, panie Felicjan! Zdrówka! – i tu pusz‑
cza oko do dziadka, po czym dorzuca  – Z Bogiem!

– Do miłego! – odpowiada dziadek i ubawiony kiwa gło‑
wą: – Ta pani Helenka to kobitka z jajami!

Prawda stara jak świat, że to kobiety są z jajami  Nawet, 
gdy stwierdzają je czasem na głowie  Ale zaraz, zaraz  Dziadek 
właśnie bije osobisty rekord gadania! Przecież on prawie za‑
wsze milczy  Zazwyczaj nie słychać go, nie widać, chodzi pod 
dywanami  A teraz?? Ale jaja…!
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Rozdział 12

POMYŁKA

Nie cierpię matematyki  Dzisiaj mam jej aż dwie godzi‑
ny  Boże, spuść nogę i kopnij! Nie mnie, rzecz jasna, 
lecz naszą wychowawczynię Durczykową  To babsko 

uważa, że podstawą wszelkich nauk jest ten właśnie przedmiot  
Mało tego, ciągle powtarza, że Bóg zasługuje na piątkę, ona sama 
na czwórkę, a cała reszta na tróję  To po co mam się uczyć, sko‑
ro i tak otrzymam ocenę, co najwyżej, dostateczną? W dodat‑
ku nie mam talentu po przodkach do cyfr i rachowania  Tata 
to umysł ścisły, ja tylko ściśnięty  Ale również ściśnięty mam 
żołądek, gdy przekraczam próg klasy i ogólnie jestem spaniko‑
wana  Niby jak mam się czuć, skoro prawie codziennie słyszę: 
Aneta, ty matole! Ty artystko ze spalonego teatru! Co z ciebie wy-
rośnie? i inne „pieszczoty” w ten deseń  Czy ta stara wariatka, 
o pardone – wychowawczyni, „ściśle” nawiedzona, jest w stanie 
pojąć, że mam powołanie do wyższych celów, niż słupki, rów‑
nania, trygonometria, całki i inne pierdołki? Ale ja się kiedyś 
zemszczę! Gdy już zostanę sławną pianistką lub aktorką, wtedy 
ze sceny ją opluję, ot co! Jednak, żeby to w przyszłości nastąpiło, 
dzisiaj powinnam przeżyć odpytkę, w miarę przyzwoicie, ma się 
rozumieć  Nie wiem tylko, czy będzie mi dane, bo jak na razie, 
nie potrafię się odkleić od klopa i fajdam dalej, niż widzę 
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– Anusiu, pośpiesz się, bo się spóźnisz! – woła babcia 
– Nie mogę, mam biegunkę! – odpowiadam zgodnie z naj‑

prawdziwszą prawdą 
– Ja, niestety, obstrukcję… – wzdycha babcia 
Obstrukcja! Jakie ładne słówko, prawda? Dokładnie tak 

można określić mój stosunek do rozumienia matmy – obs‑
trukcjonalny  Szkoda tylko, że przed każdym sprawdzianem 
mój żołądek działa całkiem odwrotnie  Nic to, komu w dro‑
gę, temu papier…

Może po drodze zdarzy się cud? Może w szkole odnajdą 
bombę z czasów II wojny światowej? Może Durczykowa złamie 
gicoła i nie doczłapie na zajęcia? Nie znoszę jej! Nie dość, że pa‑
skudna z wyglądu, to jeszcze wredna  Jest szwagierką jakiegoś 
ważnego stoczniowca, Mariana Durczyka  Tata go zna jeszcze 
z czasów strajków  Mówi, że to porządny chłop, idealista  Teraz 
„jest niewidzialny dla organów”, więc Durczykową od pewne‑
go czasu przesłuchują na milicji  Czasem nawet w środku nocy  
Durczykowa dużo jazgocze w klasie, czasem się drze, jak stare 
prześcieradło, a na komisariacie podobno milczy, więc ją chcą 
przekonać do mówienia  Pewnie od tych przekonywań ma obwi‑
słą powiekę oka i opadający kącik ust z lewej strony  Tata Piotrka, 
milicjant, mówi, że „jak ktoś zbir lub wywrotowiec, to go trze‑
ba tłuc i patrzeć, czy równo puchnie”  Twierdzi jeszcze, że „nie 
ma niewinnych, a są tylko tacy, którym udowodnienie winy jest 
kwestią czasu  Przy dobrym łomocie to i kaloryfer śpiewa”  Zasta‑
nawiam się tylko, dlaczego Durczykową tłuką tylko z jednej stro‑
ny, a nie z obu, aby jednak równo spuchła? I czy ona ma słuch? 
No bo skoro kaloryfer śpiewa, to za chwilę i Durczykowa zacznie, 
no nie? A może i nie zacznie? Mnie tam do śpiewania i grania 
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na fortepianie nie trzeba za długo namawiać  Tata Piotrka mówi, 
że ja wszystko bym wyśpiewała i puszcza do mnie oko  Marsz‑
czy przy tym nos, jak mrówkojad  Tata Piotrka wiecznie powta‑
rza, że jako milicjant musi mieć nosa  Ma, o tak – ma, nie da się 
ukryć! Mama uważa, że swoim krogulczym nosem może świece 
w kościele gasić, tyle, że on nie bywa w kościele 

Z posępnych myśli wyrywa mnie głos babci:
– A ty co, obecna–nieprzytomna?
– ???
– Masz tu moje wyniki badań  Schowaj je do tornistra  

Po szkole pójdziesz do przychodni, do doktora Kotasa i mu 
je dasz, rozumiesz?

– Tak, babciu 
– Powtórz, co masz zrobić?
– Mam zanieść dokumenty doktorowi…
– Kotasowi 
– Tak, Kotasowi, zapamiętam 
– Powtórz nazwisko jeszcze raz 
– Kotas 
– Dobrze  Zmykaj do szkoły!
Co za durne nazwisko  Kutas, a to ci dopiero! Doktor Ku‑

tasiński, cha, cha! Kotasy i kutasy muszą poczekać, bo przede 
mną ważniejszy problem do rozwiązania – matematyczny  Ja‑
koś sobie poradzę, tylko jak? Wiem! Poproszę Piotrka Jasieckie‑
go o pomoc  Dobiję z nim targu: on mi podpowie na matmie, 
a ja mu zrobię rysunek na plastykę  Polak z PRL‑u umie się od‑
naleźć w każdej sytuacji, a ja jestem tego ewidentnym dowodem 

Jak dobrze! Piotrek to jednak dobry kolega  Może nawet uda 
mi się dzisiaj nie zabaniaczyć? Durczykowa pyta na wyrywki, 
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więc trzeba uciekać oczami i starać się nie natknąć na jej wzrok  
Nie daj Boże, jeszcze mnie zaatakuje pytaniem?

– Aneta, w czym mierzymy kąty? – matematyca zwraca 
się wprost do mnie 

Jakbym tego nie przeczuła! Matko jedyna, w czym mierzymy 
kąty? Odchylam się ku tyłowi, w stronę Jasieckiego, lecz ledwie 
go słyszę  Mógłby wyraźniej mówić! Z drugiej strony trudno mu 
się dziwić, w końcu nosi aparat korekcyjny na zębach 

– W stop… – szepcze Piotrek 
– ???
– W stop…ch  – powtarza 
– Auguścik, no w czym mierzymy kąty? – wychowawczy‑

ni się irytuje 
– Kąty mierzymy w… stopach! – wypalam, a w klasie roz‑

lega się głośny śmiech 
– W stopach? Moich, twoich, czy Jasnego?
– W sto‑pniach, w sto‑pniach… – nieco głośniej szepce 

Jasiecki 
– Nie, nie w stopach  To przejęzyczenie  Kąty mierzymy 

w stopniach 
– Dobrze  W czym jeszcze?
– W rad…ach… – szepcze Piotrek 
– ??? – wychylam się desperacko do tyłu i czuję, że zaraz 

fiknę kozła 
– W rad…ch, rad…ch… – Jasiecki prawie się unosi 
– Kąty mierzymy jeszcze w radarach  – mówię pośpiesz‑

nie, aby nie złapać kolejnego łabędzia, ale i tym razem w kla‑
sie wszyscy rechoczą 

– W radarach? Milicyjnych czy wojskowych?
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– W ra‑dia‑nach, ra‑dia‑nach! – teraz słyszę zdecydowanie 
wyraźniej głos Piotrka 

– Nie, to też pomyłka  Kąty mierzymy w stopniach i ra‑
dianach 

– Oj, Auguścik… – Durczykowa wykrzywia usta: – Siadaj 
i zastanów się nad sobą, ty artystko od siedmiu boleści!

Artystka od siedmiu boleści! Co za babsztyl! Nie, nie 
opluję jej ze sceny, ja ją ocharkam! Będę zbierać flegmę przez 
kilka tygodni do litrowego słoika, a potem wyleję na nią 
te plwociny  Będzie się czuła tak, jak ja teraz  Jak dobrze, 
że akurat rozlega się dzwonek, zwiastun dobrej nadziei, czy‑
li końca zajęć 

Planując zemstę po latach, skołowana i rozżalona docieram 
do przychodni  Tak tu cicho i biało  Odsapnę chwilę i poszu‑
kam doktora  Siadam na krześle w korytarzu  Jednak nie jest 
mi dane zebrać myśli, bo oto zza zakrętu wyłania się pielę‑
gniarka w białym kitlu  Ale cóż to za zjawisko?

– A ty na kogo czekasz, dziecko?
– Ja? – pytam spłoszona, bo zamiast kobiecego głosu sły‑

szę tubalny baryton 
– A niby kto, ja?
– Ja szukam doktora… doktora…
– Jakiego? Nazwisko! – i pielęgniarka zbliża swoją twarz 

do mojej 
Ojej, ona ma wąsy i brodę! I wielkie zęby i nos! I wielkie 

piersi i ręce!! I cała jest przerażająco wielka!!!
– Nazwisko proszę! – jej głos dudni, niczym ze studni 
– Auguścik, proszę pani  – odpowiadam bez zastano‑

wienia 



105

– Nikt taki tu nie pracuje  – kobieta zniża się jeszcze bar‑
dziej i zagląda mi prosto w oczy  – Więc jak brzmi nazwisko 
lekarza, którego szukasz?

– Jak brzmi?
– No jak brzmi?!? – monstrualnych gabarytów pielęgniar‑

ka nie odpuszcza, a w mojej głowie roi się od natłoku nazwisk  
Jak to jest? Fiot, Ponis? Szkoda, że nie ma tu babci 

– Zaraz, on jest… O, już wiem! Choj! Tak, szukam dok‑
tora Choja 

– Choja? Nie znam  Tu pracuje tylko doktor Kamiński i Ko‑
tas, ale spytam, może któryś z nich ma kolegę Choja 

– Nie! Ja szukam doktora Kotasa! Przepraszam, to pomyłka!
Matko jedyna, co ja tu jeszcze robię? Taka gafa! Babcia mnie 

zabije, gdy się dowie, jaki wstyd jej przynoszę  Źle ze mną, oj 
źle! Nie dość, że nie słyszę należycie, to jeszcze z widzeniem 
mam problemy  Jak się o tym mówi? Omamy słuchowe i wzro‑
kowe? W dodatku tracę rozum! To pewnikiem wstrząs poma‑
tematyczny  Chora jestem? A może umieram? I babci już nie 
zobaczę? O nie, ja musze do domu!

– No to chodź do doktora Kotasa! – i pielęgniarka otwiera 
drzwi gabinetu lekarskiego 

– Nie, nie, ja rezygnuję  Innym razem 
– Co takiego??
– Ja muszę do babci  Do widzenia!
Pędzę po schodach po kilka stopni na raz  Spylam, aż się 

kurz za mną sypie  W tym momencie mogę konkurować z har‑
tami wyścigowymi  Jestem też tak chuda, jak i one  Co za dzień! 
Tyle pomyłek  A jak mi tak już zostanie i będę przez całe życie 
pomylona? Będę? A może już jestem??? Pocieszenie stanowi 



drobny szczegół, że artyści są nie do końca normalni  Fakt, 
inaczej nie byliby artystami  No to chyba stąpam dobrą drogą, 
skoro chcę zostać słynną kobieta sztuki i wylać na łeb mate‑
matycy litr flegmy  Litr? Co się będę ograniczać? Niech pozna 
moją szczodrą naturę – pięć litrów! A co! W końcu to przez 
matematykę jestem, jaka jestem, nieprawdaż?
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Rozdział 13

PERŁOWY PIĄTEK

Piątek to najfajniejszy dzień  Odbębniam w szkole tyl‑
ko trzy lekcje i już o 10 30 mogę jechać do Goleniowa  
Babcia odbiera mnie ze szkoły  Wejście do naszej budy, 

zwanej osiemnastką, wymaga od niej determinacji, czasem 
wręcz nadludzkiej odwagi, na którą nie zawsze się zdobywa  
Dlaczego? Ano dlatego, że: na przerwach wszyscy wrzeszczą 
jak poparzeni, biegają niczym stado dzikich koni, tłuką jeden 
drugiego czy trzeba, czy nie trzeba, wyzywają się nawzajem, 
wieszają się na kablach  Ostatnio Fredek Tomalewski postano‑
wił sprawić sobie huśtawkę z poluzowanego kabla elektrycz‑
nego i uwiesił się na nim niczym panda na gałęzi eukaliptusa  
Dyndałby jeszcze długo, ku uciesze jego równie durnowatych 
kumpli, ale ktoś z mózgownicą na właściwym miejscu doniósł 
Durczykowej  Ta omal nie zemdlała  Trzeba ją było uspoka‑
jać, a durnowatego Fredka zdjąć z drutów  W myśl zasady 
– „złego licho nie bierze”, nic mu się nie stało, ale… wylądo‑
wał u dyra  Właściwie to dobrze, bo gdyby dostał się w łapy 
Durczykowej, ta rozniosłaby go na strzępy  Tak przebiega 
normalny dzień w normalnej budzie dla normalnych dzieci, 
takich jak ja  Hmmm… tylko że ja podobno cierpię na nad‑
pobudliwość psychoruchową, jak zgodnie twierdzą psycholog 
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i pedagog  Dokładnie, to nie ja cierpię, lecz inni cierpią przy 
mnie, u mnie, ze mną, za mną, obok mnie, itd  Pocieszające, 
że w tej szkole prawie wszyscy sprawiają wrażenie nadpobu‑
dliwych  No bo czy plucie Pramena, z drugiego piętra do celu 
– babcinego kapelusza – zza balustradki, to przykład spoko‑
ju i opanowania? Bynajmniej  Babcia na wypadek wszelki za‑
bezpiecza swoje chapeau woreczkiem foliowym  Wygląda jak 
mucha w ortalionie, ale za to tylko folia jest potem ocharkana  
A jak przez przypadek flegma skapnie na jej nos, wyciera chu‑
steczką i po sprawie  Nie bądźmy tacy obrzydliwi  W końcu 
„nic, co ludzkie nie jest nam obce” 

Wychodzę przed szkolę, żegnając się z jedną z dwóch 
moich najlepszych koleżanek – Jolą  Jola to grzeczna dziew‑
czynka, jak mówi mama  Stale daje mi ją za przykład: „Jola 
śliczna i mądra”, „Jola dobrze wychowana”, Jola to, Jola tamto, 
a mnie się chce wymiotować  Bo Jola to ślamazara i ma wy‑
cięty płat agresji  Przy temperamencie wstecznym, do swojej 
dorosłości będzie dochodzić jakieś dwadzieścia pięć lat albo 
i dłużej  Dwadzieścia pięć lat… Ojej, taką staruchą zosta‑
nie? Co innego Marzenka  Ta jest bardziej ześwirowana niż 
ja  Najbardziej lubimy zlatywać po pięć stopni ze schodów, 
z okrzykiem „jaba‑diwi‑di!”, albo snuć się po klatkach wie‑
żowców, zostawiać śmieci i podarte papiery na wycieracz‑
kach, dzwonić do drzwi i gdy lokator wychodzi – spylać  
Kiedyś nie zdążymy i będzie z nami krucho  Przyjaźnię się 
raz z jedną, raz z drugą, ale nie jednocześnie  Trójkąt na raz 
niemożliwy, bo one się nawzajem chyba nie bardzo lubią  
Ale co tam one  One nie są aż tak ważne, bo przecież dziś 
jadę do Goleniowa! Hura!
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Witam babcię i Perełkę  Perła poszczekuje radośnie, merda‑
jąc ogonem  To malutki ratlerek z ogromnymi oczami na szy‑
pułach  Babcia miewa tylko ratlerki i tylko miniaturki  Każda 
kolejna suczka wabi się Perełka, a piesek dla odmiany – Kora‑
lik  Wychowuję się między Perełkami a Koralikami, tymi „cha‑
rakternymi indywidualistami” – jak mawia dziadek  Babcia 
właśnie serwuje mi pajdę z serem i muszę ją zjeść  Kombinuję, 
że gdy wchłonę kromala, to na czekoladowego wafelka nie star‑
czy mi miejsca w żołądku  A jak zjem w końcu tego wafelka, 
to na kromce za chwilę będę siedzieć… Szczęśliwie jest Perełka  
Memłam w buzi chleb, a gdy babcia nie widzi, wypluwam  Psica 
połyka bez mrugnięcia okiem  Od dawna tworzymy spiskowy 
duet  Nikt się nie przyzna, nic się nie wyda, wszystko gra i buczy  
Chyba nie wszystko, bo właśnie zapowiadają nasz pociąg, a Perle 
chce się fajdać  Akurat teraz  Zatrzymujemy się, a babcia zwraca 
się do psiny, jakby ta miała w obowiązku ją rozumieć:

– Rób kupę, ale już!
Perełka nasadza się jak samolot na pas startowy i udaje 

konkorda 
– No szybciej, mówię! – ponagla babcia 
Perełka w pozycji chrabąszcza człapie tiptopkami do przo‑

du i jakoś nie może się sfajdać  O, już coś idzie, ale wolno 
i z oporem  Zatrzymuje się w połowie długości i … nie chce 
dalej wyjść  Za to oczy wyłażą jej całe z szypuł na wierzch, aż 
białka połyskują  W tle słyszymy:

Uwaga, uwaga! Pociąg osobowy ze Szczecina do Świnoujścia 
podstawia się na tor 5 przy peronie trzecim. Powtarzam: pociąg 
osobowy ze Szczecina do Świnoujścia podstawia się na tor piąty 
przy peronie trzecim. Proszę odsunąć się od torów.
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– Perła, natychmiast kończ, słyszysz? – syczy poirytowa‑
na babcia 

Perełka jakoś nie bardzo może  Bidula tak się napina, na‑
tęża, że aż łapki jej drżą, a żyły mało nie potrzaskają  Raptem 
kupa wystrzela, jak z procy, ale nie do końca  Dynda u psiego 
zadka na czymś bliżej niezidentyfikowanym  Co to? Nie mogę 
się opanować i zaczynam rechotać, jak głupi do sera  Racja, 
miądliłam go w ustach jeszcze przed chwilą  Opodal postoju 
taxi, grupka mężczyzn przygląda się całej akcji  Najmłodszy 
z nich zwraca się do babci z pełną szarmancją:

– Łaskawa pani, pies chce kupęęę… – uśmiecha się tak‑
sówkarz 

– Co pan powie? Gratuluję odkrywczości! – odparowu‑
je babcia 

– Odkrywczości, mówi Pani? He, He, to raczej pani chce 
dokonać epokowego odkrycia nowej karmy dla zwierząt  – 
odpowiada taksówkarz 

– No wie pan? – poziom babcinego oburzenia drastycz‑
nie wzrasta 

– Czyż nie karmi pani swego czworonoga tasiemkami?
– Pan jest bezczelny! Pan się zapomina! – babcia zdaje się 

być doprowadzona do ostateczności 
– Skądże  Jakże bym śmiał? Niech pani spojrzy sama…
I tu mężczyzna wymownie spogląda na udręczonego psa, 

zaś rozochoceni taksówkarze mają ubaw  Płaczę ze śmiechu, 
a zdenerwowana babcia pogania Perełkę  Biedny pies… Oczy 
całkiem na wierzchu, jeszcze chwila i odpadną, uszy sterczą jak 
antenki i za sekundę wylecą w powietrze  Wtem jeden z męż‑
czyzn proponuje swą „przydatność”:



111

– Może nadepnę na kupę, to sznurek wyskoczy i będzie 
po sprawie?

I nie czekając na babci decyzję, podchodzi do przestra‑
szonej Perełki  Usiłuje nadepnąć na psie odchody, ale wcale 
to nie jest takie proste  Perła wygięta w łuk, jak robak, zapycha 
do przodu  Pan ją goni, ale nie udaje mu się wcelować prosto 
na kupę, lecz obok  Perła w popłochu zmienia kierunki, raz 
w lewo, raz w prawo, to znów do przodu, do tyłu  Koledzy 
taryfiarza kwiczą i zarażają tym przechodniów  Ci przystają 
i przypatrują się  Zbiera się całkiem spory tłumek gapiów, ki‑
bicujących Perle lub taryfiarzowi:

– Pies, nie daj się, trzymaj się!
– Stachu, celniej, celniej! – wołają uchachani kumple 
– Z czego ty się tak śmiejesz? – wścieka się na mnie babcia 
– Niech ktoś złapie psa i trzeba mu to wyrwać! – wpada 

na pomysł jakiś turysta z plecakiem 
– Dobra, to ja pomogę! – uaktywnia się drugi taryfiarz 
– To łap psa, a ja nadepnę! – komenderuje ten pierwszy 
Popłakana ze śmiechu siadam na trawniku, aż mnie boli 

brzuch  Perełka piszczy i ucieka z kupą wiszącą na sznurku  
Babcia postanawia przejąć stery, zwłaszcza, że w tym momen‑
cie z megafonu rozlega się:

Uwaga! Pociąg osobowy ze Szczecina do Świnoujścia stoi 
przy peronie trzecim gotowy do odjazdu. Powtarzam: pociąg 
osobowy ze Szczecina do Świnoujścia przez Goleniów, Wysoką 
Kamieńską, Międzyzdroje gotowy do odjazdu 

– Babciu, co robisz? – pytam, bo nie wierzę własnym oczom 
– Cicho bądź! – nakazuje babcia doprowadzona do osta‑

teczności: – A panom już dziękuję za uprzejmość!
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Babcia wsadza rękę do śmietnika i wyjmuje jakiś gałgan  
Owija prawą dłoń i woła ciężko przerażonego psa:

– Perła, wracaj tu! Ale już! Słyszysz? Wracaj!! Natychmiast!!!
Perełka stoi w osłupieniu i nie pojmuje w swym psim móżdż‑

ku, co wszyscy chcą jej zrobić? Pies wyje, gapie też, taksów‑
karze rżą, słowem – cyrk! Babcia podbiega do psa i dłonią 
zawiniętą w szmatkę pociąga za sznurek  Wyrywa cały, dłu‑
gości około dwudziestu centymetrów  A, już wiem! Dziadek 
się skarżył, że babcia obcięła mu sznurówki u butów, aby nie 
poszedł na brydża  Detektyw z dziadka żaden, bo oto mamy 
prawdziwego sprawcę i sznurówkowego złodzieja  Zaraz, zaraz, 
sznurówki były dwie, cztery końcówki… To się będzie działo! 
A babci ani mru, mru! Pies wyrywa do przodu, jak odrzuto‑
wiec i pędzi prosto do mnie, szukając ratunku 

– Perełeczka, już dobrze, spokój bziabziucha! No już, już  
Perła, jesteś prawdziwą perełką 

– Koniec przedstawienia! – wściekła babcia oznajmia roz‑
bawionej gawiedzi, która bije brawo 

– O rany, ale bonanza! – kwituje taksówkarz 
– No! Jak opowiem w domu dzieciom, to mi nie uwierzą  

– przytakuje drugi 
– Wiesz, bieda w kraju, więc psy jedzą sznurki  – dorzu‑

ca trzeci 
– Ty nie bądź taki do przodu, bo ci tyłu zabraknie  Skąd 

wiesz, co ty jesz? – wyrywa czwarty 
– Mielonkę mam do roboty  – pyszni się taryfiarz i doda‑

je  – z Pewexu!
– Mielonkę? A może to pies zmielony z budą? Na przykład 

taki, jak ten? – i pokazuje Perełkę 



– Dajcie spokój! Tyle tylko nam zostało, że się śmiać mo‑
żemy śmiało! – stwierdza najstarszy z mężczyzn 

Jak to dobrze, że pomimo biedy w Polsce, humor nie odpusz‑
cza  A teraz: hajdy do pociągu! Babcia zabiera mnie, obesrańca 
Perełkę i pędzimy na peron  Zdążamy w ostatniej chwili  Podo‑
ba mi się to: „tyle tylko mi zostało, że się pośmiać mogę śmia‑
ło”  Tak się zaczyna mój pierwszy dzień pobytu w Goleniowie  
Ciekawe, co będzie dalej? Już sobie wyobrażam, jak Perła wal‑
czy z pozostałymi sznurówkami  Uwielbiam piątki, naprawdę, 
szczególnie takie odlotowe, wybuchowe i perłowe 
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Rozdział 14

ROZSTROJENIE

Moja babcia jest niereformowalna  Stale powtarzam, 
że nie umiem jeszcze dobrze grać na fortepianie, 
a ona ciągle obiecuje swoim przyjaciółkom, że na ich 

święcie zagram koncert  Mam na myśli oczywiście święto: ZBO‑
WID‑u, Związku Emerytów, Zmarłych, że nie wspomnę o Dniu 
Babci, Matki, Kobiet i tak dalej  Po co ona tyle mówi? Niby jak 
mam obskoczyć te imprezy i z czym? Przecież sama nie skom‑
ponuję niczego na tyle okazji  Owszem, umiem „Pogrzeb Lalki”, 
preludium e‑moll Chopina, trochę walczyków  I to wszystko  
Dla babci to nawet gama E‑dur brzmi niczym Rachmaninow, 
a wprawki jak Cztery Pory Roku Vivaldiego  Widać, tak nierów‑
no plumpam, że wszystko da się usłyszeć, zgodnie z najdzik‑
szą fantazją słuchacza  Tylko jak mam tym razem przekonać 
innych słuchaczy, że to rzępolenie to cud świata? Niedobrze  
Oj, niedobrze, zważywszy, że najbliższy występ w Klubie Se‑
niora wypada pojutrze  Nie mam wyjścia, jak nie pokombi‑
nuję, to nie przeżyję tego dnia  Ustalmy: czego nie dogram 
– to dośpiewam, czego nie dośpiewam – to dopowiem wier‑
szem, czego nie dopowiem – dogram aktorsko, a czego nie 
dogram – zatańczę  To „ostateczna ostateczność ostateczno‑
ści”, ponieważ znam tylko pląs „Re–re–kum–kum”  Dlaczego 
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muszę się tak gimnastykować? Za czyje grzechy? Przecież nie 
nabroiłam chyba aż tak bardzo, bo za krótko żyję  Panie Boże, 
jeśli tak, to wybacz  Uchroń mnie od kompromitacji i spraw, 
by na koncert przyszli głusi i ślepi  A jak trupnę i zapadnę się 
pod ziemię, to nie pozwól, by ognie piekielne za długo mnie 
smażyły  Babcia mówi, że ze mnie chuderlak, więc jeśli tra‑
fię do piekła, bo nie będzie czego palić  Tego tłuszczu to tyle, 
co kot napłakał  Prędzej nadam się na kompot, przez swą na‑
miętność do słodyczy 

Dzień występu zaczynam zwykłą tremą, czyli biegunką  Już 
umiem sobie radzić z tym „rzadkim zjawiskiem”  Nie należy 
się przejmować, no chyba, że ma się do czynienia z upiorną 
Babą Jagą, jak przykładowo w tym momencie  Jestem w ubi‑
kacji Klubu Seniora  Gienka z kiblowego okienka podejrzanie 
mi się przygląda, jakbym miała ukraść jej ten papier ścierny  
Mówię prosto, jak chłop krowie na rowie:

– Poproszę o papier! – cedzę wolno i drukowanymi 
– Po co? – pyta zdziwiona 
Jak to po co? Żeby się najeść! Zgłodniałam przed wystę‑

pem!! Starucho, daj mi w końcu ten papier, bo Ci go wyrwę 
i cały zużyję! Zostawię tylko tekturę! Figusa – tekturę podrę, o!

– Bo mam potrzebę i ledwo się powstrzymuję 
– Twardą?
Wyjątkowo miękką dzisiaj, ale jak jej powiem „nie”, to nici 

z papieru:
– Tak!
– Ile kup? – pyta babcia klozetowa 
– Ile? Nie wiem  Jedna duża, dwie małe?
– Żarty sobie ze mnie stroisz? Myślisz, że głupia jestem?
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Nie myślę, tylko jestem o tym przekonana  Po co się pyta? 
Jakie pytanie – taka odpowiedź 

– Jak mi pani nie da papieru, zaraz się sfajdam tu, na środ‑
ku!

– Masz kawałek i idź!
– Jeden kawałek to za mało  – upieram się 
– Masz tu drugi i daj mi spokój!
Dwa kawałki  Tyle to może starczyć dla krasnoludka, ale 

nie dla zes…tresowanego człowieka  Że też muszę o wszyst‑
ko się wykłócać, nawet o dwa papierki  Czy tak ma wyglądać 
życie artysty? Po „skupieniu się” wychodzę i toczę ostatni bój, 
tym razem o mydło:

– Poproszę mydło 
– A wodą nie łaska?
– Przecież nie mogę grać brudnymi rękoma, nie?
– Grać? A to ty grasz dzisiaj? – Gienka doznaje olśnienia 
Twarz jej jaśnieje w obłoku uśmiechu:
– Och, to proszę, mydełko i ręczniczek!
– Dziękuję! – odburkuję po nosem 
Skoro to tak magicznie działa, następnym razem od razu, 

jak tylko otworzę drzwi jakiejś publicznej toalety, przyznam 
się: „gram na fortepianie i potrzebuję dużo papieru, natych‑
miast!”  No, może pominę „natychmiast”  Po co ludzi wpędzać 
w panikę? Kit w oko babci klozetowej, teraz idę czarować  Oby 
mi się udało 

Wchodzę na salę i nie wierzę  Ludzi, jak mrówek  Czy dzi‑
siaj goleniowscy emeryci i renciści nie mają nic innego do ro‑
boty? Dzieci ich z domu wyganiają, czy co? A dobrze mi tak! 
Dostanę za swoje! Po co mi to wszystko? Oho, mój żołądek! 
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Musze usiąść, powoli, tak, dobrze… Jak się zasysam, to dotrzy‑
mam do końca  Właściwie, nie mam innego wyjścia 

Patrzę w okno, potem na klawisze i uderzam pierwsze tony  
Ojej! Co to za dźwięki? Przecież to nie te wysokości, które za‑
zwyczaj słyszę? Spokój, tylko spokój może mnie uratować  Nic 
nie rozumiem, ale gram dalej  Tak ma być i już! Kątem oka wi‑
dzę uśmiech u niektórych  Czy słyszą te fałsze? Chyba nie, lecz 
„chyba” nie znaczy „na pewno”  Panie Boże, miałeś mi przysłać 
głuchych? Trudno, dogram do końca i się ukłonię  A jeżeli ja‑
kimś splotem okoliczności usłyszę jakiekolwiek, nawet ane‑
miczne brawo, to się uchowam przed gniewem kierowniczki 
klubu  W przeciwnym razie obrzucą mnie pomidorami, a bab‑
cię pogonią  Prawdę mówiąc, to by się jej przydało  Może nie 
obiecywałaby więcej gruszek na wierzbie 

Pianino rozstrojone! Odzywa się we mnie drugie, mrocz‑
ne ja, czyli Kubuś Fatalista: – katastrofa gwarantowana! Co ro‑
bić? Czuję, jak łzy napływają mi do oczu  Siłą woli staram się 
opanować  Przecież nikt, prócz mnie, nie słyszy detali  Ucze‑
piwszy się nadziei, gram dalej  No, koniec pierwszego utworu  
Ostatnie akordy i oddech  Ufff… jak dobrze!

– Brawo! – wrzeszczy jakiś dziadek 
Dlaczego on się drze? Aha, pewnie głuchy! Dzięki Ci, Boże! 

Ale on to przy okazji chyba ślepy  Za niewidomego też dzięki 
Ci, Panie! Ma na oczach okulary ze szkłami przypominającymi 
denka od butelek  I ramki takie czarne i grube  Mucha w go‑
glach  Inna pani chichocze jak najęta  Mówią, że ma jakąś ner‑
wicę  Wielkie mi co! Też mam nerwicę religijną i dobrze  Nikt 
z nas nie jest doskonały  Trzeba się ukłonić – myślę i pochylam 
się nisko  Kurczowo się trzymam pianina, a w żołądku czuję 
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nerwowe skurcze  Myśl o nagrodzie, czyli ciasteczkach, dodaje 
mi otuchy  Im szybciej zagram, tym szybciej je dostanę  Siadam 
i uderzam pierwsze tony preludium Chopina  Nawet mój pro‑
fesor nie wie, że to umiem  To mój ulubiony utwór  Uspokaja 
nawet nieboszczyka, choć temu to akurat przydałoby się nieco 
ożywienia  Pianino brzmi tragicznie, a preludium, jak jazzo‑
we pobrzdąkiwania  Jazz à la Chopin? Dobrze, że sam Chopin 
tego nie słyszy! Czuję, że krtań podchodzi mi do gardła  Jed‑
nocześnie połykam ślinę i łzy  Jeszcze tylko kilkanaście taktów 
i będzie po sprawie  Wytrzymaj, wytrzymaj! – powtarzam sobie 
w duchu  Kończę  Znowu starszy pan drze się, jak potłuczony:

– Brawo, brawo!
– Patrzcie, jak to dziecko przeżywa! Ona płacze  To ze wzru‑

szenia, och! – wyskakuje jedna z rozanielonych babć 
Panu w brylach podziękuję po występie  Oby formy mu 

starczyło do końca mojego rzępolenia  Ale babci – anielicy 
to nogę podstawię, przez przypadek oczywiście  Teraz walc  
Koszmar  Przeżywam najczarniejszy sen pianisty, w dodatku 
na jawie: to nie żaden walc, a walec  Walec drogowy, ciężki i nie 
do zniesienia dla wrażliwego ucha  Nigdy już nie zaufam niko‑
mu i będę osobiście sprawdzać instrument przed publiczną grą  
Jeszcze mi w uszach szumi: „Fortepian mamy wyśmienity!” – 
to słowa kierowniczki  Akurat! Nie fortepian, a pianino i nie 
żaden wyśmienity, a klamot  Zwyczajny grzmot! Co za wstyd! 
Jak ja teraz się pokażę na ulicy? Pewnie przyjdzie mi chodzić 
kanałami 

– Braaawoooo!!!
Nie pojmuję, za co te oklaski? Przecież to kompromitacja, 

tragiczne wykonanie, a oni są tacy łaskawi  Pani Zimmerowa, 
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babci koleżanka, pędzi do mnie z ucałowaniami  Pani kierow‑
niczka dziękuje i pyta:

– Dlaczego płaczesz?
Co im mam powiedzieć, że pianino rozstrojone? Że Cho‑

pin i Strauss pewnie teraz w grobie się przewracają? Kłaniam 
się bez słowa  Niech myślą, co chcą  Najchętniej zapadłabym 
się teraz po ziemię  Tylko wredna ziemia nie chce się rozstą‑
pić  Duszno mi… Chcę stąd wyjść i zapomnieć o wszystkim: 
o przeprawie z Gienką, dziadku okularniku i stu pięćdziesię‑
ciu babciach  Raptem ktoś wyrywa się i wręcza mi woreczek 
foliowy z ciasteczkami:

– Sama piekłam! – dodaje nieznana mi siwiutka babunia 
w koczku 

Ryczę na dobre, ludzie coraz głośniej biją brawo, a ja nic 
nie pojmuję  Jakaś pani głaszcze mnie po głowie:

– Dziecko wzruszyło się!
– Bis! Biiis!! – woła przygłuchy pan Mucha 
– Dajcie jej jeszcze ciasteczek! – zarządza inna pani, po czym 

rusza w głąb sali, zgarniając, komu popadnie, przydziałowe‑
go pączka 

Nikt nie protestuje  Mało tego, sami dają  Jeden pan to na‑
wet nadgryzionego  W przypływie szczerości i poruszeniu serc 
staruszków, zbiera się spora ilość łakoci  To niebywałe w cza‑
sach cukru na kartki i reglamentowanej czekolady  W tych 
oklaskach i jakimś otumanieniu, wychodzę z kilkoma wo‑
reczkami słodkości  Co to wszystko znaczy? Ja czy oni do‑
znają halucynacji? Psychoza zbiorowa? Z czymkolwiek mam 
do czynienia, wdzięczna jestem Bogu: za głuchych, ślepych, 
a przed wszystkim za babcie i dziadków  Od dziś mam ich 



około dwustu  Jednak to najfajniejszy wymysł Stwórcy  Dzięku‑
ję Ci Panie za Twe hojne dary! – i tu patrzę z lubością na pączki 
i ptysie  To osłoda udręczonego i rozstrojonego pianisty  „Wot 
i wsio – skazał głuchoj, sliepoj i pomier” 
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Rozdział 15

WŁOSY

Dziadek mawia, że są trzy sposoby odnoszenia sukce‑
su, dzięki urodzie, własnej pracowitości, albo przez 
głupotę innych  Zaś babcia gasi jego mądrości jed‑

nym zdaniem, że mrówki i pszczółki są piękne i pracowite, 
jednak w kolejkach społecznych stać nie potrafią  Ona umie, 
to pewne  W Polsce każdy musi posiąść tę umiejętność, ina‑
czej zima… O, właśnie! Zima tego roku daje się we znaki od 13 
listopada, a więc od dnia, gdy mam fortepian  Nie muszę już 
biegać do pani Helenki, aby ćwiczyć, gdy chcę  Jest drogi, więc 
tata mówi, że teraz musi się odkuć  Każdego dnia po powrocie 
ze stoczni, pracuje na taksówce  Co wieczór wyprowadza swo‑
jego Fiata 126p  Żółty „Bąbel” jeździ za taksówkę  „Samochód 
marzeń”, jak się go określa, jest mały, ale sprytny i zwrotny  
W końcu to „samochód rodzinny 2 + 2”, a więc brzmi dum‑
nie  Teraz to już nie tylko „Maluch”, lecz „Taksówka osobowa”  
Dokładnie 3 osobowa, ale zdarza się, że do środka się gramoli 
więcej osób  Nie dziwota  Tramwaje nie wyjeżdżają z zajezdni, 
bo i po co, skoro szyny zamarzają, a prąd jest wiecznie wyłą‑
czany? Autobusy też prawie nie jeżdżą, bo paliwa i brakuje albo 
silniki zamarzają  Za to taryfiarze nie wyrabiają się z klientami  
Niektórzy mają to gdzieś, wcale nie pracują, wielkie burżuje, 
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nie wyjeżdżają na miasto, bo im żal opon  Szczecin jest spara‑
liżowany w środku zimy, przy ponad dwudziestostopniowym 
mrozie  A podobno to nie koniec minusowych temperatur 
i ma być jeszcze zimniej  Ludzie sterczą więc godzinami na po‑
stoju taksówek, a niektórzy to sami zatrzymują auta osobo‑
we  W związku z tą sytuacją, władza dała zielone światło tym, 
co posiadają sprawne auta  Tak więc mój tata korzysta i dorabia 
wieczorami  Podjeżdża niedaleko postoju, nie tak nachalnie 
oczywiście, ale na tyle jasno, by zasygnalizować, że jest gotów 
do zabrania kilku pasażerów  Zmarznięci, zmęczeni drepta‑
niem z nogi na nogi w oczekiwaniu na jakikolwiek transport 
ludzie, widząc że samochód się zatrzymuje, rwą czym prędzej 
do niego i wsiadają, ilu się zmieści  Tata mówi, że ma na swoim 
koncie rekord: troje dorosłych i z piątką dzieciaków  Dziewięć 
osób! Bywa, że się kłócą, kto ma jechać, a kto nie  Szczęśliwy 
kto się załapie, bo ci, co zostają, nie mają pewności, kiedy trafi 
im się następna okazja  Ci najbardziej zdesperowani zabierają 
się z tym, z którymi nie jest mu po drodze, bo jak już oni wy‑
siądą, to ten ma pewność, że w końcu i jego tata odwiezie pod 
wskazany adres  Potrafią „sypnąć okrągłą sumką”, jak mawia 
tata, byle tylko jechać  Niektórzy to nawet bardzo dobrze płacą, 
jak choćby ci, którzy muszą do Świnoujścia na prom się dostać 

Tata jest przemęczony, co widać i słychać  Do tego stopnia, 
że chyba miewa jakieś zwidy, szczególnie gdy wraca do domu 
około północy  Wtedy zdarza mu się pomylić kota z duszą po‑
kutną  No bo jak można do małego kotka zza firany, który ci‑
chutko kładzie tacie łapkę na ramieniu, rozedrzeć się „precz 
duszo nieczysta!”? To przywidzenia ze zmęczenia  Na szczęście 
dziś niedziela, więc tata nie musi iść do pracy 
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– Kukusia, Grzmolcia! – słyszymy z Wioletą donośny głos 
taty 

– Tak, tatuś?
– Chodźcie na śniadanie!
– Juuuż! – i zbiegamy pod schodach do kuchni 
Mama krząta się od rana, stuka garnkami, więc spać już 

nie idzie  Dziś popołudniu mają wpaść wujek Leszek z ciocią 
Tereską i Kasią, więc mama uwija się z przygotowaniem ża‑
rełka  Tata natomiast smaży jajecznicę  To jego ulubione śnia‑
danie od ponad dwudziestu lat, albo i dłużej  Musi być, skoro 
jajecznicę wcina prosto z patelni  Patelnia taty to jego talizman 
i nikomu nie wolno niczego na niej piec ani smażyć, bo jak 
mówi „kto złamie ów zakaz, temu w dziąsło”  Tak więc sam 
na niej kuchci  Właśnie kończy jajecznicę na boczku i nalewa 
ją mnie i Wiolecie na talerze  Tak, tak, nalewa, bo jest strasznie 
rzadka, jak mówi babcia – „przejrzysta, że Warszawę widać”  
Wpatrujemy się w nią z Wioletą i Warszawy nie znajdujemy, 
za to fragmenty ścierwka, czyli boczku, jakieś gluty i kilka 
brązowych gniotów  To zarodki  Brrr… Trzeba je wydłubać, 
inaczej zwymiotuję, jak po zupie grzybowej  Nie znoszę grzy‑
bów  Mam wrażenie, że łykam dżdżownice, albo inne glisty  
A jajecznica przypomina mi oślizgłe siemię lniane, którym 
babcia, od czasu do czasu wszystkich katuje i to rzekomo dla 
naszego dobra  Nikt z dorosłych się nie przejmuje, że czegoś 
nie lubimy  Powtarzają stałą śpiewkę: „to jest zdrowe, macie 
wszystko zjeść i ani mru, mru!” 

Taty także nie obchodzi, że nie znosimy tej żółtawej rza‑
dzizny  On ją wprost uwielbia  Mało tego, nawet samochód 
ma w kolorze jajecznicy  Ja muszę nosić golf w barwach jajecznicy 
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ze szczypiorkiem, prezent od taty, a Wioleta spodnie kom‑
binezonowe w odcieniach jajecznicy z grzybami  Jajecznica, 
wszędzie ta jajecznica – koszmar! Tata zajada ją teraz, aż mu 
się uszy trzęsą i uśmiecha się pod nosem:

– Wiesz, kogo spotkałem wczoraj wieczorem?
– Kogo? – mama jakoś średnio jest zainteresowana tą in‑

formacją 
– Otóż, wyobraź sobie, że Mietka  Z pięć czy sześć lat go 

nie widziałem 
– Jakiego Mietka?
– No tego, co ma łysego brata Stefka 
– Tego, co marzy o wyjeździe do Ameryki na przeszczep 

włosów?
– Tak, właśnie tego  No wiesz, on stracił włosy jako zupeł‑

nie młody chłopak, chyba nawet jeszcze przed dwudziestką, 
ma straszliwe kompleksy 

– I co z tym Mietkiem?
– Mietka wczoraj wiozłem na fuchę do szwagra  To rów‑

ny, fajny chłop, więc po drodze opowiedział mi niezłą histo‑
rię  Wyobraź sobie, że jego brat jednak pojechał do Ameryki 

– O! udało mu się?
– Tak  Jakąś rodzinę mają w Chicago, ale nic więcej nie 

wiem  Otóż Stefek dostał tam robotę  Pracował, jak wół, cały‑
mi dniami, by zarobić na włosy 

– I co?
– I poszedł na ten przeszczep 
– I ma normalne włosy?
– To jakieś implanty, system stosowany u gwiazd filmo‑

wych, nowy, bardzo drogi  No, wiesz, to jest Ameryka 
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– Ale jak? Czy te włosy mu rosną? – mama usiłuje dowie‑
dzieć się czegoś więcej 

– Wiem, że są na stałe, ale jak to dokładnie wygląda, to nie 
mam pojęcia 

– Aha…
– Wyobrażasz sobie? Ludzie, którzy jadą na zachód, pierw‑

sze co kupują to dobry samochód, odkładają pieniądze na dom, 
a ten zafundował sobie włosy!

– Pewnie jest zadowolony  Ma, czego chciał 
– Jasne  Gdy zrobiono mu ten przeszczep, szalał z radości  

Potem popracował jeszcze rok, by trochę dolarów przywieźć 
do Polski i postawić jakiś mały domek z ogródkiem 

– I postawił?
– Czekaj, czekaj, nie tak szybko  Najpierw, gdy wrócił do kra‑

ju, objeździł całą rodzinkę, by się pochwalić nowymi włosami, 
które mu miały nigdy nie wypaść  Podobno te przeszczepione 
nie wypadają  Taaak…

– I co dalej?
– Po familijnej rundzie objazdowej przyszedł czas na spo‑

tkania z przyjaciółmi  Wszyscy mu gratulowali  No i wiesz, 
była okazja do wypicia  Pewnego wieczoru wypił z Mietkiem 
i kumplami na tyle dużo, że w drodze do domu zasnęli na traw‑
niku przed Komisariatem na Gumieńcach 

– Nie mieli gdzie zasnąć, tylko na trawniku milicyj‑
nym?

– Właśnie  Milicjanci usłyszeli czyjś śpiew i czy fałszowa‑
nie ich rozzłościło, czy odór wódki, dość, że wzięli ich za chu‑
liganów 

– Dobre sobie! A to takie poczciwiny…
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– No tak, ale jak byli na cyku i darli mordy, to ich mili‑
cjanci wzięli za „element”, dorwali na tym trawniku, zacią‑
gnęli do salki i…

– Spałowali?
– Też i jeszcze gorzej 
– Co?
– Ostrzygli na łyso 
– Jak to na łyso? Jak chuliganerię?
– A tak to, zgolono ich na łyse pały 
– Wszystkich???
– Wszystkich 
– Co ty mówisz? Stefka też???
– Przecież mówię, że wszystkich 
– Jezus Maria!
– On rozpaczliwie bronił swoich włosów  Mówił, że są przesz‑

czepione, ale nikt nie słuchał bredzenia pijanego  Wrzeszczał, 
jak poparzony, wymachując łapami, to dostał jeszcze 3 pały 
i padł, jak długi 

– O, Boże! – tu mama zasłania usta dłonią 
– Obudził się w areszcie łysy jak kolano  Mietek i  jego 

kumple też  No i Mietek mówi, że Stefek dostał takiego szo‑
ku, że milicjanci musieli wezwać pogotowie  Dostał zastrzyk, 
bo go nie szło uspokoić, zapakowano go w kaftan bezpieczeń‑
stwa i wywieziono na Broniewskiego 

– Na Broniewskiego?
– Tak, na oddział psychiatryczny 
– No masz…
– Wyszedł po kilku miesiącach, a właściwie wypuścili go, 

bo nie był groźny, a rozmarzony 
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– Rozmarzony?
– Mówił, że znowu pojedzie do Ameryki i że przeszczepi 

sobie włosy  Że już nie wróci, tylko tam zostanie i tam zbudu‑
je domek z ogródkiem 

– Faktycznie, marzyciel…
– Mietka i reszty kumpli jakoś nie zabolał brak włosów  

Pocieszali się, że oszczędzą na mydle 
– A po drugie – włosy nie zęby, odrosną 
– Nie wszystkim 
– No i co teraz ze Stefkiem?
– Wyjechał do Gdańska, robi na Stoczni  Mówi, że jak 

tylko znajdzie okazję, to zadekuje się pod pokładem i pry‑
śnie do Ystad, poprosi o azyl, a stamtąd wyjedzie do tej 
Ameryki 

– Oby mu się udało 
– Tak, żal chłopaka…
Jakoś mnie to nie dziwi, że ten Stefek ma fiksum‑dyrdum 

na punkcie włosów  Ja też  Moim marzeniem są bujne włosy  
Niestety, póki co mam „pięć kłaczków w siedmiu rzędach”, jak 
mawia mama 

– Tatuś, a czy ja też mogę przeszczepić sobie włosy? – pod‑
łapuję pomysł 

– Ty? A Tobie na co to?
– No żeby mieć piękne, bujne i gęste włosy! – i Wioleta 

się dołącza 
– Bój się Boga, co wy wymyślacie?
– No bo my bardzo byśmy chciały mieć piękne i bujne włosy 
– Ja też! Ja też! – powtarza Wioleta 
– No masz babo placek, hahahaha!
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Z czego oni się śmieją? Przecież włosy są ozdobą każdego, 
dorosłego i dziecka, chłopaka i dziewczyny, kobiety i mężczyzny, 
babci i dziadka  W pełni rozumiem tego Stefka i nawet mi go 
żal  Mam nadzieję, że doczeka się nowych włosów, ale wtedy 
już nie zaśnie na trawniku przed komisariatem  A co ze mną? 
Moje włosy mają ładny kolor, złoty blond, ale są cienkie i jest 
ich mało, a przecież jako aktorka muszę mieć bujne włosy  
Aktorki z mizernymi włosami nikt nie określi mianem „bo‑
skiej”  Nikt takiej nie da roli rusałki, nimfy wodnej, Księżnicz‑
ki na ziarnku grochu, Śpiącej Królewny czy Królowej Śniegu  
A skoro nie można zagrać takich postaci, to po co być aktorką?

Dziadek twierdzi, że kobieta na scenie nie tyle powinna 
być urodziwa, ile utalentowana, pracowita i mieć łut szczęścia  
A babcia powtarza, wręcz do znudzenia, że „uroda kobiety 
to jedyny dowód osobisty, który jest honorowany we wszyst‑
kich krajach świata, bez konieczności tłumaczenia”  Mama 
przekonuje mnie, że jestem uzdolniona i mam się z tego cie‑
szyć, bo zawsze ktoś to zauważy i doceni, a tata, że powinnam 
jeszcze być pracowita i uczciwa, bo solidną pracą i prawością 
wszystko można zyskać  A ja chcę być nie tylko utalentowana, 
uczciwa, pracowita, solidna, ale również piękna  Pragnę być 
tak śliczna, jak aniołek, a najchętniej, jak Aniołek Charliego!
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Rozdział 16

O CO TYLE ZAMIESZANIA?

Babcia postanawia uszyć mi ciepły kubraczek  Wygrze‑
buje z przepastnego niebieskiego pawlacza w przedpo‑
koju gruby materiał w szkocką kratę i upina na mnie 

płachtę  Czuję, jakby mnie opatulała w spadochron  Stoję przed 
lustrem i poddaję się przymiarce  Co za horror! Z niepewno‑
ścią patrzę na babcię, której trzęsą się dłonie  Co rusz wbija 
mi szpilkę 

– Ałć, ałć!
– Nie wierć się, to nie będę kłuć  – mówi babcia 
Przyglądam się sobie i z dezaprobatą pytam:
– Babciu, a dlaczego ja jestem taka brzydka?
– Taka brzydka to znowu nie jesteś, a poza tym… kiedyś 

wyładniejesz 
– No, ale zobacz, mam cienkie nogi i olbrzymie kolana 
– Masz szczupłe nóżki, ale kiedyś nabiorą ciałka  – zapew‑

nia babcia 
– No, a za co mam tyle piegów?
– Za co? Za nic! Ależ Anusiu, twarz bez piegów, to jak nie‑

bo bez gwiazd! – przekonuje babcia 
– A dlaczego mam cienkie włosy?
– Bo masz włosy po tatusiu i już 
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– A Wioleta ma kręcone  Dlaczego ja mam proste?
– Stój i nie gadaj tyle, bo źle dopasuję 
– Babciu…?
– Co znowu? – babcia zaczyna się powoli irytować 
– A mama mówi, że jak się goli włosy do gołej skóry, to wię‑

cej ich wyrasta i są gęstsze 
– Wzmacniają się, to prawda 
– Ojej, fajowo! To ja chcę na łyso!
– Co ty wygadujesz? Stój prosto, bo cię nie mogę dopiąć!
W tej chwili podejmuję poważną decyzję: ścinam się na Ko‑

jaka  I z tą mocną decyzją wracam do domu  Trzeba się po‑
chwalić Wiolecie  Koniecznie!

– Wioleta, a ja będę miała dużo włosów!
– Tak? A jak?
– Zetnę się na łyso  Jak odrosną, to więcej, będą mocniej‑

sze i ładniejsze od twoich 
Wioleta stoi przez chwilę z otwartą buzią  Na jej twarzy 

widać zdziwienie, wymieszane z zastanowieniem: „Dlaczego 
tylko Aneta ma mieć dużo włosów? A jak rzeczywiście odro‑
sną ładniejsze od moich? Ja też chcę!”

Gdy Wioleta medytuje, ja pędzę do mamy i mówię:
– Mamo, ja chcę na łyso 
– ???
– Tak, ja muszę! Chcę mieć dużo włosów!
– No przecież nie będziesz ich mieć wcale  Przez jakiś czas, 

oczywiście, ale potem odrosną mocniejsze 
– No to ja tak chcę 
– Dobrze, jutro pójdziemy do fryzjera  Teraz – myć zęby 

i spać! Może przez noc zmienisz zdanie 
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W nocy nie mogę usnąć  I nie dlatego, że mam nieumyte 
kłapacze  Z niecierpliwością oczekuję świtu, by po szkole iść 
do fryzjera  Chcę tacie zrobić niespodziankę  Wraca za tydzień 
z wyjazdu na Węgry  Ale się ucieszy!

W zakładzie fryzjerskim moja decyzja wzbudza niezłe oży‑
wienie  Jakaś pani zsuwa z nosa okulary, by mi się lepiej przy‑
patrzeć  Czemu ta babcia tak się we mnie wlepia? – myślę  
To znowu pewien zezowaty jegomość wygląda zza ścianki, 
z miejsca strzyżenia panów  A ten co? Jedenastolatki nie wi‑
dział? Pełna obaw fryzjerka zadaje pytanie:

– Jesteś przekonana?
– Tak 
– Na pewno?
Co ona, głupia, czy głucha? Wyraźnie i drukowanymi mó‑

wię: NA ŁYSO 
– Do gołej skóry?
– Takkk!
– Do której klasy chodzisz?
– Do piątej  Jestem duża i wiem, czego chcę 
– Ale jak się pokażesz w szkole bez włosów?
Tu wzruszyłam ramionami  Co mi tam szkoła  Są ważniejsze 

sprawy  Muszę zrobić karierę aktorską  Aktorka powinna być pięk‑
na i mieć wspaniałe włosy  Babcia obiecała mi, że kiedyś wyład‑
nieję  A włosami zajmę się teraz  Dorośli dziwacznie myślą  Oni 
się nie znają  Z przemyśleń wyrywa mnie zatroskana fryzjerka:

– Skoro tak, to przejdź do pana obok  Ja się tego nie po‑
dejmę 

– A ja się podejmę! Odważna dziewczynka  Chodź tu i sia‑
daj! – mówi fryzjer 



132

Ten przedstawiciel płci paskudnej przypomina raczej rzeź‑
nika, nie fryzjera  Nie wiadomo kiedy prany, niegdyś biały far‑
tuch, przybrudzony na brzuchu i osypany kudłami, wydaje 
się tak odrażający, że pełna obaw zaczynam się zastanawiać, 
czy ten fryc aby na pewno ścina tylko włosy  Podwija rękawy, 
a spod nich wyłaniają się czochrate rapsztyki, niczym niedź‑
wiedzie łapy  Rany! Gdyby je ogolił, to może wyglądałyby jak 
ręce człowieka  Cofam się głębiej w fotelu  Fryzjer energicznie 
bierze maszynkę i ubawiony zaczyna:

– To co? Uszy też ścinamy?
Co on bredzi? Chyba jednak nie chcę się zgolić u niego  

Już mam wstać, gdy fryzjer pośpiesznie dodaje:
– Dobrze, dobrze! Nie bój się  Uszy Ci zostawię  Oczy też, 

a co do nosa, to się zastanowimy 
Czubek, zgłupiał ewidentnie! Najwyraźniej niepewność 

maluje się na mojej twarzy, więc fryc dalej ciągnie:
– To może ci zostawię chociaż grzywkę, co? Będzie wycho‑

dzić spod czapki, tak?
– Nie‑e! Na łyso 
– Jak na łyso, to na łyso  Według życzenia! – odpowiada 

i zwraca się do kilku gapiów: – Bez sensacji proszę, bez sensacji!
Maszynka sunie po mojej czaszce i widzę po środku gło‑

wy łysy pasek, szerokości ośmiu centymetrów  Fryzjer odkła‑
da maszynkę i rozbawiony zwraca się do mnie:

– Wiesz co? Zostawię ci taki przedziałek? To bardzo fan‑
tazyjna czuprynka 

Dorośli to durnie! – myślę w duchu i patrzę na niego wy‑
mownie  Goryl nie czeka na odpowiedź i kończy dzieło kilko‑
ma zręcznymi ruchami  Nareszcie jestem łysa! Łysa i szczęśliwa  
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Łysa jak kolano, lecz zapewne nie fryzjera, bo on to ma pew‑
nie całe ciało zarośnięte niczym rasowa małpa  Orangutan 
jeden! Ale co tam  Mam, czego chciałam  Podskakuję z rado‑
ści  Zupełnie nie pojmuję, dlaczego jakaś staruszka szepcze 
do drugiej:

– Biedne dziecko  Mój Boże, takie nieszczęście…
– Pani, to wszy?
– Nie, matka kazała ją ostrzyc  No mówię pani, tak! Aaa, 

ooo, tam stoi i cieszy się, że dziecko oszpecone 
– Pani, to wariatka! Co to za matka? A może to tyfus?
– Jaki tyfus? Biedne dziecko  Biedniutkie i chudziutkie nie‑

bożątko 
– I piegowate… – tu pani załamuje swe kościste dłonie 
W drodze do domu podryguję i śpiewam: będę miała buj‑

ne włosy, będę miała bujne włosy! Bujne i gęste…
Wpadam do kuchni, ściągam czapkę i dumna eksponuję 

dzieło fryzjera zaroślaka  Wioleta z mamą wybuchają śmie‑
chem  Nawet pudliczce Psotce udziela się nastrój ogólnej we‑
sołości i zaczyna szczekać  Nachylam głowę, a ona z wielką 
ochotą liże jęzorkiem moją łysinę 

– Bziabziucha, jeżyk ci się podoba? – pytam, a Psotka wy‑
soko podskakuje 

Ma ubaw, jak my wszyscy  W tym ferworze moja siostra, 
nabrzmiała od emocji, startuje pełną parą:

– Mamo, ja też chcę! Dlaczego tylko Aneta ma mieć gę‑
ste włosy?

– Ty też chcesz się ściąć? – pyta zaskoczona mama 
– Taaaak!
– Dobrze, w takim razie jutro zetniemy się na łyso  Obie!



– Mama też?
– A co? Jest zima i nosimy czapki, a do wiosny włosy odro‑

sną i będą mocniejsze 
Na następny dzień już we trzy świecimy glacami  W domu, 

jak w domu  Gorzej w szkole! Wychowawczyni sprawdza wszyst‑
kim uczniom głowy, czy przypadkiem to nie wszawica  Nie 
mówiąc już o zachowaniu chłopaków z 5c, którzy znajdują 
nowe hobby – zrywania mojej czapki, oczywiście w najmniej 
odpowiednim momencie  Pomijając powikłane zachowania 
dorosłych i rówieśników, nie potrafię zrozumieć, o co tyle za‑
mieszania? Przecież ja tylko chcę mieć piękne, gęste włosy!
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Rozdział 17

PIERWSZY DZIEŃ WAKACJI

Wakacje są najfajniejszą częścią roku szkolnego  Ferie 
też, chociaż krótsze  No i oczywiście święta wszela‑
kiej maści  Jeśli jednak mam wybierać rodzaj wol‑

nego, stawiam na wakacje  Ciepło, miło, niebo, raj! Małpa myśli 
– w to mi graj! – to najtrafniejsze określenie, chociaż Aleksandra 
Fredy z „Małpy w kąpieli”  Znam każde słowo, bo za ten wiersz 
mam piątkę  Nie muszę, jak inni, długo stukać, bo szybko za‑
pamiętuję tekst i to na całe lata  Ale teraz fraszki i inne sprawy 
odstawiam do lamusa  Hasło: Myślenie – przyszłością narodu so-
cjalistycznej Polski, wywieszone na ulicy Wielkiej, musi zaczekać 
do września  Wtedy wrócę do nauki, myślenia, a teraz z tym ko‑
niec  Jak laba to laba: ponad dwa miesiące i jeden tydzień wakacji, 
dziewięć tygodni, sześćdziesiąt trzy dni, tysiąc pięćset dwanaście 
godzin, dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia minut, 
pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dwieście se‑
kund  Liczy się każdy moment, nawet ułamki setnych sekundy, 
bo to wszystko oznacza – szczęście! Co za rozkosz budzić się, 
nie w samym środku nocy, o siódmej, a dopiero w południe  
To cudownie nie musieć pędzić do budy i znosić zakazanych gęb 
nauczycieli, durnowatych chłopaków i ich jeszcze głupszych po‑
mysłów  A co ważniejsze – nie trzeba się uczyć! Hura!!!
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Otwieram oczy i widzę, że siostra nie śpi  Dłubie w nosie 
i wyjmuje kozy  Ociera je o swoją stronę szafki nocnej  Trze‑
ba splądrować własne zasoby o poranku  Ja też mam bogatą 
kopalnię i postanawiam to udowodnić  Do dzieła! Wpycham 
palec wskazujący do prawej dziurki i wyjmuję gila  Jest wystar‑
czająco maziowaty, by się mocno przylepił na ściance szafki, 
od mojej strony  Z kozami jest gorzej, bo je trzeba intensywniej 
dociskać do mebla, aby później nie odpadły  Jak się przykle‑
ją i zaschną, to prawie ich nie widać na drewnianej okleinie  
Dostosowują się do podłoża  I dobrze, bo rodzice nie mogą 
niczego zauważyć 

– Ty, Aneta, zooobaaacz! – Wioleta z dumą pokazuje zie‑
lono‑żołtego gluta, którego przykleja na szafce, na wysokości 
komina domku 

Każda z nas układa inną kompozycję z nosowych zdoby‑
czy: ja psa, a Wioleta dom  Potem Anka, zwana Cieniaską, po‑
dejmie temat konkursu  Czyje dzieło z gatunku koziego fresku 
zasłuży na pierwsze miejsce, temu przyzna nagrodę: historyj‑
ki z gum balonowych  Mam ich całkiem sporo, a że chcę do‑
stać od Piotrka przepis na porost włosów, potrzebuję uskładać 
ich jeszcze więcej  Cóż, wiedza kosztuje  Trzeba głębiej kopać, 
to się uda… O… już!

– A ta? Spójrz, jakie cacko! – z zadowoleniem pokazuję 
dorodnego bobka 

Przylepiam go w miejscu psiego ucha i dodaję:
– Na psa urok!
Przydałoby się więcej tego surowca naturalnego, ale nieste‑

ty, cały nocny zapas wyczerpany  Dziadek mógłby mi pomóc, 
lecz on o niczym nie wie  Szkoda… Tyle dobra się marnuje  
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Zazwyczaj przykłada dwa palce do swego aparatu węchowe‑
go i sruuu! Wszystko ląduje na glebie i ją użyźnia  Dziadek 
wszystko zrzuca na silny wiatr i że to on wyrywa mu smarki 
z nosa  Fakt, wichury u nas przeokropne  W końcu mieszka‑
my na wichrowych wzgórzach, czyli Warszewie 

– Aneta, co byś powiedziała, gdybyśmy się poprzebierały 
w ciuchy naszych rodziców?

– Dobra! – w lot chwytam pomysł siostry 
– W taty pidżamę?
– Nooo!
Taty pidżama jest całkiem nowiutka, błyszcząca, w pio‑

nowe paski złoto‑brązowe  Wioleta wchodzi w jedną nogaw‑
kę spodni, ja się ładuję w drugą i idziemy przed lustro  Zejść 
po schodach wcale nie tak łatwo  Stąpamy powolutku, jedna 
za drugą  Wtem tracę stopień i lądujemy na półpiętrze  Pysz‑
na zabawa! Wstajemy… Ale co to?

– Wioleta, pękła gumka od spodni!
– No to co? Po co nam gumka? Dziadek nawlecze nową 

i tata się nawet nie zorientuje 
– Dobra, to trzymaj gacie z tyłu, ja z przodu 
Schodzimy przed lustro i śpiewamy nasz hymn bojowy: 

„Kammara, kammara, kammara…”  Wtem dźwięk klucza w zam‑
ku drzwi przypomina, że oto nadciąga dziadek 

– Szybko, na górę! – zarządzam 
Pędzimy po schodach na tyle szybko, na ile pozwala opór 

materiału  Pod koniec schodów, jakoś nam łatwiej  Łatwiej? 
Ojej!

– Ty, Aneta, rozerwałyśmy spodnie!
– I co teraz? – gorączkowo usiłuję coś wymyślić 
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– Dziewczynki, chodźcie na śniadanie! – woła dziadek 
– Ju‑uż! – odpowiadamy zgodnym chórem 
– Co robimy? – pyta Wioleta 
– Zdejmujemy, a potem coś wymyślimy 
Po śniadaniu, zgodnie z obietnicą daną mamie, porząd‑

kujemy nasze stare zabawki  Nudne zajęcie, ale obietnica – 
rzecz święta  Zgodnie z zasadą dziadka: „słowo raz wydane, 
nie może być złamane”, układamy nasze szpargały w oddziel‑
nych skrzynkach  Myśl o spodniach pidżamy wciąż uparcie 
wraca i psuje nastrój pierwszych wakacyjnych chwil  W do‑
datku Anka ma ograniczony czas i musi być na oku swojej 
mamy  Słyszymy się zza murka, długości trzydziestu i wyso‑
kości dwóch metrów  Ja z Woletą jesteśmy na górze, a Anka 
pod betonową ścianą, na piachu 

– Anka, to dzisiaj nici z naszego spotkania? – zagaja Wio‑
leta 

– Tak, mam być przy domu 
– No przecież nasze domy są obok siebie 
– Tak, ale mama zabrania mi do was iść… – flegmatycznie 

odpowiada Cieniaska 
– Yyyy? A dlaczego? – pytamy razem z siostrą, zdumione 

tą nowiną 
– Bo wy…
– Co my? – obie nastawiamy radary 
– Bo… jesteście straszne szaławiły i zawsze coś musicie po‑

psuć, zniszczyć, zmajstrować  Mama zakazała mi do was przy‑
chodzić  – Anka jednym tchem wyrzuca z siebie całą prawdę 

Spoglądamy po sobie z Wioletą i kiwamy głowami  Jest 
dokładnie, jak mówi Anka  Nie sposób tego nie zauważyć, 
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zwłaszcza po porannej zabawie z pidżamą taty  Musimy pod‑
jąć poważną decyzję:

– Co robimy ze spodniami?
– Może wsadzimy do pieca? Gdy dziadek będzie palił sta‑

re papiery, to pidżama spłonie i ślad po niej wszelki zaginie? 
– podsuwam pierwszy wariant rozwiązania 

– Coś Ty!
– No to co?
– Nie wiem 
Milczymy w skupieniu i zastanawiamy się  A może spodnie 

pociąć i wkitrać do biurka? Kamuflujemy w nim nasze śnia‑
dania, niezjedzone w szkole  Butwieją tam i nikt o nich nie 
ma zielonego pojęcia  Oczywiście do chwili rozejścia się fe‑
toru po pokoju  Od czasu do czasu, za sprawą wyostrzonego 
węchu rodziców, zaliczamy pacyfikację schowka  Akurat je‑
steśmy świeżo po nalocie szufladowym  Efekt: pleśniaki na‑
mierzone, zapasy zlikwidowane, szuflady umyte  Miejsca ci 
u nas dostatek  Ryzyko ponownej czystki praktycznie zerowe  
Uśmiecham się sama do siebie 

– Wiem!
– Co? – oczy Wiolety rozbłyskują nadzieją 
– Schowamy gacie do biurka i poczekamy na babcię  Po‑

prosimy, aby je zeszyła 
– Ale fajowo!
I z większą ochotą porządkujemy nasze klamoty 
– Stare puszki i papierki po czekoladkach jeszcze się przy‑

dadzą  Lalka bez oczu nie  A może ją zostawić? Lubię moją śle‑
potkę  Niech zostanie  A co z tym wiaderkiem? – i wskazuję 
na małe metalowe wiaderko, pomarańczowe, w białe grochy 
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– Ja go nie chcę  Już nie będziemy stawiać babek z piasku, 
no nie? – odparowuje Wioleta 

– No to do wyrzucenia!
Biorę zamach i rzucam wiaderko na oślep, gdzie popad‑

nie, na uliczkę przy murku  Nagle dociera do naszych uszu 
przeraźliwy wrzask:

– Aaaa!
– Co jest? – rzucamy się do ogrodzenia, by zobaczyć, co za nie‑

szczęście gnębi Cieniaskę 
– Ałaaa –aaa‑aaa! – Anka trzyma się za głowę i płacze 
– Czego ryczysz? – pyta Wioleta 
– Boli! Ałaaa! Aaaa, aaa!
Po skroni Anki cieknie cienka strużka krwi  Jakim cudem? 

Raptem dostrzegamy, że obok niej, na piasku, leży małe po‑
marańczowe wiaderko w białe grochy, dziwnie odkształcone, 
a dokładniej – spłaszczone od strony wlotu  Najdelikatniej 
rzecz ujmując, koło jest eliptyczne…

– Ale będzie bal! – dociera do mnie powaga sytuacji 
– Manto… yyyssss… – Wioleta syczy na wspomnienie pa‑

ska na pupie 
– No to po nas… – szepczę 
– Po nas…
– Posprzątajmy ładnie, wypielmy trawę pomiędzy kafla‑

mi chodnika  Może nam się tym razem upiecze? – proponuję 
– No! – w Wioletę wstępuje iskierka nowej energii 
Z pełnym zaangażowaniem układamy zabawki, segregu‑

jemy śmieci, odrzucamy „przydasie” i wszystko w najlepszej 
wierze  Gotowe! Wtem głos Karoliny z naprzeciwka wyrywa 
nas z osowiałego nastroju:
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– Ej! Chodźcie na pola  Pobawimy się z psami, co?
– Na pola? Super! – i zapominamy o rozdartych spodniach, 

rozbitej głowie koleżanki, zwłaszcza o pieleniu trawy 
A co, nie mamy takiego polecenia! Grunt, że szpargały uprząt‑

nięte  A co do Cieniaski… – pomyślimy o niej nieco później  
Świat wzywa! Trzeba wykorzystać czas, póki rodziców nie ma  
Bierzemy naszą Psotkę, Karolina – Kropkę i pędzimy na pola  
Zboże rośnie bujne, więc jest gdzie poszaleć  Kłosy trochę drapią 
po gołych nogach, ale kto się tym przejmuje? Biegniemy do czar‑
ciego jaru  To miejsce wśród zbóż, nieporośnięte zupełnie ni‑
czym  Taki gliniany wąwóz z zakamarkami  Spotykamy się tam 
z Gośką, Moniką, Arkiem, Markiem i Darkiem  Chłopacy za‑
wsze mają zwariowane pomysły, więc i tym razem będzie wesoło 

– Wiecie co? – zaczyna Arek 
– Co? – spoglądamy na niego w pełnym oczekiwaniu 
– Zwiążmy Kropkę z Psotką i puśćmy je przed siebie  Zo‑

baczymy, jak się będą bawić, ciągnąć jedna drugą 
– Świetnie! – podłapujemy pomysł i związujemy końce 

smyczy 
Psy rwą przed siebie, niczym charty wyścigowe, a my chi‑

choczemy  Śmiesznie wyglądają  Najpierw Psotka fika koziołka, 
to znów Kropka, potem biegną w nierównym tempie i jedna 
drugą przeskakuje  Związane ze sobą smycze tworzą prawie 
trzymetrowe skórzane pasmo  Arek zarządza:

– A teraz w tył zwrot i… cała naprzód!
– A psy? – zauważa Karolina 
– Psy nas dogonią  – stwierdza Arek 
I harcujemy po polu  Szaleństwo jest sensem życia wakacyj‑

nego! Czworonogom też się udziela nastrój ogólnej głupawki  
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Słychać ich radosny szczek  Wioleta podskakuje i myśli o nie‑
bieskich migdałach  Psotka z Kropką biegną do siostry, lecz 
ona od tyłu ich nie widzi  W opętańczym galopie podcinają jej 
nogi i w jednym momencie Wioleta ląduje na ziemi, na ple‑
cach  Wszyscy wpadają w rechot  Ale co to? Wioleta nie może 
się podnieść? Nie jest w stanie złapać tchu! Rusza ustami, jak 
ryba i jest coraz bledsza  Usiłuję ją podnieść, a w tym czasie 
inni, jak na komendę, zwiewają w panice  Nikt nie chce mieć 
kłopotów  Zostaje tylko Karolina, która bez słowa przygląda 
się całej zawirowanej akcji 

– Nie umieraj, słyszysz? – wystraszona mówię do siostry 
– Aaaa…
– No już, nie strasz mnie… – czuję, że i mnie panika za‑

czyna ogarniać 
– Ja – chcę – do – domu – Wioleta wolno cedzi słowa 
– Jasne!
Ufff… Co za ulga! Co ja mówię? Szczyt szczęścia w nie‑

szczęściu! Pechowo nam się wiedzie, jak na pierwszy dzień 
wakacji  I to od samego rana: zniszczone portki taty, rozbita 
czaszka Anki, to jeszcze teraz kłopot z Wioletą  A co będzie 
wieczorem, gdy rodzice się o wszystkim dowiedzą? Strach 
pomyśleć!

W domu grzecznie jemy obiad  Nawet nie grymasimy  
Dziadek podejrzanie się nam przygląda: skąd ta nagła meta‑
morfoza? Odkłada gazetę i zaczyna dochodzenie:

– Jak minął dzień?
– Dobrze, dziadku  – odpowiadamy 
– Byłyście grzeczne?
– Taaak! – potakujemy skwapliwie 
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– Na pewno?
– Yyyy? – zdziwienie ogarnia mnie i Wioletę, więc inten‑

sywniej wiosłujemy zupę 
– A co jest z Anką?
– Jaką Anką? – udaję zaskoczenie 
– A skąd wiesz? – Wiolety oczy się otwierają bardzo szero‑

ko i pośpiesznie dodaje: – Dziadku, to przypadek!
– My naprawdę nie chciałyśmy! – potwierdzam 
– Ona była nie w tym miejscu, co trzeba! – Wioleta kon‑

tynuuje wywody o niewinności 
– Jasne! Nie w tym miejscu, co trzeba! A ta pidżama, to też 

niby nie w tym miejscu, co trzeba, tak? – i tu dziadek pokazu‑
je podarte spodnie taty 

– Nie, to nie tak! One się podarły… i… i… – usiłuję coś 
mądrego wymyślić w naprędce 

– „Się podarły”? Że niby same „się podarły”? – dziadek 
zaczyna się powoli irytować 

– No, nie, nie same, ale tak wyszło, bo… – zaczynam się 
plątać w zeznaniach 

– Bo jak mówi mama Ani: „jesteście straszne szaławiły 
i wszystko musicie popsuć, zniszczyć, zmajstrować”, tak?

Cisza  Co możemy powiedzieć? Zero! Nic nie mamy na swo‑
je usprawiedliwienie  Jak na kilka godzin wakacji, sporo mamy 
nadrapane  Sęk w tym, że my naprawdę się staramy, tylko za‑
wsze wychodzi inaczej  A im bardziej się staramy, tym jest go‑
rzej  Złośliwość losu, czy co? Na domiar wszystkiego, nikt nam 
nie wierzy! Dobrze, że dziadek już wie  Może uda się go prze‑
konać, aby nic nie mówił rodzicom? Spróbować zawsze warto:

– Dziadku, nie powiesz rodzicom?
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– Oczywiście, że powiem  Jesteście utracjuszami i ponie‑
siecie konsekwencje swych uczynków! – dziadek grzmi, jak 
z ambony 

– Dziadku, prosimy, nie mów! – Wioleta przechodzi samą 
siebie 

– Mowy nie ma! Piwo nawarzone, wypić trzeba i koniec 
– A jak przyrzekniemy, że my już nigdy nikogo nie walnie‑

my wiadrem i nie będziemy niszczyć taty majtek? – desperac‑
ko usiłuję przekonać dziadka 

– Ale my naprawdę już nie będziemy utracjuszami i nicze‑
go więcej nie zmajstrujemy  Obiecujemy! – Wioleta mi wtóruje 

– I będę kosiła trawę przez całe wakacje  Przysięgam! – 
idę na całego 

– A ja będę ją grabić! – dorzuca Wioleta 
– Hmmm, muszę to jeszcze raz przemyśleć  – odpowiada 

dziadek, po czym dodaje: – A teraz marsz do pokoju! I żebym 
was tu nie widział!

Siedzimy w pokoju z nosami zwieszonymi na kwintę i za‑
stanawiamy się, co z nami będzie  Jeżeli dostaniemy paskiem 
lanie, to pół biedy  Poboli i przestanie  Gorzej, jak rodzice za‑
sądzą nam szlaban na wychodzenie  Katastrofa! Nie będziemy 
szaleć po polach, nie pogramy w dwa ognie, nie pobawimy się 
w chowanego i podchody, czy w pięć cegiełek  Pozostanie tyl‑
ko pielenie ogródka, koszenie i grabienie trawy  No i koniec 
z filmami  Za to dostaniemy tonę książek do czytania: lektury 
do szóstej klasy dla mnie, a dla Wiolety do trzeciej  Sama ra‑
dość dla kujona, lecz nie dla nas 

Ponure myśli przerywa odgłos kroków dziadka  Wchodzi 
do pokoju, siada na taborecie, podpiera głowę i oświadcza:
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– Podjąłem decyzję 
– Tak? – i z nabożnymi minami wpatrujemy się w dziad‑

ka, jak w święty obraz 
– Jutro rano pójdziecie do kościoła i wyspowiadacie się 

księdzu Stefanowi  Ja też utnę sobie z nim małą pogawędkę  
Tym razem was przypilnuję 

– Tak, dziadku  – ze spuszczonymi głowami godzimy się 
na taki werdykt 

– Spodnie taty zeszyje babcia  Jednak za karę, będziecie 
kosić i grabić trawę, co dwa tygodnie  Jasne?

– Dobrze! A nie powiesz rodzicom? – walczę o własną i sio‑
stry skórę 

– Nie teraz  A co potem, to zależy od was i waszego dalsze‑
go sprawowania  Jeżeli dotrzymacie słowa i będziecie wykony‑
wać pokutę zadaną przez księdza Stefana, regularnie obcinać 
i grabić trawę, to sprawa zostanie tylko między nami  Ale pa‑
miętajcie! – i tu dziadek unosi palec do góry, na znak, że nie 
ma żartów: Słowo raz wydane, nie może być złamane!

– Dziękujemy, dziadku!
– A teraz weźcie po czekoladce, pójdźcie przeprosić Anię 

i jej mamę  Łakocie miałem dla was, a że nabroiłyście, więc 
nie ma słodyczy!

– Tak, dziadku!
Czekoladki, mniam… Żal dawać, ale mus to mus  To i tak 

niewiele w zamian za głowę Cieniaski  Przepraszamy Ankę, jej 
mamę i jakoś wcale nam nie do śmiechu  W tej chwili widmo 
porannej wizyty w kościele, wydaje się na tyle przygniatające, 
aby nie cieszyć się z następnych wolnych dni  A co będzie, jeśli 
za pokutę będziemy musiały chodzić codziennie do kościoła? 



Albo i dwa razy dziennie? Święte zostaniemy? To straszne! 
Eeee, może jednak nie? Babcia mówi, że takim diabelskim 
nasieniom, jak my, świętość nie grozi, nawet gdybyśmy leżały 
krzyżem przed ołtarzem  No to ładnie nam się zaczynają wa‑
kacje, nie ma co! A miało być tak fajowo…
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Rozdział 18

ZAWODY

Wakacje dobiegają końca i właściwie niewiele z nich 
mam, pomijając miesięczny wyjazd do Golenio‑
wa  Koniec czerwca i lipiec to miesiące pod we‑

zwaniem najświętszej krucjaty rodzinnej, czyli nawracania 
mnie i Wiolety na drogę cnót wszelakich  Pokuta księdza Ste‑
fana bokiem mi wychodzi do dziś  Dzień w dzień o 7 00 rano 
msza w kościele, najzdrowszemu diabłu może zrobić pranie 
mózgu, a cóż dopiero mnie  Tyle, że to już z bańki! Za to teraz 
trzeba przetrwać w tasiemcowych ogonkach do papiernicze‑
go, aby kupić zeszyty, ołówki, kredki, farbki i inne „przyda‑
sie” do szkoły  Czasem udaje się nawet dorwać rolkę papieru 
toaletowo‑ściernego  Ludzie stoją po kilka kolejek za owym 
rarytasem  Czy nie prościej pójść w ślady babci, mistrzyni 
wynalazków? Ona drze Trybunę Ludu, organ PZPR, gniecie 
i rozprostowuje, osiągając efekt zmiękczenia, a następnie… 
Dobrze się tarmosi także Kurier  Tyle, że jest stosunkowo de‑
likatniejszy, więc szybciej namaka  Głos Szczeciński też można 
używać i wcale nie na znak protestu  O nie! To dowód prak‑
tycznego umysłu obywatela PRL‑u  Nie od wczoraj wiadomo, 
że Polak musi umieć sobie radzić, nawet z tak gównianym te‑
matem  Tego się trzeba uczyć od dziecka  W związku z tym, 
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dziś wieczorem idziemy na działki całą bandą, na szaber  Póź‑
niej uskutecznimy zawody  Uwielbiam zawody! „Trening czyni 
mistrza”, jak powtarza dziadek  Święte słowa!

Maszerujemy żwawo całą załogą naszego pirackiego okrę‑
tu zwanego Arką Arka  Jest sam Arek, Darek, Marek, Gośka, 
Wioleta i ja  Arek, założyciel i ojciec chrzestny Arki, wydaje 
komendę:

– Azymut: działki przy Aksentowicza  Cała naprzód!
– Ahoj przygodo! – dorzuca Darek, jego zastępca 
– Cała naprzód ku wielkiej przygodzie, taka frajda nie zda-

rza się co dzień. – podśpiewuje Marek 
Sierpniowe wiatry na naszych wichrowych wzgórzach oznaj‑

miają nieuchronne zbliżanie się jesiennych chłodów  Szybciej 
też zapada zmierzch, a my mamy tyle do przeżycia  Trzeba 
pozrywać trochę jabłek, nim pospadają i pogniją  Właściciel 
i tak nie pamięta o swoich drzewkach  Stoją bezpańskie i aż żal 
serce ściska, że tyle dobra się marnuje  Ale my zapobiegniemy 
temu marnotrawstwu  Pakujemy owoce, ile się da, do siatek 
i toreb  Po pół godziny łupy zebrane, możemy policzyć zdo‑
bycze: 6 pełnych worów czerwonych, pachnących jabłuszek  
Cudowny aromat soczystej słodyczy świdruje w nozdrzach  
Siedzimy pod drzewami i marzymy:

– Za jakieś dwa, trzy tygodnie będzie do opędzlowania pole 
jeżynowe  – rzuca temat Arek 

– Fajowo! – obie z siostrą akceptujemy ten pomysł 
– Ale jeszcze… – tu Arek teatralnie zawiesza głos 
– Co? – dopytuję 
– Widziałem parę ulic stąd kilka gruszy później dojrze‑

wających…
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– Jasne! Gruchy są pycha! Zwłaszcza klapsy! – zapala się 
Gośka 

– Śliwy też tam są, takie dorodne i aż się proszą o zjedze‑
nie  – wtrąca Darek 

– Dobra, to jutro, co? – podłapuje Marek 
– Jutro mamy koszenie i grabienie trawy, ale wieczorem 

to chyba damy radę  – wstępnie zgadzam się na swój i siostry 
udział 

– No to ja wezmę Beatę i Cieniaskę, a Ty zabierz Monikę  
Większą paką to zawsze raźniej – podpowiada Gośka 

– Raźniej? Niby co ma nam się stać? Właściciele i tak mają 
gdzieś te działki  Czego się obawiacie? – odpowiada Arek, jak 
zawsze zdystansowany do otoczenia 

Nie bez kozery jest kapitanem  On niczego się nie boi  
Od czasu utraty dwóch przednich zębów, za sprawą drybla‑
sa Olka z Niebuszewa, nie boi się nawet woźnego w szkole  
Pstryka śliną przy zaciśniętych zębach, jak rasowy szerszeń  
Wyspecjalizowany w pluciu suszonym grochem do celu, osią‑
ga rewelacyjny wynik ponad czterech metrów  Dzisiaj pewnie 
też się będzie ścigał  Ciekawe, w czym tym razem?

– Aneta, a która z was wygrała konkurs na kozi fresk? – 
przypomina sobie Arek 

– Wioleta, niestety… – odpowiadam zgodnie z prawdą, 
choć ten stan wcale mnie nie cieszy 

– I co? Koniec zawodów? A nie chcesz rewanżu?
– Jakoś nie  Moje kopalnie w wyniku rabunkowej eksplo‑

atacji, uległy mocnemu zużyciu, a zasoby złóż naturalnych – 
wyczerpaniu  Czasem krew mi leci 

– Krew? To, co ty, mózg sobie wydłubujesz?
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– Bardzo zabawne! – odgryzam się 
– Dobrze, w takim razie będziecie z Wioletą jurorkami dzi‑

siejszego konkursu! – postanawia Arek 
– Super! – Wioleta się zapala i nie dziwota, w końcu ma w tej 

dziedzinie sukces na swoim koncie 
Wszyscy zgodnie i radośnie podłapują kolejny pomysł 

Arka  Wioleta wynajduje kawałek drewna:
– Oto deska prawdy  Dłubiecie przez 1 minutę i ani sekundy 

dłużej  Kozę naczepiacie na tę deseczkę  Największy glut zdo‑
będzie tytuł „zasmarkańca wakacji”  Rozumiecie?

– Taaak! – wszyscy zgodnym chórem stawiają się w szy‑
ku bojowym 

– Gotowi? Start! – jako wiceprzewodnicząca jury wydaje 
komendę 

Z pełnym zaangażowaniem Gocha, Arek, Darek i Marek 
wsadzają po jednym palcu do swych aparatów węchowych  
Wioleta chichocze, aż do łez  Gośka dostaje głupawki i ze śmie‑
chu się zapluwa  W pewnym momencie z jej nosa wyłazi bąbel  
Wspaniała bańka, średnicy mniej więcej dwóch centymetrów, 
rozpryskuje się na jej policzki i wargi  Jaka szkoda, że takie pięk‑
no nie trwa dłużej  Za ten wyczyn należy się przynajmniej wy‑
różnienie! Wioleta siada pod drzewem i zmaga się z czkawką  
W ławie jurorów zostaję chwilowo sama  Patrzę na Jarka, a ten 
lewą przykurczoną dłonią macha koła, jakby zwijał linę holow‑
niczą lub cumę  Najmniejszym palcem prawej ręki wydobywa 
okazałego zielonego gluta i naczepia go, zgodnie z nakazem, 
na drewnianą deszczułkę  Jest z siebie wyraźnie zadowolo‑
ny  Gośka ma katar, więc dundle same wiszą jej do pasa  Ma‑
rek z zamkniętymi oczami, w skupieniu wyciąga sczerniałego 
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bobka i zaczepia obok Darkowego  Biedaczyna, jest bez szans, 
ale jeszcze walczy  Arek kopie dwoma wskazującymi palca‑
mi naraz w obu dziurkach  Oooo, juuuż – są! Dorodne dwie 
kozy  Nalepia je obok Markowej i Darkowej  Gośka się poddaje 
i dmucha nos w gazetę  Obie z siostrą przystępujemy do oceny:

– Sądząc po wielkości, na pierwszym miejscu jest Darek! – 
Wioleta ogłasza werdykt: – Ale uwaga! Mamy nagrodę specjalną 

– Yyyy?
– Wyróżnienie za najśliczniejszego bąbla  Tytuł „bąblowca 

z Kresowej” przypada Gośce 
– Huraaa! – Gośka się cieszy, że wreszcie jest doceniona 
– Ja się nie zgadzam, ja dałem dwie kozy! – protestuje Arek 
– Nie ilość, a jakość się liczy! – jednym stwierdzeniem spra‑

wę załatwia Marek 
– Ja chcę powtórki! – dopomina się Arek 
– W następnym konkursie  – proponuje Marek 
– Jakim? – oczy całego towarzystwa zwracają się z zainte‑

resowaniem w kierunku Marka 
– Śmierdzącym! – oznajmia dumnie Darek 
– Dobra! – Arek natychmiast się zgadza 
– Kto najgłośniej, najpotężniej puści siarczystego śmier‑

dziela, ten wygra  – Marek ustala reguły, a wszyscy się zgadzają 
– A kto to ma oceniać? – pyta Gośka 
– Aneta  Ona gra na fortepianie, więc ma dobre ucho  Wiole‑

ta niech jej asystuje, ona też ma dobry słuch  – wyznacza Darek 
Jak dobrze… Po śliwkach zjedzonych na śniadanie obawiam 

się rzadkich doznań, a tak, przynajmniej uniknę kompromita‑
cji na łonie natury  Poza tym i tak wiadomo, że w bździochach 
najlepszy jest Arek 
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– Arek, jeśli będziesz walił bąki bez ustanku przez kilka 
miesięcy, to wyprodukujesz wystarczająco dużo gazu niezbęd‑
nego do produkcji bomby wodorowej – stwierdza Marek 

– No! I jeszcze dostaniesz medal od Breżniewa! – dorzu‑
ca Gośka 

– Ty, to może gra jest warta świeczki? – podchwytuje Arek 
– Świeczki? Tylko jej nie stawiaj za blisko, bo nim się zaga‑

zujesz „na śmierdź”, wcześniej wylecisz w przestrzeń między‑
planetarną! – Darek sypie prosto z mostu, jak zawsze 

Zaraz się o tym wszyscy przekonamy:
– Do góry pięty, brzuch wypięty! – ogłaszam 
– Chyba tyłek wypięty! – prostuje Marek 
– Niech będzie tyłek – przyjmuję  Uwaga…  Trzy, dwa, je‑

den, start!
Wszyscy ustawieni w jednym rządku napinają się do czer‑

woności  Arek z zaciśniętymi oczami, szczerzy zęby jak jego 
owczarek niemiecki – Irys  Gośce z nosa wisi świeczka… Ma‑
rek zaciska ręce wokół kolan i aż się poci  Darek kuca, nady‑
ma się i… wydaje głos 

– Cichobździejew! Panu dziękujemy! – oznajmiam 
– Jak dobrze  Już czułem, że się powoli cofam do dzieciń‑

stwa i z powrotem 
Pełna obaw patrzę na Marka,, czy mu lada moment żyły 

nie trzasną na szyi? Wtem wydobywa się niego jakiś szelest, 
ledwie słyszalny  Jednak moje wytrawne ucho muzyka nie po‑
zwala pominąć i tego zdarzenia:

– Szeptunow! – szereguję go do odpowiedniej kategorii 
Wszyscy oczekują na Arka i Gośkę  Gośce prawie dym 

z uszu idzie i… jest!
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– Jękow, zwany podkołdernikiem jadowitym! – stwierdza 
z całą stanowczością moja asystentka siostra 

– Zaczekajmy na Arka! – uciszam wszystkich 
Ten spocony, dość długo każe nam na siebie czekać  Może 

jest przejęty twórczością atomową? Raptem mina Arka zmie‑
nia się, z czego wnioskujemy, że…

– Armatow! Taaak!! Jest armatow!!! Zwycięża Arek! – oznaj‑
miam koniec konkursu 

– Tytuł „śmierdziela Kresowej” nadal utrzymuje Arek! – 
kończy Wioleta 

Lecz cóż to? Dlaczego Arek się nie cieszy? Stoi jakiś zmie‑
szany, a jego twarz przybiera kolor raz czerwony, raz biały  
Unosi brwi, jakby miał ochotę powiedzieć „wybaczcie mi…” 

– Co jest? – pyta Darek 
– To mój kolejny konkurs…
– Wiemy  I co?
– Na dziesięć zawodów, osiem wygrałem…
– No i?
– Dwa przegrałem  Jeden w szkole  Wtedy tytuł siarkowe‑

go króla przypadł głupiej Zośce 
– Dziewczynie?
– Tak 
– I co dalej?
– Zesrałem się…
– Zesrałeś się? Z żalu, z rozpaczy?
– Teraz!
– Co teraz?
– Teraz się zesrałem…
– Jak to, teraz?
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– No, tak to 
Też coś, akurat teraz! W takiej chwili? Przecież jesteśmy 

na szabrze  Jak on z ofajdanymi galotami przeskoczy płot? 
Co robić? W osłupieniu patrzymy na Arka  Gdzie jego pew‑
ność siebie? Stoi zesztywniały i nie bardzo wie, w którą stronę 
się poruszyć  Nawet rękoma już nie macha  Darek postanawia 
przejąć stery:

– Zdejmuj gacie i wywal to…
– A czym się podetrze? – słusznie zauważa Wioleta 
– Mam jeszcze dwa kawałki Kuriera  – proponuje Gośka 
– No… daj! – prosi Arek 
Po chwili chłopak znika za drzewami, zaś Darek zarządza 

odwrót:
– Cała wstecz!
– Jak to, wracamy? A zawody bekania? – Gośka zdaje się 

być rozczarowana brakiem jej ulubionej rywalizacji 
W bekaniu to akurat jej skronie wieńczy laur zwycięzcy  

Jest w tym bezkonkurencyjna  Trzeba przyznać, że ma dziew‑
czyna talent  Potrafi wydawać z siebie głos, jak ze studni, przez 
kilka, kilkanaście sekund  Cudne dźwięki rasowego baryto‑
na! Coś o tym wiem, bo w końcu jestem specjalistką od to‑
nów  Ale dość o tym  Czas wracać, a nie marzyć  Ściemnia się, 
a z jabłkami czeka nas przeprawa przez kolczasty plot  Pierwszy 
przeskakuje Darek, po nim Marek, Gośka, Wioleta  Ja podaję 
wszystkim torby z drugiej strony  Teraz Arka kolej  Gramoli 
się dość koślawo na płot i zatrzymuje się na jego wierzchołku  
Siatka zaczyna się chwiać i istnieje realne zagrożenie rozbuja‑
nia ogrodzenia, a wtedy Arek zleci na łeb 

– Pośpieszcie się, bo ktoś tu idzie! – ponagla Marek 
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– Coś ty, tu? Kto? – Darek nie daje wiary i rozgląda się 
Zza zakrętu wyłania się jakaś postać, chyba mężczyzny 

i sunie ku nam  To rowerzysta  Jest coraz bliżej, a Arek na‑
dal dynda na płocie  Druty trzymają go za spodnie, mocno 
sfatygowane 

– No skacz! – denerwuje się Marek 
– Nie dam rady! Coś mnie trzyma 
– Skacz, mówię! – Marek cedzi przez zęby 
Rowerzysta jedzie i patrzy na nas  Unosi głowę i dostrze‑

ga Arka na płocie  W tym zapatrzeniu nie zauważa rowu i… 
trzask! Leży w rowie pełnym pokrzyw  Niedobrze, oj, niedo‑
brze  Wietrzę kłopoty 

– Skaranie boskie z tą gówniarzerią! Nie macie co robić, 
tylko skakać z płotów na ludzi?! Już ja wam pokażę, zobaczy‑
cie! – zdenerwowany rowerzysta wydobywa się z rowu i od‑
graża do Arka 

– Przepraszamy, my nie skaczemy na ludzi, tylko mamy 
zawody! – tłumaczy Gośka 

– Już ja wam dam zwody! Na milicję doniosę!
– Ale my naprawdę nie chcieliśmy pana wystraszyć  – cią‑

gnie Gośka 
– Już panu pomagamy wyciągnąć rower! – i z pomocą ru‑

szają Darek z Markiem 
Rower, na szczęście, nie jest pokiereszowany, a ma tylko 

stłuczoną lampkę 
– Głupia sprawa… – Marek z zatroskaną miną stara się 

ugłaskać zdenerwowanego jegomościa 
– I co teraz? Co z tym fantem zrobicie? – rowerzysta nie 

ustępuje, pokazując z dezaprobatą na zdezelowaną latarkę 
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– No… hmmm… Niby, co? No to może jabłek panu damy? 
Parę kilogramów? Świeżutkie, prosto z drzewa  O ten na pło‑
cie je właśnie zerwał  – Marek stara się opanować sytuację 

Na te słowa Arek spada z ogrodzenia  Dociera do niego, 
że jest wrobiony w kradzież jabłek i wcale mu to nie pasuje  
Natomiast rowerzyście i owszem, pomysł przypada do gustu:

– Ile jabłek?
– Całą torbę! – zadowolony Marek ochoczo podsuwa ro‑

werzyście największa torbę z jabłkami 
– To za mało! Dwie! – targuje się rowerzysta 
– Niech i tak będzie  Umowa stoi! – i Darek przyklepu‑

je sprawę, wieszając dwie siaty jabłek na kierownicy roweru 
– A żebym was tu więcej nie widział! – dorzuca na od‑

chodnym rowerzysta 
– Jasne, ma się rozumieć  Nigdy więcej! – zapewnia Darek 
– No myślę, bo was znajdę! Jestem kościelnym 
– Kościelnym? – wlepiamy gały w przybysza 
– Tak  Nowym kościelnym z warszewskiej parafii  Z Bo‑

giem!
– Rany boskie! Mam święte wakacje! – stwierdzam obiek‑

tywnie 
– Przed Bogiem nic się nie ukryje… – wtrąca Marek 
– Tak  Co prawda, to prawda  – i mina wydłuża mi się co‑

raz bardziej 
– Boże, spuść nogę i kopnij! – Marek błaznuje 
– Ty, nie bądź taki do przodu, bo ci tyłu zabraknie! Dlaczego 

akurat moje dwie siatki dałeś? – pytam z nieukrywaną złością 
– Bo ty pokutujesz, cha, cha! A po za tym… – Marek zawie‑

sza głos, a po chwili kończy  – Życie jest zasrane! – kwituje Marek 



– Życie jest, jak papier toaletowy: szare, długie i do dupy! 
– filozofuje Gośka 

I wymownie spoglądamy na Arka, który stoi od nas w sto‑
sownej odległości… Arek pewnie to wie najlepiej  A papier 
niby taki szary, długi i do… Tylko dlaczego jest on pragnie‑
niem tylu Polaków? I wszyscy gotowi stać całymi familiami 
za paroma sztukami owego obiektu westchnień? Ba, gotowi 
poświęcić cały dzień, dla jednej, jedynej rolki! Niepojęte, ale 
prawdziwe, jak i wszystko w Polsce Ludowej 
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Rozdział 19

SZTUKA

Babcia stale powtarza, że samą sztuką żyć nie można  
Czasem trzeba wrzucić na ząb sztukę mięsa  Bóg ka‑
żąc człowiekowi jeść, by mógł żyć, dał mu apetyt na za‑

chętę, a przyjemność – w nagrodę  Dziadek popiera babcię, 
bo kocha jeść i sam od czasu do czasu uprawia sztukę kuli‑
narną  Trudna sprawa z tym rodzajem sztuki, gdy w sklepach 
mięso, wędliny i alkohol są reglamentowane, że o maśle, cze‑
koladzie i innych słodkościach nie wspomnę  Za to warzyw, 
kaszy i mąki ci u nas dostatek  Niedaleko mojej szkoły stoi Bar 
Mleczny, w którym „kartofle z ziemniakami” oraz zsiadłe mle‑
ko to danie główne  Oczywiście pyzy ziemniaczane z cebulką, 
pierogi, krokiety, naleśniki, leniwce i kopytka też  O, właśnie, 
kopytka! Mama obiecuje, że nauczy mnie je robić, a ponieważ 
popołudniu ma wpaść Jarek, więc i okazja świetna ku temu 

– To ile mąki? – pytam mamy 
– Nasyp ze szklankę, tak na oko 
– A ile pyrków?
– Też na oko…
Niezła miarka „na oko”, tylko które, prawe czy lewe? Dur‑

czykowa mówi, że „na oko to chłop w szpitalu umarł” 
– Czyli ile?
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– Ojej, tyle samo, co mąki  Nie zapomnij o jajku i łyżce 
wody 

– I co teraz?
– Zgnieć to wszystko razem, a potem wyrabiaj ciasto tak 

długo, aż uzyskasz zbitą strukturę 
Wyrabiam, wyrabiam, ale to mozolna praca, monotonna 

i nieco otępiająca  Znacznie łatwiej przychodzi mi „wyrabia‑
nie” gam i pasaży na fortepianie  Może dziś zagram coś Jar‑
kowi?

Jarek jest boski! Ma siedemnaście lat, włosy jasny blond, 
niebieskie oczy i długie rzęsy  W dodatku pięknie rysuje, 
szczególnie czarownice na miotłach  Jego rysunki są przeza‑
bawne, gdyż stanowią połączenie karykatury z bajką  Jarek 
ma również talent portrecisty  W przyszłości chce studiować 
w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu lub Pozna‑
niu  Jestem pewna, że zrobi oszałamiającą karierę  Na razie 
mieszka u wujka Leszka, jako sublokator  Pozostanie u niego 
jeszcze półtora roku, czyli do czasu, gdy zda maturę  Przez ten 
czas będę cieszyć się jego towarzystwem, zwłaszcza, że cho‑
dzę do wujka na korepetycje z matematyki  Coraz chętniej 
uczę się układów równań i algebry  Dla Jarka gotowa jestem 
nauczyć się robić także pierogi, a jako pierwsze – niech będą 
kopytka 

– Zbitą strukturę, jak teraz? – zagaduję mamę 
– Może być  Teraz utocz wałeczek średnicy mniej więcej 

dwóch centymetrów 
Ile to się trzeba narobić, a jak szybko się to wszystko zja‑

da  Po co człowiek musi jeść? Czy nie prościej byłoby poły‑
kać np  jedną tabletkę zamiast posiłku i mieć z bańki całe 
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to grzebanie się w kuchni? Coś czuję, że entuzjastką kuchni 
nie zostanę, lecz dziś się przemogę i poświęcę dla Jarka  On 
jest wart nawet knedli z truskawkami, placków z jabłkami, 
a cóż dopiero kopytek!

– I co teraz?
– Weź nóż i potnij wałeczki na małe kopytka 
– Ale one się kleją…
– Przesyp mąką, to się nie posklejają  Układaj blisko siebie, 

bo ci miejsca zabraknie na stole  Aha, ja muszę wyjść do pani 
Helenki  Nie narozrabiajcie mi tu  A jak skończycie – posprzą‑
tajcie na stole  Wracam za godzinę 

– A gdy już pokroję wałeczki, to co dalej?
– Wrzuć do gotującej się wody  Tylko ostrożnie wrzucaj, 

bo się poparzysz 
– Nastawić garnek z wodą?
– Oczywiście  Tylko nie wrzucaj za dużo na raz 
– Czyli po ile wrzucać?
– Po kilka sztuk  I nie gotuj za długo, bo się rozpamulą 
– Rozpamulą, znaczitsia rozkłapciają się, tak?
– Właśnie  I nie zapomnij posolić wody 
– A ile tej soli?
– Jedna łyżka 
– Dobrze 
Strasznie długo robi się te specjały kuchenne  Za chwilę 

ma przyjść Jarek, a ja niegotowa  Jarek, Jareczek… Co ja zrobię, 
gdy Jarek wyjedzie na studia? Dla kogo wtedy będę się uczyła 
gotować? Hmmm… pewnie znajdę jakiegoś głodomora, pod 
warunkiem, że stanie się on amatorem klusek mojej produk‑
cji  Może być trudno o takiego, bo póki co nie zapowiada się, 



161

bym stała się, tak od razu, mistrzynią kuchni  Jednak gotować 
zawsze warto umieć  Dziadek twierdzi, że nawet najpiękniej‑
sza kobieta na nic się zda, gdy ma dwie lewe ręce w kuchni  
Nie bez kozery panuje u nas stare porzekadło „przez żołądek 
do serca”  Może uda mi się dotrzeć do Jarkowego serducha? 
Póki co on mnie nie zauważa! Muszę się bardziej starać, albo 
co? Co ze mną nie tak? Gdy pytam dziadka, dlaczego Jarek 
mnie w ogóle nie zauważa, co słyszę?

– Bo jesteś smarkulą 
– Jak to? Mam już trzynaście lat! – mówię 
– Ale wyglądasz na dziesięć, no, może jedenaście 
– On też nie wygląda na siedemnaście 
– Ajjjj… pamiętaj, że dla siedemnastoletniego chłopaka 

obiektem westchnień jest dwudziesto–, a nawet dwudziesto‑
parolatka 

– Taka starucha? Niemożliwe!
– Jest taki krótki moment w życiu mężczyzny, gdy nie 

młodsze, a starsze przyprawiają go o zachwyt 
– Jak takie purchawy mogą mu się podobać?
– Mężczyźni to wzrokowcy  Podobają im się kształtne ko‑

‑bie‑ty, nie chu‑dzi‑nki, rozumiesz?
Nie, nie pojmuję  Chudzinki, chudzinki! Babcia obiecuje, 

że kiedyś ciała nabiorę  Po drugie – za dwa, trzy, może cztery 
lata będę pannicą, a te dwudziestoparolatki zaczną grzybieć, 
o! Nigdy nie zrozumiem mężczyzn  I nie ja jedna…

Dobrze, teraz kopytka do gara, niech się gotują, a ja idę 
pomalować rzęsy  Mama chowa przede mną i Wioletą tusz 
do rzęs, ale jest na to inny sposób – akwarela  Jasne końców‑
ki rzęs po umalowaniu wydają się takie długie, a spojrzenie 
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uwodzicielskie i romantyczne  Tylko dlaczego Jarek tego nie 
zauważa, skoro mężczyzna jest wzrokowcem? Hmmm… 
Babcia powiada, że facet tylko na początku znajomości jest 
wzrokowcem  Puszy ogon, niczym paw i zachowuje się, jak 
wulkan  Po ślubie, z każdym rokiem, traci ostrość widze‑
nia, bo nie zauważa żadnych zmian u żony  Kobieta może 
zgolić brwi, przefarbować włosy, a on tego nawet nie zare‑
jestruje  Niegdyś nastroszony pawi ogon zwisa bezwładnie, 
wyleniały i wynędzniały  Wulkanem może nadal pozostaje, 
tyle, że wygasłym  I po co się starać? Właśnie, po co ja te 
kopytka robię?

– Anetaaa! – słyszę z dołu głos siostry 
– Tak?
– Kluski się rozpamuliły!
Jak to rozpamuliły? Za co rozpamuliły? Ojejejej!!! Faktycz‑

nie… Przecież nie tak to miało wyglądać! Bezkształtna ma‑
małyga nie przyprawia o zachwyt, nie napawa optymizmem  
I co teraz??? Zaraz, zaraz, powolutku, pomalutku, po cichut‑
ku  Niech to coś ostygnie  Może kopytka jakoś wykroję, wytnę, 
wydłubię? Zapach niby ten sam, więc chyba uda mi się wyjść 
obronną ręką  Od czego ma się fantazję? Po drugie – gdzie 
jest napisane, że zawsze wszystko musi być idealnie? Po trze‑
cie – przysmażę cebulkę, posypię kopytka, tak dla niepoznaki, 
to Jarek niczego nie zauważy  On i tak będzie prosto po szkole, 
głodny, jak wilk  Oho! O wilku mowa, a wilk tuż, tuż!

– Cześć dziewczyny! Oooo, cześć Kiniuś! – Jarek wita się 
z nami i przy okazji głaszcze naszego psa 

– Cześć… – czuję, że zdradliwy rumieniec zalewa mnie 
od czoła po szyję 
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To mój koszmar, z którym od kilku miesięcy sobie nie po‑
trafię poradzić  Dobrze, że Jarek się rozbiera i nie widzi mojej 
miny  Czasem to „niedowidzenie” jest na rękę 

– Jaki ładny zapach… – Jarek pociąga nosem w kierun‑
ku kuchni 

– Smażę cebulkę… yyy… yhm…
– Aha…
– Cebulkę z kopytkami, to znaczy – kopytka z cebulką… 

– i znowu jaram cegłę 
Czy kiedykolwiek minie mi ta złośliwa przypadłość? Naj‑

gorsze, że dopada mnie w najmniej oczekiwanym momencie, 
a zwłaszcza wtedy, gdy tego wręcz nie chcę  Nie chcę!

– Jesteś głodny?
– Pytanie!
– A zjesz troszkę?
– Hehe, nawet więcej, niż troszkę 
– Sama robiłam kopytka  – oświadczam 
– Tak? No to chętnie zjem 
– Idź na górę do pokoju, zaraz przyniosę 
– Fajnie! Kiszki mi marsza grają! – Jarek radośnie dorzuca, 

wchodząc po schodach 
„Chętnie zjem” – czyż te słowa nie stanowią najsłodszej 

pieszczoty dla uszu? Czuję, jak serce mi łomoce, ręce się trzę‑
są, nogi plączą, w żołądku ściska i bredzę coś od rzeczy  Co, 
u licha, się ze mną dzieje? Rozum tracę? Wszystkie kobie‑
ty głupieją, czy tylko ja? Mniejsza z tym, teraz to nieistotne  
Dobry znak, że kiszki Jarka marsza grają! Nawet nie zauważy 
mojego kuchennego debiutu i nieszczęścia kopytkopodobne‑
go  Muszę ładnie nałożyć na talerz  Wybieram ten największy 
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i najładniejszy  Jarek to esteta, w dodatku głodny, chcę by był za‑
dowolony  I jeszcze cebulka  Hmmm, to nic, że trochę za ciem‑
na… Kto by się przejmował lekko przypaloną cebulką? Zapach 
jest wystarczająco nęcący  Nawet Kiniuś tańczy natarczywie 
wokół nóg  W oczach ma wypisane „jedzonko” 

– Idź stąd! – usiłuję przedostać się przez przedpokój do scho‑
dów, ale Kiniuś nic sobie ze mnie nie robi 

– Uciekaj! – Wioleta schyla się do Kiniusia, by go złapać 
Usiłuję ją wyminąć, lecz prawą nogą zahaczam o dywan 

i… lecę…! Talerz wyślizguje mi się z dłoni i ląduje wprost 
na dywanie, tuż obok mnie  Na nieodkurzanym od kilku dni 
chodniku!

– Yyyy? Matko! I co teraz? – jednym okiem widzę wielkie 
znaki zapytania w minie mojej siostry, a drugim Kiniusia, któ‑
ry dorywa się do Jarkowej kluski 

– Idź stąd! Już! Idź! – i Wioleta zamyka Kiniusia w jego 
sypialni, czyli w klopie 

I co teraz? Gorączkowo usiłuję znaleźć jakieś rozwiązanie, 
choć sytuacja wydaje się beznadziejna  Skąd ja mam wziąć te‑
raz nowe kopytka? Pytam sama siebie, lecz nie spodziewam 
się znaleźć mądrej odpowiedzi  Chyba trzeba te pozbierać 
z dywanu… Na szczęście talerz jest cały  Jarek siedzi na górze, 
więc niczego nie widzi  I nie musi widzieć  Nie do wszystkiego 
warto się przyznawać  „Czego oczy nie widzą, uszy nie słyszą 
– sercu nie żal”, jak mawia babcia  I tego się teraz będę trzy‑
mać  Nie mam wyjścia 

– Jarku, smacznego! – podaję Jarkowi talerz z kopytkami 
i cebulką 

– O, super pachną!
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Jarek wbija widelec w kopytka i wkłada dwie na raz do buzi 
– Yhm!
– Cieszę się, że ci smakują 
– A masz może trochę soli?
– Ojej! Zapomniałam posolić wodę… – i pędzę do kuchni 

po przyprawę, pukając się w głowę 
Jarek soli kopytka, miesza, znowu soli  Robi to z taką gracją 

i elegancją  Jakiż on jest piękny! W świetle lampki niebieskie 
oczy Jarka wydają się wręcz granatowe, a zęby perłowo białe  
Uśmiech jest, jak promyk słoneczka w pochmurny dzionek  
Niechże się do mnie uśmiechnie  Jednak on się nie ma takie‑
go zamiaru, a w dodatku raczej… się… krzywi? Dlaczego?

– Co? Za mało soli?
– Nie 
– Za dużo soli?
– Y‑y! – Jarek kiwa przecząco głową i wyjmuje coś z ust  

Przystawia bliżej światła lampki i patrzy: – Sprężynka??
– Jaka sprężynka?
– Jak kocham babcię Drypcię w czerwonych porteczkach 

– sprężynka!
– O, szukałam jej  Dwa dni temu zepsuł mi się długopis  

Wypadła mi sprężynka i długopis kaput…
– Ale co ona robi w kopytkach?
– No… jak otwierałam długopis, to pewnie wystrzeliła 

i wpadła do garnka… Wyrzuć ją!
Jarek patrzy na mnie podejrzliwie, po czym przystawia lamp‑

kę i przygląda się bacznie zawartości talerza  Czuję, że mi się 
robi gorąco  Rumieniec zalewa mi nie tylko twarz, ale szyję, 
tułów, nogi  I pewnie rozchodzi się zdradliwym płomieniem 
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jeszcze po podłodze, spełza na dół po schodach, wprost na nie‑
szczęsny dywan  Spalę się ze wstydu!

– Ty, a czy do garnka też się czeszesz?
– Jaaaa? Nieeee!!!
– Nie? Hmmm… to ciekawe…
– Co?
– Skąd te włosy? – tu Jarek wyciąga długi, jasny włos 
– Ja…, ja… nie wiem skąd, nie mam pojęcia…
– Wiesz co… właściwie to ja nie jestem głodny  Poza tym 

spieszę się, mam trening siatkówki  Muszę lecieć  Wpadnę 
kiedy indziej 

– A co z rysunkiem? – usiłuję zatrzymać Jarka, oczekując 
cudu, jednak cud się nie chce zdarzyć 

– Eeee, narysuję ci następnym razem  Dzięki za obiad! 
Cześć mała! – i Jarek zbiega po schodach, ubiera się i chwilę 
później znika w szarości jesiennego wieczoru 

O ja nieszczęsna! Nigdy sobie tego nie wybaczę! Nigdy! 
On już więcej nie przyjdzie! Nie będzie jadł moich kopytek  
Knedli też nie… Strużki łez spływają mi po policzkach  Kil‑
ka z nich skapuje do talerza, nad którym się pochylam  Prze‑
łykając słone łzy, wygrzebuję jeszcze jednego włosa i kilka 
mniejszych Kiniusiowych kłaków  Taka porażka, taki wstyd! 
Ja nie chcę żyć!

– Co się dzieje? – mama zagląda do pokoju i widzi, że be‑
czę na całego 

– Jarek nie zjadł kopyyyyyteeeeeek…
– Co za problem? Odstaw do kuchni  Pies pani Helenki zje 
– Ale Jarek już nie przyyyyjdzie…eeee… eeee… 
– Dlaczego?
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– I nie zje nawet knele‑eeee‑dli…
Mama patrzy się na mnie dziwnym wzrokiem, nie bardzo 

pojmując, o czym mówię  Schyla się do mnie i raptem piorun 
w nią strzela:

– Aneta, a co ty masz na twarzy? Pokaż mi się! Co to? Czym 
tyś sobie wysmarowała oczy??

Yyyy? O rany! Jeszcze i to! Jak pech to pech! Podobno nie‑
szczęścia chodzą parami, a nawet stadami, o czym się właśnie 
przekonuję  To już koniec  Klapa absolutna  Kaplica i amen 
w pacierzu 

– A bo ja chciałam mieć ładne rzęęę‑ęęę‑syyyy…
– Czym je upaćkałaś???
– Aaaakwaaaa‑reee‑lkąąąą…
– Natychmiast do łazienki! Ale już! Smarkulo jedna! Dokład‑

nie umyj twarz! I żebym więcej tego u ciebie nie widziała! Oczy 
malować w tym wieku, no?! Widział to kto?! – mama jest nie tyle 
zdenerwowana, lecz rozsierdzona  Jak ona może w tak tragicznej 
chwili wściekać się na mnie? Dlaczego nikt mnie nie rozumie??

Zmywam oczy, znoszę talerz do kuchni i cierpię  Jestem 
w głębokiej, czarniej dziurze i tylko widok Jarka może mnie 
uleczyć  Mama w piwnicy przebiera ziemniaki, Wioleta przed 
telewizorem, dziadek w garażu coś dłubie, a ja tu w kuchni 
sama konam w nieszczęściu  Mogę umrzeć i nikt nawet tego 
nie zauważy  Nikomu na mnie nie zależy… Z ponurych my‑
śli wyrywa mnie dźwięk dzwonka  Jarek? Jareczek?? Jaruś??? 
Wraca do mnie???? Iskry nadziei rozpalają się nagle ogromnym 
płomieniem radości i… Nieeee, to Arek, niestety 

– Cześć Antenka!
– Cześć! – odpowiadam i mina mi rzednie 
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– Zapomniałem kluczy, a staruszkowie wrócą dopiero za go‑
dzinę  Mogę poczekać u ciebie, bo na deszcz się zanosi?

– Skoro musisz, to właź 
– Ledwo żyję po meczu, ale cieszę się, że daliśmy łupnia 

tym z szóstej D  A… co ty, ryczysz?
– Nie, właśnie umyłam twarz i mnie piecze 
– Aha  Co tak fajnie pachnie? – Arek rozgląda się po kuch‑

ni i jego wzrok pada na odstawiony talerz z kopytkami 
– Nic takiego 
– Kluseczki?
– Yhy  – i kiwam potakująco głową 
– Mniam, mniam!
– Wcale nie mniam, mniam… – nie umiem być miła, sko‑

ro Jarka nie ma już w mym życiu 
– Mniam, mniam! Uwielbiam kluseczki! – Arek się przy‑

mila, jakby nie jadł od tygodnia 
– Ja nie bardzo…
– No coś ty! Klusek nie lubisz?
– Nie‑e!
– Ja tam lubię  A te, to czyje?
– Te? Niczyje…
– I nikt ich nie chce jeść?
– Raczej nie powinien 
– Co ty gadasz? Jak nie powinien?
– Oj, bo ty nic nie rozumiesz…
– No może, ale kluseczki chętnie zjem!
– Co? Zjesz? Ale one są… hmmm… – jak tu powie‑

dzieć, że jeszcze przed chwilą leżały na dywanie nietrze‑
panym od tygodnia, że wyjęłam z nich Kiniusia kłaki, dwa 
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włosy i sprężynkę od długopisu?: – One są zimne, bo tro‑
chę tu stoją 

– Lubię zimne też!
– No to… proszę!
Nie mogę uwierzyć własnym oczom  Arek wcina kluski, aż 

mu się uszy trzęsą  Co to głód z człowiekiem wyczynia, że ten 
żre, niczym świnia?

– Ale pyszne!
– Smakują ci?
– Od rana nic nie jadłem, a rodzice dopiero za godzinę 

wrócą… Yhyhy! Palce lizać i obgryzać! Pycha!
– A wiesz, że sama je zrobiłam? Moje pierwsze kopytka 
– Coś ty! No, no! To ty nie jesteś taka głupia, na jaką wy‑

glądasz! – Arek delikatnością nigdy nie grzeszy, grzecznością 
też nie, za to jest szczery do bólu  – Antenka, niebo w gębie, 
a raczej gęba w niebie!

– Hahahaha! Gęba w niebie! Hahahaha! – chyba pogodny 
nastrój powoli i mnie się udziela 

– A masz coś do picia?
– Zsiadłe mleko 
– Bomba!
– Lubisz mleko?
– Uwielbiam!
Nie cierpię mleka! Dobrze, że Arek wypija moją przy‑

działową szklankę  Zabawnie wygląda z wąsami z mleka 
na buzi  Niezwykły jest ten Arek  Inteligencji nie ma za wie‑
le, jak to piłkarz, lecz zawsze umie mnie rozśmieszyć  Jemu 
się wiecznie japa śmieje  Czy on kiedykolwiek się czymś 
martwi?
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– Antenka, życie mi uratowałaś  Już czułem, że mi żołądek 
do kręgosłupa przyrasta, a tu taka uczta!

– Hahahaha! Mam jeszcze resztki podsmażonej cebuli  
Chcesz?

– Pewnie! Daj wszystko, co masz 
I Arek wyjada resztki nieco przypalonej cebuli prosto z pa‑

telni  Mlaszcze przy tym, że aż Wioleta zapuszcza żurawia 
do kuchni  Jednak to miły widok, gdy komuś smakuje, co się 
ugotuje  W końcu to mój pierwszy obiad… Swoją drogą, szczy‑
tów sztuki kulinarnej chyba nie zdobędę, za to w niemówie‑
niu prawdy mogę się wspiąć na wyżyny  Babcia stale powtarza, 
że dziadek nie musi wszystkiego wiedzieć, bo im mniej wie, 
tym jest spokojniejszy  I to chyba prawda, gdy patrzę na błogą 
minę Arka  On przecież nic nie wie i proszę, jak niewiele mu 
do szczęścia potrzeba  Dawanie radości – to jest prawdziwa 
sztuka  Umiejętne ominięcie prawdy – też!
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Rozdział 20

DIAGNOZA

Nie lubię niedzieli  Zdecydowanie, nie! Konieczność 
pójścia na mszę bardzo świętą nie napawa optymi‑
stycznie, zwłaszcza, gdy się ma 13 lat  Systematycznie, 

raz na tydzień, doznaję traumy kościelnej i pewnie wkrótce po‑
padnę w nerwicę religijną  A wszystko przez babcię, która naj‑
chętniej zamieszkałaby w świątyni  Nikt z rodziny nie podziela 
jej zapędów  Nie jestem żadnym wyjątkiem i rozumiem ich 
zdrowy rozsądek  Umiar jest wskazany we wszystkim, zwłasz‑
cza w kwestiach katolickich  Bo czy można uwielbiać modły, 
gdy zamiast zabawy z kumplami w podchody, funduje się na‑
stolatce nabożeństwo majowe i potem z automatu czerwco‑
we? Nie! Szczęście, że nie ma lipcowego  Albo rekolekcje, czy 
roraty? Te jakoś można zdzierżyć, jeśli umie się kombinować  
Zamiast „do” kaplicy, można się udać „za” ów przybytek wia‑
ry, nadziei i miłości  Mała doza adrenaliny jeszcze nikomu nie 
zaszkodziła  Jednak jest coś znacznie gorszego… Spowiedź! 
Sama myśl o niej staje się upiorna i nie do zaakceptowania 
przez takiego grzesznika, jak ja  Tu stwierdzam wysoki sto‑
pień szkodliwości dla „diabelskiego nasienia”, jakie we mnie, 
od czasu do czasu, odnajduje bogobojna babcia  W takich oko‑
licznościach trzeba stosować uniki, np : ból głowy, dużo nauki, 
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przewlekłe problemy z matematyką i fizyką  Pielenie ogródka 
też dobre, byle nie zimą  Urodziny koleżanki – pyszne, bo jak 
kolegi – przesłuchanie gotowe  Najbezpieczniej się rozchoro‑
wać  Wtedy ma się absolutorium od myślenia, nauki, prac do‑
mowych i co ważniejsze – kościoła 

Ciekawe, co dziś mam powiedzieć, by się jakoś wykpić 
z obowiązku? Nic mi nie przychodzi do głowy  Z sytuacji kry‑
zysowej wyrywa mnie siostra 

– Zobacz, mam pryszcze  Swędzą i jest ich dużo… – beł‑
kocze Wioleta 

– Ty, to super wiadomość!
Cieszę się na myśl o zaskoczeniu babci  Zaraz wparuje 

z nakazem wymarszu do kościoła  Powiem, że nie mogę iść, 
bo muszę ratować siostrę  Rodzice po imieninach pana Rysia 
nieprędko wrócą do domu, więc cała odpowiedzialność spo‑
czywa na mnie  Mam swoją linię demarkacyjną  Teraz czuję 
się bezpiecznie 

– Co? Jak to super? Mnie swędzą te krosty! – Wioleta ma mało 
wyraźną minę 

Nie pojmuje, bidula, skąd u mnie od rana taki dobry na‑
strój  Ostatecznie trudno wymagać myślenia i rozumienia 
od „smarkatki”, jak pieszczotliwie określa ją dziadek 

– Nie bój nic, zaraz coś zaradzimy! – zapewniam siostrę, 
przejmując kontrolę nad sytuacją 

I schodzimy na dół, do dużego pokoju, aby tam przej‑
rzeć Lekarkę Domową  To stara księga, licząca przeszło sto 
lat i ponad tysiąc stron  A ile ciekawych obrazków, ho, ho! 
Na przykład: przyrząd do podtrzymywania macicy, wypada‑
jącej zwyczajowo kobietom po kilkunastu porodach  O, albo 
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tablica ze sprzętem do odbierania powikłanych porodów  
Są też narysowane płuca gruźlika w różnym stadium choroby 
czy język trędowatego  Piękne prace plastyczne, takie koloro‑
we i dokładnie opisane  Nieodzowna i przydatna lektura każ‑
dego domostwa  Fajnie się ją czyta po polsku  Słowa zamiast 
litery J zawierają Y  Dobrze, dobrze, lecz teraz takimi szcze‑
gółami nie warto sobie zaprzątać głowy  Do dzieła! Szukam 
w indeksie hasła: wrzody, ropnie, czyraki  Siostra stoi obok 
mnie i czochra się po grzbiecie drapaczką  Otwieram lektu‑
rę na wskazanej stronie  Są krosty! Cała zapryszczona tablica, 
do koloru, do wyboru  Czytam: syfilis  Syfilis, to ładne słówko  
Łacina? Brzmi fachowo, zawodowo, medycznie, a na pewno 
mądrze  Nie przymierzając – jak imię rycerza albo jego branki  
Pasuje do obojga  Jakież to romantyczne… A wracając do rze‑
czywistości: Syfilis – choroba zakaźna.

– Wioleta, stań dalej  – z obawą spoglądam na coraz bar‑
dziej wystraszoną siostrę 

– Aneta, przestań, boję się!
Ciągnę dalej: W ostatnim stadium choroby ciało toczą pro-

cesy gnilne. Należy zastosować łoże ze specjalistyczną miską. 
Naczynie, umieszczone centralnie pod nim, ma zabezpieczać 
odpadające kawałki ciała. Opróżnia się je kilkakrotnie każdego 
dnia i dezynfekuje spirytusem, celem uniknięcia fetoru. Ostatnie 
stadium choroby kończy się śmiercią (…).

To straszne! Patrzymy na rysunek przedstawiający michę 
umieszczoną pod łóżkiem chorego  Podobna stoi w piwnicy  
Jest okrągła, średnicy 50 cm, koloru cielistego i ma granato‑
wy otok  Pamiętam, że kiedyś tata wrócił na rzęsach i by nie 
obudzić mamy, wszedł cicho bocznym wejściem  Gramolił 



174

się po ciemku i nadepnął tę michę  Rozkręciła się niby bla‑
szany bąk, tyle, że znacznie głośniej  I nici z niewidzialności 
taty  Zaliczył raczej „wejście smoka”  Zdradziecki świadek jego 
nocnej eskapady powędrował do kotłowni i tam stoi do dziś  
Dziadkowi służy do moczenia nóg  W razie czego, przyda się 
Wiolecie  Łóżko metalowe też jest – polowe  Poradzimy sobie 
ze wszystkim  Tylko dlaczego Wioleta płacze?

– Czego beczysz?
– Ja nie chcę umierać!
– Ja ci nie każę umierać  Chyba jest na ten syfilis jakieś le‑

karstwo? – pytam już mniej pewna siebie 
Wioleta cała zalewa się łzami  Naprzemiennie drapie się 

i wpada w spazmy  Dobrze, że akurat wracają rodzice  Może zdą‑
żą ją jeszcze uratować? Wchodzą do pokoju i zastają przerażoną 
Wioletę, z dundlami wiszącymi jej do pasa i zaślinioną buzią 

– Mam SYFIS! Ja nie chcę umierać!!
– Syfilis  – poprawiam siostrę 
– Coooo??? – tata z mamą pytają zdumieni 
Syfilis  Co w tym dziwnego? Choroba jak każda  Chyba 

lepsza niż gruźlica czy trąd, nie? Albo czarna ospa czy dżuma? 
Pokazuję im książkę i tablicę z rysunkami  Tata zdenerwowany 
chowa lekarkę i postanawia jechać z siostrą do szpitala  Mama 
ubiera Wioletę, nieprzytomną z rozpaczy  Tłumaczenia na nic 
się zdają, bo ona czuje, że śmierć tuż, tuż…

– Ja nie chcę do szpitala! Ja nie chcę umierać!!!
– Uspokój się, nie umrzesz  Jedziemy do lekarza! – tata 

próbuje ogarnąć histerię Wiolety 
Pół godziny później jesteśmy w Szpitalu Dziecięcym  

Wchodzimy do gabinetu lekarskiego  Tu jest dokładnie tak, jak 
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na rysunku w Lekarce Domowej: tablice z rysunkami, żelazne 
łóżko, kilka miednic różnej średnicy, jakieś kleszcze i pęsety  
Chyba jesteśmy w dobrym miejscu, myślę w duchu  Lekarz 
uśmiecha się do nas przyjaźnie:

– Którą najpierw badamy?
Tata wskazuje siostrę  Doktor podnosi okulary:
– Jak Ci na imię?
– Wio‑o‑le‑e‑ta  – zapłakana odpowiada 
– Ile masz lat?
– Dzie‑e‑wię‑ę‑ć 
– Co ci dolega?
– Syfi‑i‑i‑lis 
– Co takiego??? Nie płacz już, tylko powiedz, kto to wy‑

myślił?
– Ane‑e‑ta 
– Kto to jest Aneta?
– Siostra 
– Rozumiem  Czy to ta? – tu lekarz spogląda na mnie 
– Tak 
– A co robi twoja siostra?
– Chodzi do szkoły 
– Do jakiej szkoły? Może do medycznej?
– Nie‑e, muzycznej 
– Aaaa! I wszystko jasne! – kwituje pediatra i twarz mu się 

rozjaśnia, po czym dorzuca: – Będziesz żyć! Długo, aż ci się 
znudzi, wierz mi 

– I nie mam „syfilis”?
– Nie, nie masz  To zwykła ospa wietrzna  Wszyscy ją prze‑

chodzimy: ty, twoja siostra, koledzy i koleżanki 
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– I pan też?
– Ja też ją zaliczyłem  Kiedyś przecież byłem dzieckiem, 

choć pewnie teraz w to nie wierzysz?
– Aha, to dobrze 
– No to co? Damy radę wiatrówce?
– Jasne!
– Pozwolisz siostrze smarować te krostki?
– Anecie?
– Tak jest! Musi się dobrze przyjrzeć twoim wypryskom, 

by potem trafniej diagnozować inne przypadki, gdyby zechcia‑
ła zamienić szkolę muzyczną na medyczną, cha, cha!

– Dobrze 
– I nie będziesz się drapać? Bo wiesz, jak się zadrapiesz, 

to pozostaną ślady, a szkoda mieć dziobatą buzię, prawda?
– Tak!
– Do zobaczenia za dwa tygodnie na kontroli! – tu medyk 

zwraca się do taty i podaje receptę 
Wychodzimy  Wioleta tryska szczęściem  Podskakuje, cie‑

sząc się, że nie ma syfilisu i nie umrze, a przynajmniej jeszcze 
nie tym razem  Ospa – też ładnie brzmi  I do tego wieczna  
Nie, zaraz, chyba wietrzna? Co to za różnica? Grunt, że cia‑
ło nie odpada kawałkami  A metalowa miednica przyda się 
jeszcze na inną okazję  Będzie jak znalazł! Swoją drogą, muszę 
z większą rezerwą czytać Lekarkę Domową  A może w medy‑
cynie też trzeba być artystą, czyli mniej precyzyjnie podcho‑
dzić do tematu, a bardziej „fantasione”? I zdecydowanie lżej, 
tak „allegretto”? Oczywiście „allegretto, ma non troppo”  War‑
to jeszcze o tym podumać w przyszłości, tymczasem wolę 
skupić się na muzyce  Jeśli zostanę sławną pianistką, a zdarzy 



mi się popełnić błąd, nikt od niego nie trupnie  Najwyżej po‑
lecą na mnie zgniłe pomidory  Jednak gdy zechcę, co nie daj 
Boże, zdobyć szlify lekarza, a popełnię pomyłkę – katastrofa 
murowana  Nie, to nie dla mnie  Bezpieczniej być muzykiem  
O, tak!
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Rozdział 21

MAJOWE NADZIEJE

Wiosna jest najbardziej romantyczną porą roku  
Stwierdzają to nie tylko zwierzęta i roślinność, 
poeci i artyści innej maści, lecz przede wszystkim 

chłopaki z naszej klasy  Z oczu wyłazi im love, a ręce przy po‑
dawaniu kurtek, toreb lub innych przedmiotów, na dziwnie 
długo przyklejają się do dziewczęcych dłoni  Czasem, niechcą‑
cy, nawet do piersi  Tak, właśnie! Oczywiście nie do moich, 
bo ich nie posiadam  Wyglądam nie na czternaście, a najwyżej 
dwanaście lat  Przy wzroście 145 cm w kapeluszu z piórkiem 
i na koturnach, wadze 38 kg, bardziej przypominam chłopaka, 
niż dziewczynę  Jak to dobrze, że chociaż kolczyki w uszach 
odróżniają mnie od płci paskudnej  Babcia stale mi obiecu‑
je, że to na pewno ulegnie zmianie  Wierzę jej, bo nie bardzo 
mam co innego, lepszego  Może muzykę  Gdy gram na for‑
tepianie, zapominam o całym bożym świecie i o swoich ko‑
biecych niedoskonałościach  Ostatnio Anka mi przygaduje, 
że wszystkie dziewczyny mają biodra, piersi, a ja jestem, jak 
wieszak  Nic dziwnego, że i pies z kulawą nogą się za mną nie 
ogląda  Co najwyżej, aby siknąć niedaleko mnie  Takie fakty 
nie napawają mnie optymistycznie  Za to nadmiarem rado‑
chy tryskają moi koledzy  Na przykład Arek  On stale wyciąga 
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jakieś niewybredne historyjki i podnieca się nimi  Zboczeniec  
Teraz znowu mnie atakuje:

– Cześć Antenka!
– A, to ty…
– Słuchaj, mam doskonały dowcip 
– Jakiś ty do‑w‑cipny… – odgryzam 
– Rzekłbym: „dopochwowy”! – poprawia Arek 
– Jasne, jak mogę zapomnieć?
– Słuchaj, pyszna historia! Opisana nawet w Kurierze 
– To już nie w Timesie?
– No coś ty? Giez cię kąsa?
– Nie, ale mów, mów, bo za chwilę ze skóry wyleziesz 
– Dobra  Słuchaj  Leżą sobie facet z facetką  No wiesz, ta‑

kie riki‑tiki‑tari  Ona odzywa się ospale do niego: „kocha‑
nie‑połóż‑się‑na‑mym‑łonie”  Na co on: „Yyyy? A co to jest 
mymłon?” – Arek wpada w śmiech i zachłystuje się śliną 

On jest naprawdę pocieszny  Udziela mi się jego dobry 
nastrój i wcale nie z tytułu świetnej opowiastki, ale z powodu 
kapitalnej miny  To dopiero brzydal! W dodatku bez górnej 
jedynki, a w ogóle się tym nie przejmuje  Nie warto więc pod‑
dawać się ponuractwu, zwłaszcza co do mojego wyglądu  Wy‑
starczy spojrzeć na inne, sporo szpetniejsze istoty  Nic tak nie 
poprawia nastroju, niż świadomość, że są paskudniejsze przy‑
padki  No i czasem trzeba posłuchać nawet takiego Arka, by się 
zwyczajnie ubawić  Cóż, w końcu tyle tylko mi zostało, że się 
pośmiać mogę śmiało  Najlepiej z siebie samej, bo to pomaga 
przetrwać trudne chwile  Arek to fajny kumpel, choć szczerbol  
A co najważniejsze: ja mam szansę wystrzelić w górę, a jemu 
trzecie zęby już nie wyrosną  Ha, od razu mi lepiej!
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Arek właśnie dostrzega, że chmury na moim czole 
ustępują miejsca słońcu, więc przystępuje do części za‑
sadniczej:

– Wyobraź sobie, że nawet starzy ludzie lubią „te sprawy”… 
– ciągnie i patrzy na moją minę 

– Seks? – pytam wprost 
– Ano!
– Starzy ludzie? Jak bardzo starzy?
– No, w wieku naszych dziadków i babć 
– Żarty sobie ze mnie stroisz?
– Nie, no, Antenka  Poważka!
– Przecież mój dziadek ma osiemdziesiąt cztery lata!
– To co?
– Przecież on jest już za stary! Seks w jego wieku? Zwario‑

wałeś? No i wygląda… tak…
– Jak? – w oczach Arka pojawiają się wścibskie chochliki 
– Staro i ma małego, zwiotczałego… wiesz…
– Co?
– Frendzla! – i zdradliwy rumieniec potwierdza moją praw‑

domówność 
– Ale cegłę jarasz! A poza tym, skąd ty to wszystko wiesz?
– Oj, bo widzę czasem, jak się kąpie 
– Co Ty, podglądasz własnego dziadka w kąpieli? – zdzi‑

wienie Arka osiąga punkt kulminacyjny 
– Nie tylko ja 
– Kto jeszcze?
– Wioleta 
– Ale świnie!
– Dobra, nie wałkuj tematu  To co z tymi dziadkami?
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– Dziadek, czyli Tarzan, liczący siedemdziesiąt sześć wio‑
sen i jego siedemdziesięcioletnia Jane, postanawiają urządzić 
sobie niezapomnianą noc  Okazja szybko się nadarza, bo ich 
dzieci z wnukami, wyjeżdżają na sobotę i niedzielę  Chata wol‑
na, „hulaj dusza, piekła nie ma!”  W myśl tej zasady, budują 
sypialnię Tarzana 

– Tarzan nie ma sypialni!
– Ma, ale kompletnie zdziczałą  – szelmowskie spojrzenie 

Arka każe domyślać się dalszej części opowiastki 
– Tarzan, czyli ów jurny dziadek, przywiązuje sznurka‑

mi ręce babci, czyli Jane, do oparcia tapczanu, za czupryną  
Oczywiście na całą szerokość wezgłowia  Stopy zaś do porę‑
czy, z drugiej strony, też w stosownej rozciągłości 

– Arek, ty jesteś zboczony?
– Ja? Przecież ja ci tylko opowiadam, co robią dziadki  I nie 

zmyślam, przysięgam! – Arek się zaperza 
– Już dobra, dobra 
– Dziadek sznuruje babcię dubeltowo, aby się nie wyrwała 
– Nagą babcię?
– A nie, w futrze z lisów! Jasne, że nagą!
– A feee… – krzywię się, jednak mimo wszystko chcę usły‑

szeć, co dalej z rozochoconymi dziadkami 
– Tarzan rozbiera się i gramoli na szafę, czyli na drzewo  

Z wysokości mebla, z około dwóch metrów, chce skoczyć 
na swą kochankę, Jane  A dokładniej – prosto w nią 

– Przecież to śmierć babci! – stwierdzam 
– W rzeczy samej, grozi śmiercią, bądź trwałym uszczerb‑

kiem na wątłym zdrowiu staruszków 
– I co?
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– Tarzan z okrzykiem godowym „o‑o‑o‑o‑o‑hr‑hr‑hr‑hr‑o‑
‑o‑o‑o‑o” napina się i już chce dać susa na tapczan, gdy akurat 
łapie go skurcz łydki… – Arek podkręca napięcie 

– Iiii?
– I zamiast skoczyć na Jane, zalicza glebę! Zlatuje na podłogę 
– Co takiego?
– Rozplaskuje się jak długi, na odcinku pomiędzy szafą 

a łóżkiem 
– Ale jaja!
– To nie koniec  Dziadek mdleje z bólu  Nie daje znaku ży‑

cia, więc Jane woła i wola, ale żadne krzyki nie pomagają  Ta‑
rzan milczy, jak trup  Babcia związana, nie może mu pomóc, 
ani się rozsupłać  Jest świadoma klęski miłosnej i groźby utraty 
męża  Zaczyna wrzeszczeć, ile tchu w płucach 

– I nikt nie słyszy?
– Naturalnie  Po jakimś czasie zaniepokojeni sąsiedzi wzy‑

wają milicję  Milicja wyważa drzwi i wchodzi  Zastają Tarzana 
nieprzytomnego, babcię przywiązaną do tapczanu  Widok ich 
poraża, więc posiłkują się pogotowiem ratunkowym 

– Jeszcze i pogotowie 
– I dobrze, bo okazuje się, że dziadunio ma wstrząśnienie 

mózgu i połamane nogi 
– Ale żyje?
– Tak  Tylko, co to za życie? Trzy miesiące na wyciągu or‑

topedycznym, potrafią odebrać chęć do baraszkowania każ‑
demu, co dopiero Tarzanowi…

– A co z babcią?
– Nic wielkiego  Zachrypła od wołania pomocy  Nawet 

nie składała wyjaśnień, bo nie była w stanie nic powiedzieć  
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A wiesz, co napisano we wstępnym raporcie i podano do wia‑
domości publicznej w Kronice Milicyjnej?

– Co?
– Dnia 17 marca 1983 roku, w Szczecinie, przy ulicy Armii 

Czerwonej, na obywatelu Tadeuszu K., dokonano brutalnego 
pobicia. Na obywatelce Janinie K.– czynu nierządnego. Spraw-
cy nieznani.

– To niby, jakim cudem ty znasz inną wersję wydarzeń? – 
pytam dociekliwie 

– Jane, czyli babcia, po odzyskaniu mowy, a przede wszyst‑
kim w wyniku zintensyfikowania czynności operacyjnych Mi‑
licji Obywatelskiej, przyznała się do wszystkiego 

– Co za historia, no, no!
– Że też ludziom na stare lata chce się jeszcze szaleć… – 

Arek kiwa głową 
– Chyba opowiem to dziadkowi i babci  Przestrzegę ich, 

czym mogą się skończyć takie hulanki i swawole 
– Koniecznie  Ja swoim też, bo jeszcze obciachu nam na‑

robią, no nie?
– Dziadek stale podśpiewuje sobie „Wesołe jest życie sta‑

ruszka…” 
– Już mu nie będzie tak wesoło, jak pomyśli o fatalnych 

skutkach upojnej nocy 
– To pewne 
Z drugiej strony, czy warto mu odbierać złudzenia?
A może Arek mówi prawdę? Nadzieja trzyma ludzi przy 

życiu  Może faktycznie nie wolno jej pozbawiać nikogo? Osta‑
tecznie sama jestem typowym przykładem człowieka uczepio‑
nego jednej, jasnej myśli, że kiedyś urosnę i wyładnieję  Czy 



się mamię? Skądże znowu! Wierzę słowom babci  No tak, ale 
mówi się, że nadzieja matką głupich? Prawda  Jednak każda 
matka kocha swoje dzieci, nawet te nierozgarnięte  Po za tym, 
czubek dyplomowany ma zawsze szczęście  Mogę być ciemna, 
jak tabaka w rogu, byle zawsze radosna  A jeśli jeszcze przy‑
będzie mi urody, to niedostatki intelektu nie będą stanowiły 
problemu  Dziadek twierdzi, że czarującym artystom wiele się 
wybacza  Stanowczo tego się będę trzymać  Nie opowiem mu 
historii Tarzana i Jane  I bez tej wiedzy, żadnych sensacji nie 
narobi  A jeśli miewa podobne pomysły, to wcale nie muszę 
o nich wiedzieć  Jego sprawa  W końcu mamy maj!
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Rozdział 22

URODZINY

Uwielbiam historie o  duchach, zjawach, strzygach 
i innych nieziemskich istotach  Dlatego lubię łazić 
po wszystkich cmentarzach  Akurat goleniowski na‑

leży do tych mniejszych, ale panuje na nim nastrój niesamo‑
witości i ciszy  Kiedyś umówię się na randkę z kandydatem 
do mojej ręki w alei sztywniaków i sprawdzę, czy ma odwagę  
Odwaga chłopaka to podstawa związku ze mną  Musi ją mieć, 
aby się ze mną ożenić, a potem jeszcze żyć ze mną, no nie? Mój 
przyszły ślubny nudzić się ze mną nie będzie – to pewne, lecz 
spokoju też nie zazna – to jeszcze pewniejsze  Za to po śmier‑
ci będzie miał ciszy wystarczająco dużo, by się nią nacieszyć  
Ja będę przynosić mu kwiaty na grób  A jeśli to ja umrę wcze‑
śniej? Eeee, może nie? Ostatecznie, jeśli to na mnie pierwszą 
kosa padnie, obiecuję wrócić i mu towarzyszyć zza grobu  
Przypilnuję, aby nie ważył się ożenić powtórnie, skoro mnie 
jedynej obieca miłość po grób  Nie mój grób, lecz swój, przede 
wszystkim  Słowo raz wydane, nie może być złamane  Tyle, 
że to będzie dopiero za jakieś sześćdziesiąt lub siedemdzie‑
siąt lat, a dzisiaj świętuję „czternastkę”  Jestem prawie dorosła!

Właśnie wybieramy się z szaloną Aśką na przechadzkę alej‑
kami letnio‑ciepłych umarlaków, aby uczcić moje urodziny 
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w ten oryginalny, choć dość osobliwy sposób  Szczęśliwie, nie 
jesteśmy same  Nie, żebym miała fetować ze stygnącymi nie‑
boszczykami  Nie teraz jeszcze  Znam kilku innych i żywych 
amatorów cmentarnych klimatów  Takich, którzy pomęczą się 
na tym łez padole jeszcze trochę  Na przykład Piotrek z bujną 
czupryną  On aż się pali, gdy tylko wspomnę o śmierci i go‑
ściach zza światów  Od razu ma jakąś gotową historyjkę  Cie‑
kawe, czym nas tym razem uraczy? Piotrek przeważnie zmyśla  
Łapię go na tym, gdy włączam osobisty detektor wykrywania 
kłamstw  Mam go po babci, która uchodzi za rodzinnego śled‑
czego  To ona stale ostrzega mnie, bym uważała na Piotrka, 
ladaco i nicponia  Mimo wszystko lubię go, chociaż czasem 
baja  Twierdzi, że jego tata milicjant – śledczy z wydziału bar‑
dzo dochodzeniowego, namierza i potem ściga morderców, 
którzy chętnie zamieszkują nekropolie, już za swego marnego 
żywota  Może i teraz sami wpadniemy na taką ponurą perso‑
nę? Ale będzie fajowo! Oho, nadciąga Piotrek  Ojej, a co mu 
się stało w głowę?

– Cześć Antena!
Dałby spokój z tą anteną  Jestem bardzo szczupła, nie żad‑

na tyczka  Może się w przyszłości zdarzyć, że urosną mi piersi, 
więc będę smukła i powabna, a jemu gały wylezą na wierzch  
Zresztą nie wiem sama, bo on jest głupi i ślepy  Obawiam się, 
że taki chyba zostanie do końca  Cóż, to jego strata  Teraz 
na dodatek nie ma włosów!

– Cześć! Co ci się stało w głowę?
– Tata mnie ściął, bo mówi, że wyglądam jak zaroślak  No 

i są wakacje, więc się przynajmniej nie będę pocił  A gdzie Aśka?
– O, już biegnie 
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I idziemy we trójkę, a po drodze dołącza do nas Grze‑
siek  Grzesiek to utalentowany matematycznie i małomówny 
przedstawiciel płci paskudnej  To dobrze, że milczek z niego  
Ma dopiero 15 lat, więc się jeszcze nagada  Poza tym, jakby 
miał bredzić, to lepiej, by w ogóle buzi nie otwierał  Piotrkowi 
za to się nigdy japa nie zamyka, jak choćby teraz:

– Wyobraźcie sobie listopadowy wieczór… – Piotrek za‑
czyna snuć opowieść 

– Nooo…
– Jest wieczór, ciemno, głucho i pada deszcz 
– Nooo…
– Do domu na rzęsach wraca jakiś podpity gość  Chce so‑

bie skrócić drogę przez cmentarz  Wiecie, ciężko mu na duszy, 
a droga do domu wyjątkowo kręta i rozbujana 

– Poczekaj Piotrek, usiądźmy tu  To odpowiednie miejsce  
Grób świeżutki, jeszcze cieplutki, pachnący nieboszczykiem! 
– zaleca Grzesiek 

– Dobra! – i zgodnie siadamy jedno przy drugim, na tyle 
blisko, by w razie zmasowanego ataku truposzy, móc się wspól‑
nie bronić 

– Tak więc podchmielony pan snuje się przez cmentarz  
Akurat nazajutrz rano ma być parę pogrzebów, więc kilka świe‑
żych dołów wykopanych już czeka na „wkłady”  Jeden dół, 
na grobowiec rodzinny dla 4 osób, jest wykopany w ziemi 
na 2,5 metra głębokości i 1,5 szerokości  Za dnia to go świetnie 
widać, ale o zmroku wcale – Piotrek wraca do swej opowieści 

– Kit w oko z dołem, co z zawianym facetem? – dopytuje Aśka 
– Cierpliwości kobieto! Idzie sobie ów jegomość w ten 

ciemny i zimny wieczór cmentarną alejką  Miota nim deszcz 
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i wiatr  Już sam nie wie, czy jest na lądzie, czy na morzu  Mokro 
wszędzie, ciemno wszędzie  Woda mu gębę zalewa, wietrzycho 
go smaga i włosy rozwiewa  Zatacza się, opada, to znów unosi 
i tak przez połowę drogi przez cmentarz 

– Ciężko jest, lekko żyć! – kwituje Aśka 
– To prawda  Siła ciężkości i przyciągania ziemskiego też 

coraz większa  – dodaje Piotrek 
– Takie są prawa grawitacji  – uzupełnia Grzesiek 
– Ja tam nie znam się na prawie, zwłaszcza na prawie gra‑

witacji, ale jedno wiem – w przypadku stanu wskazującego 
na… trzeźwość, wszelkie znane reguły ulegają odkształce‑
niom i zniekształceniom, w dwóch słowach – innym prawom 
– Piotrek się uśmiecha i wydaje się zadowolony ze swojej elo‑
kwencji 

– Co Ty wygadujesz? – oburza się Aśka 
– Dobra, dość o prawach  Co z tym pijaczyną? – sama nie 

wytrzymuję 
– Otóż pijaczyna jedzie już prawie nosem po ziemi, ale 

resztkami sił usiłuje się unieść i utrzymać głowę na powierzch‑
ni wody  Deszcz zalewa mu oczy  Wiatr dmie w jego żagle, czyli 
ortalionowy czarny płaszcz 

– Cóż za odkrywczość! Przecież wszyscy mężczyźni mają 
takie same, czarne, ortalionowe płaszcze, nie? – dogaduję i za‑
raz dodaję: mój tata też 

– No przecież mówię  To dowód, że nie zmyślam – nerwo‑
wo reaguje Piotrek 

– I co dalej z tym ortalionowym żaglem? – zagaja Aśka 
– Wiatr dmie, wichura szaleje, co ja mówię – sztorm na mo‑

rzu! Woda wlewa mu się za koszulę, do butów  Spodnie uciapciane 



189

błotem po kolana  Raptem jeden but grzęźnie w rozmokłej gli‑
nie i tam zostaje na wieczność 

– Miałam tak kiedyś! – Aśka się zapala  – Wiem, co to za głu‑
pie doznanie  Tyle, że nie na cmentarzu, a na polu kukurydzy 
u ciotki na wsi po dzień dzisiejszy tkwią moje czółenka  Piękne, 
czerwone i na paseczku  – dodaje i w oczach słuchaczy szuka 
zrozumienia bólu po tej dotkliwej stracie 

Gapimy się na nią bez głosu i bez wyrazu, bo kogo obcho‑
dzą czerwone buciki w obliczu cmentarnego zdarzenia? W tym 
momencie nasze twarze nie wykazują żadnego współczucia 
dla Asinej straty 

– Widzicie więc, że prawdę mówię! – jedynie Piotrek spryt‑
nie podłapuje temat 

– But butem, a co z moczymordą? – pyta Grzesiek 
– Udręczony gość usiłuje wyciągnąć z gliny buta  Ślizga się, 

a sztorm osiąga 10 w skali Beauforta, więc biedaczysko nie może 
utrzymać równowagi  Wtem chlap! Leży jak długi  Wstaje i znów 
się przewraca  Wstawanie z mokrej i grząskiej nawierzchni nie 
jest łatwe na trzeźwo, a cóż dopiero w tak ciężkim stanie  Nagle 
jegomość ześlizguje się po czymś stromym i wpada w piekielne 
czeluści  Do dołu, ma się rozumieć  – prostuje Piotrek 

– Yyyy?
– Usiłuje się wygramolić, ale ślisko, ciemno, wysoko na ja‑

kieś dwa metry, szeroko też…
– To pewnie ten grobowiec rodzinny! – dorzuca Aśka 
– Tak jest! – potwierdza Piotrek i cieszy się swą wiarogod‑

nością 
– Jest już pierwszy ochotnik do zasypki  – dodaję całkiem 

ubawiona 
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– Facet stwierdza, że to koniec  Ale nie jest tak najgorzej, 
bo przestało nim rzucać, a i wiatr jakby ucichł  Postanawia po‑
czekać, może się ktoś nawinie, kto mu pomoże 

– I nie boi się zostać na cmentarzu?– z niedowierzaniem 
dopytuje Aśka 

– Kto mu niby pomoże na cmentarzu o tej porze? – słusz‑
nie zauważa Grzesiek 

– Czas i miejsce to pojęcie względne, jak w tym konkret‑
nym przypadku  – wyjaśnia Piotrek 

– Fakt  I co, nie ma szans na wyjście? – Aśka dalej wier‑
ci temat 

– A Ty po pijaku umiałabyś się wdrapać po pionowej, śli‑
skiej ścianie?

– No nie…
– A widzisz  Czego więc oczekujesz od niego? Nieważne  Słu‑

chajcie dalej  Otóż gość czuje, że mu tu ciepło i coraz senniej  Siada 
pod glinianą ścianą, naciąga ortalion na uszy i uderza w kimono 

– W grobie? – oburza się Aśka 
– A niby co ma tam zrobić? Zatańczyć? W tych okoliczno‑

ściach to chyba jedyne sensowne rozwiązanie  Najwyżej rano 
go ktoś znajdzie i pomoże wyjść 

– Aha, tak! – przytakuje Aśka, która bardzo mocno prze‑
żywa historię pechowca 

– Tak więc pijaczyna zasypia snem kamiennym  Mija kil‑
ka godzin 

– Kilka godzin… – Aśce to się nie może pomieścić w łe‑
petynie 

– Około piątej nad ranem, gościa budzi jakiś trzask  Otwiera 
gały, a tu nadal ciemno, jak u Murzyna  Oczy ma już przywykłe 
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do lampienia się po ciemku, więc widzi, że jest tu jakiś inny fa‑
cet, który najwyraźniej go nie zauważa  Intruz wykonuje roz‑
paczliwe i nieskoordynowane ruchy, jęcząc i sapiąc przy tym 
naprzemiennie 

– Kto to ten drugi? – dopytuje Aśka 
– Kolejny amator skrótów i drogi na przełaj  – zauważa 

Grzesiek 
– Tak jest! Więc tenże amator gramoli się w ciemno‑

ściach egipskich i klnie jak rasowy szewc, bo nie może się 
wydostać z przepastnego dołu  Widać, że jest przerażony 
i lada chwila się rozpłacze  Pijany po nocy spędzonej w dole, 
niczym pies w studni, postanawia dopomóc obcemu i beł‑
kocze: „Nawet nie próbuj, bo i tak ci się nie uda stąd wyjść!”  
A tamten zaczyna się drzeć, skakać po oślizgłej ścianie… 
Trzeźwiejący gość, widząc te histeryczne poczynania, kła‑
dzie przybyszowi rękę na ramieniu, a ten – hyc! I już jest 
na powierzchni  Drze się nadal jak potłuczony  Słychać, 
że pędzi przed siebie, jakby go diabeł gonił, w asyście bie‑
sów, strzyg i upiorów 

– A co z pijanym facetem? – usiłuję ustalić 
– Co? Wytrzeźwiał  Dwie godziny później przyszli grabarze 

i wyciągnęli go z dołu  Zazwyczaj to wsadzają do dołu, a tym 
razem wydostali nieboraka 

– Ale numer! Doświadczenie na całe życie! – podkreśla 
Grzesiu 

Co jak co, ale Piotrek umie opowiadać! Nawet jeśli ba‑
jeruje, to z sensem  Tym razem to pewnie prawda, bo takiej 
historii sam nie jest w stanie zmyślić  W końcu mądrością 
to on nie grzeszy, no, może fantazją  Tej czasem ma aż nadto  
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Za to wydaje się przystojny jak na swoje 15 lat  Niektóre dziew‑
czyny myślą, że ma więcej, ale o tym psssst…

– Ja też znam pewną historię… – zaczynam się uśmiechać 
– Tak? – Piotrek żądny oklasków z niechęcią spogląda 

na moją tajemniczą minę 
– A tak! Chcecie posłuchać?
– Jasne! – krótko rzucają Aśka z Grześkiem, rozochoceni 

na dobre 
– Tylko nic nie gadajcie  Macie być absolutnie cicho, ina‑

czej nic nie zrozumiecie 
– Dawaj, dawaj! – Piotrek też zaczyna przejawiać zainte‑

resowanie 
– No to wyobraźcie sobie listopadowy późny wieczór  Lon‑

dyn, mgła, rok 1850… – ściszam głos całkowicie 
– Taaaak?– szepcze Aśka 
– Pewien elegancki gentleman, w czarnym cylindrze, czar‑

nej pelerynie, z laseczką i atlasowym szalem idzie obok cmen‑
tarza i wchodzi do dorożki  Prosi o zawiezienie na cmentarz 
numer 4  Fiakr posłusznie wykonuje polecenie…

– Hi, hi, hi, hi! – Aśka nie wytrzymuje 
– Gentleman znika, a po chwili wraca, tylko bledszy niż 

przed paroma minutami  Woźnica spogląda, ale o nic nie pyta  
Gentleman prosi o zawiezienie pod bramę kolejnego cmenta‑
rza numer 5  I tym razem stangret wykonuje swą powinność 

– Hi, hi, hi, hi! – tu Aśka zatyka dłonią usta 
– Pssst! – nakazuje Grześ 
– Gentleman jest śmiertelnie blady, ma sińce wokół oczu  

Woźnica zaczyna się dziwnie czuć, a i koń wykazuje pew‑
ną nerwowość  Tajemniczy gentleman prosi o zawiezienie 
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na kolejny cmentarz… – szepczę najciszej jak umiem – Przy‑
suńcie się do mnie bliżej 

– Hmmmm, hmmmm! – Piotrkowi powoli się udziela wi‑
bracja niepewności i lęku 

– Po powrocie gentlemanowi z kącika ust sączy się struż‑
ka krwi  Woźnica przestraszony patrzy na tę twarz śmiertelnie 
bladą i zadaje pytanie: „Czy pan jest wampirem?”

– Yyyy? – Grzegorzowi powiększają się źrenice z zacieka‑
wienia 

– Tak!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – i tu mocnym akcentem postanawiam 
zakończyć moje opowiadanie 

– Aaaaaa! Aaaaaa!!!! Aaaaaa!!!!!! – wszyscy wrzeszczą jak 
opętani lub jak ów przybysz z Piotrkowej opowieści, lecz znacz‑
nie głośniej, na granicy możliwości wytrzymałości moich bę‑
benków 

Rany Julek, ale oni mają miechy! Moment później chło‑
ną z chwilowego obłąkania i dla odmiany już wszystkich nas 
ogarnia potężny śmiech  Śmiejemy się z historyjki i z nas sa‑
mych, z naszego tchórzostwa i zabawnych sytuacji  I dlatego 
tak bardzo lubimy „duchowe sprawy”  Można się przy okazji 
powygłupiać i poszaleć, a że na cmentarzu… Ostatecznie nic 
złego nie robimy, po prostu świętujemy moje urodziny  Miej‑
sce dobre, jak każde  Raz się ma 14 lat i wakacje z duchami  
Akurat w teleferiach puszczają film pod takim samym tytułem, 
więc jak mawia dziadek: „dobrze się składa – zauważa mąż, 
zamykając swą żonę w trumnie” 
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Rozdział 23

DROGA DO DOMU

Wieczorne powroty na wichrowe wzgórza Warszewa 
nie należą do przyjemności  Bez względu na porę 
roku i pogodę, trzeba drałować, od przystanku au‑

tobusowego do domu, ponad kilometr  W dodatku pod górkę  
O ile w ciepłe dni nie jest to aż tak uciążliwe, o tyle w desz‑
czową zawieruchę, czy w śnieżną zamieć – staje się utrapie‑
niem  Kara za grzechy całej rodziny? Niezłe! Nawet ksiądz 
w konfesjonale lepiej by tego nie wymyślił  Skoro jestem du‑
szą pokutną, będąc nastolatką, to limit kar za niecne uczynki 
w tym życiu mam wyczerpany  W dodatku za półtora roku idę 
do bierzmowania  Babcia twierdzi, że każdy musi nieść swój 
krzyż i zaliczyć Golgotę  Co prawda krzyża nie tacham, a sied‑
miokilogramową torbę z książkami, zaś wspinaczka do domu 
może się niekiedy wydawać Golgotą, zwłaszcza przy fatalnej 
aurze  Ta akurat rzadko bywa przyjazna człowiekowi, jak twier‑
dzi dziadek  Dobrze mówi, bo dzisiejszą sytuację można przy‑
równać do zlotu czarownic na Łysej Górze  Ciemno jak oko 
wykol, leje deszcz i wiatr zacina z różnych stron, wywracając 
siostry i moją parasolkę na drugą stronę  Na domiar złego, 
lampy uliczne nie świecą się z powodu oszczędności ener‑
gii  Czarno, głucho i ponuro  Ale nic to  Do odważnych świat 
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należy! Obie z siostrą wychodzimy z autobusu  Dla dodania 
odwagi opowiadamy sobie kawały  Lepiej udawać odważnia‑
ka, niż przyznać się do cykora  Ciągle powtarza się nam o po‑
rwaniach dzieci przez czarną wołgę i seryjnych mordercach, 
czy wampirach  Jednak lepiej mieć oczy i uszy otwarte  Naraz 
Wioleta startuje:

– Ty, Aneta?
– Co takiego?
– Czy to prawda, że ludzi zabija się i przerabia na kiełba‑

sy, jak mówi babcia?
– Chyba tak było krótko po wojnie, ale czy teraz, to nie 

wiem  – niepewnie odpowiadam 
– Ale to chyba dorosłych przerabiają, nie?
– Pewnie tak, bo oni mają większe ciała niż dzieci i więcej 

kiełbasy można z nich uzyskać 
– W takim razie, dlaczego zabija się cielaczki, skoro więcej 

mięsa otrzymuje się z krowy?
– Bo młodsze mięsko jest smaczniejsze… Yyyy? Ojej! – 

dostrzegam niebezpieczną zbieżność 
Spokojnie, spokojnie  Staram się nie poddawać złym my‑

ślom  Wojna minęła dawno temu, mamy rok 1983, więc chyba 
już nic nam nie grozi? Chyba, nie znaczy – na pewno 

– Aneta, ja chcę siku 
– Za kilkanaście minut będziemy w domu  Nie wytrzymasz?
– Nieeee…
– No dooobra, to chodźmy w gąszcz 
Przy przystanku rosną gęste krzaki  To fragment starego par‑

ku i poniemieckiego cmentarza  Za parkiem, obecnie w miej‑
scu stadionu Stal–Stoczni, w czasie II wojny światowej mieścił 
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się obóz zagłady  Po przyłączeniu Szczecina do Polski‑ teren 
wyrównano, a w latach 60  zbudowano obiekt sportowy  Nie‑
wiele osób o tym wie  My, z racji miejsca zamieszkania, tak 

– W krzaki? – pyta rozczarowana Wioleta 
– A gdzie niby chcesz się zeszczać? Na środku ulicy?
Wiatr dmie coraz silniej, nawet nie rozkładamy parasolek, 

by wiatr ich nie wyrwał lub połamał  Kurtki są coraz bardziej 
mokre, a tu trzeba opuścić spodnie i… inne rzeczy  Zimno 
wystawiać cztery litery, ale mus to mus! Rozglądam się ner‑
wowo, nasłuchuję, czy aby nikogo tu nie ma  Wszystko wska‑
zuje na to, że w obrębie kilkunastu metrów – ni żywego ducha  
Kucamy i sikamy  Co za ulga  A jak błogo! Ten tylko to zrozu‑
mie, kto czasem znajduje się w podobnej sytuacji  Wtedy sika 
się tak dużo, jakby mocz zbierał się w pęcherzowym baniaku 
co najmniej od trzech dni  Delektujemy się boską chwilą z wy‑
piętymi pupami  Raptem coś chrupie! Gałąź?

– Ccciiii! – szepczę 
– Nie mogę przestać lać!
– Ktoś tu chyba jest…
– Yyyy?
Dlaczego człowiek nie może przestać sikać w jednym mo‑

mencie? Ja szczęśliwie kończę, ale Wioleta jeszcze ma sporo 
do wylania, sądząc po histerycznym brzmieniu strumienia  Na‑
ciągam majtki, spodnie i zapinam suwak  Podnoszę się nieco 
przy tym i… Ojej! Spostrzegam czyjeś gały utkwione we mnie! 
Czyje? Sądząc po wielkości postaci, to chyba facet! Stoi nieru‑
chomo i się we mnie wpatruje  Kto to? Co on? Skąd on? Set‑
ki myśli rozsadzają moją czaszkę w poszukiwaniu logicznego 
wyjaśnienia sytuacji i znalezienia wyjścia z tarapatów  Czuję, 
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jak blady strach powoli zaciska mi gardło  Słyszę walenie wła‑
snego serca i odnoszę wrażenie, że zaraz mi wyskoczy uszami  
Czy to gwałciciel? Czy inny psychopata? Co robić??? Słyszę, 
że Wioleta postękując, gramoli się i usiłuje ubrać  Wreszcie za‑
styga z portkami wpół spuszczonymi i zauważa to, co ja  Obie 
stoimy nieruchomo  W pozycji przykucniętej, zgarbionej, przy‑
pominamy dwa łabędzie – reumatyki  Gapimy się przez kilka 
sekund w oczy intruza, który z takim samym napięciem wlepia 
się w nas  Postać znajduje się w odległości jakichś dwóch, może 
trzech metrów  Przerażenie każdej z nas osiąga zenit  Co z nami 
zrobi? Zabije? A może zamorduje i przerobi na kiełbasy? Zgod‑
nie z zasadą: „Jak trwoga, to do Boga”, w duchu powtarzam: 
Pod twą obronę… Jestem już na wysokości wersetu: (…) ale 
nas od wszelakich złych przygód racz wybawiać, panno chwa-
lebna i błogosławiona…, gdy intruz nagle zrywa się i biegnie 
przed siebie  Pędzi oszalały gdzieś po parku, w ciemnościach 
egipskich  Wrzeszczy, jak obłąkany, wprawiając mnie i Wioletę 
w kompletne osłupienie  Raptem trzask! Cisza  Chyba leży…

– Nie zabijaj! – dobiega nas przerażony męski głos 
– Czy on zbzikował? Kto tam jeszcze jest?
Znowu biegnie i drze się, jakby go goniło stado morder‑

ców  Wyskakujemy z krzaków, jak z procy:
– Chodu! – wołam do siostry 
Gnamy, aż kurz się za nami sypie  W tym pędzie odzywa 

się w nas krew rasowych hartów wyścigowych  Po kilkudzie‑
sięciu metrach zatrzymujemy się  Ledwo możemy utrzymać się 
na nogach z napięcia, zmęczenia i ze śmiechu  Niewiarygodne!

– Aneta, on chyba myślał, że chcemy go napaść? – sapie 
Wioleta 
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– Pewnie tak… cha, cha!
– No bo tak się przyczaiłyśmy, jakbyśmy chciały na niego 

skoczyć  – dedukuje Wioleta 
– I go zabić  – dodaję 
– Ale numer! Ty, ale skąd on się tam zjawił? – Wioleta da‑

lej uskutecznia śledztwo 
– A bo ja wiem? Szedł do domu, jak my? Może, tak jak 

i my, chciał wdepnąć na odprysk? Pewnie myślał, że w takiej 
gęstwinie nikt go nie przyuważy? Skąd mógł przypuszczać, 
że w krzewach zło czai się i chce go napaść? – mówię z auto‑
rytetem Sherlocka Holmesa 

– Zło? Że niby my?
– Ojej, no… W ciemnicy nie widzisz, kto jest kto, nie? Pew‑

nikiem wziął nas za bandytów, którzy się czają po krzakach, 
aby na kogoś napaść  Na kogokolwiek 

– I podrzynają gardła? To teraz mu się raz na zawsze ode‑
chce krzaczastych odsików, cha, cha! – kwituje Wioleta 

W pięć minut pokonujemy trasę od przystanku do domu, 
którą zazwyczaj przemierzamy w piętnaście  Jednak teraz pę‑
dzi nas rozbawienie, dramatyczne przeżycie i wiatr w plecy  No 
i mamy po jakiś litr mniej  A że parasolki połamane, co tam! 
Kto by się przejmował takimi bzdetami  Nawet deszcz i ziąb 
listopadowego wieczora nie wydaje nam się już tak dokucz‑
liwy, jak przed kilkunastoma minutami  Właściwie to nam 
gorąco  Rozgrzewa nas przeżyta przed chwilą przygoda i świa‑
domość, że możemy być straszne  Co ja mówię? My jesteśmy 
bardzo groźne!
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Rozdział 24

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Nie lubię października, a listopada wręcz nie trawię  
Prawie na okrągło pada deszcz i wiatr hula po na‑
szych Warszewskich Wzgórzach  Miny ludziom rzed‑

ną i humory picznieją  Czasem zdarza się, że gdy ktoś chce się 
wyrwać z ponuractwa i zasygnalizuje wątły uśmiech, który bar‑
dziej przypomina, że nie cierpi ma porażenie mięśnia okrężne‑
go ust – to i tak napotykając na grobowe miny innych, szybko 
wraca do poziomu wszechpanującego smutasiństwa  Gdzie 
ja mieszkam? W Kaplicowie, czy co? W dodatku liście, które 
spadają stadnie i gromadnie z dębu sąsiadów wprost na nasz 
ogród, trzeba grabić, bo one się nie rozkładają… Gdyby ten 
dąb jeszcze był nasz, a tak? Parysewicze mają piękne drze‑
wo, a my grabiarnię  Nie ma sprawiedliwości na tym świe‑
cie – to po pierwsze  Po drugie – nie pojmuję, tego dziwnego 
zjawiska… Skoro ludzie, oczywiście ci, którzy ducha Bogu 
oddali, a więc nieboszczyki, ulegają rozkładowi, to dlacze‑
go temu samemu prawu nie podlegają liście dębu sąsiadów? 
Rozkład trupa następuje dość szybko, a liści dębu wcale, więc 
liście trzeba palić  Dlaczego ludzi się nie pali, tylko robaki 
muszą ich toczyć? Jakież to nieapetyczne  Powiem więcej – 
obrzydliwe! Gdzieś na dzikim zachodzie, chyba w USA, panuje 
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moda na palenie ciała, zaczerpnięta z Indii, a u nas co? Do‑
karmia się zwłokami robaki, o to! Ja jednak jestem z gatunku 
popielicowatych  Gdy trupnę, chcę być spopielona  Nie chcę 
użyźniać gleby, ani odpłynąć w razie powodzi  No bo jak wio‑
senne roztopy spowodują powodzie, a woda przejdzie przez 
„cmentarz”, to umarlaki się zmyją  Nie od wczoraj wiadomo, 
że woda to potęga  I gdzie wtedy potomni będą szukać słyn‑
nej artystki? A nawet jeśli znajdą, to jak rozpoznają? Piękno‑
ścią nie będę grzeszyła, no nie? Tak, zdecydowanie chcę być 
spopielona  Wprowadzę modę na kolor popielaty  Jutro jest 
„Wszystkich Świętych”  Pewnie znowu babcia przegoni nas 
po Cmentarzu Centralnym  Wiem też, że będę się modliła, 
aby dusza którejś ciotki znowu mnie nie straszyła, jak przed 
pięcioma laty  To było straszne! Nigdy więcej!! Można zem‑
rzeć, na śmierć, na amen, przy tego typu doświadczeniach  
Ale co ja się zastanawiam nad zmarłą ciotką, skoro żywa nas 
nawiedza, „znaczitsia” – odwiedza rok w rok  Ciocia Hanu‑
sia jest postrachem całej rodziny  To siostra naszego taty, o 16 
lat starsza od niego  Zachowuje się jak prawdziwa sekutni‑
ca, a przy okazji wygląda, jak rasowa strzyga  Na sto procent 
po śmierci będzie straszyć, bo już za życia jest upiorna  Naj‑
gorsze, że nadal żyje i we wszystko wtrynia ten swój rozdęty 
nos  I tak długo drąży temat, aż się wywie wszystkiego, czego 
jej trzeba, by ułożyć swoją wersję wydarzeń  Na szczęście 1 li‑
stopada trwa tylko dwadzieścia cztery godziny  Należy więc 
uzbroić się w cierpliwość i wierzyć głęboko, że szybko wróci 
do siebie  Nie wiem tylko, jak my z Wioletą przeżyjemy dwa 
tygodnie ferii, które mamy spędzić u cioci Hanusi w Czasta‑
rach  Czuję, że to będzie jedna wielka katastrofa…
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Oho, dochodzi godzina 24, a zatem w zasadzie mamy już 
Dzień Zaduszny  Dorośli gadają na dole w kuchni i będą oma‑
wiać sprawy familijne jeszcze ze dwie godziny  Zawsze tak jest, 
gdy przyjeżdżają goście, zwłaszcza ciotka Hanusia  Jak na ko‑
mendę zdaje się wtedy relację z całego roku z życia rodzin‑
ki… Ciotka nie pominie nawet najdrobniejszego szczegółu, 
taką ma drobiazgową naturę księgowej  Dobra, chyba trzeba 
się odpryskać i iść spać:

– Wioleta, idziemy się myć i spać 
– No juuuż… – odpowiada sennie siostra 
Wchodzę do klopa, zdejmuję majtki i… O, Boże! Co to??? 

I skąd się to wzięło? Na taki widok nie jestem przygotowana  
Czuję, że zaczynam drżeć, a po chwili cała się trzęsę  Galaretka 
to przy mnie wzór stateczności  Czy ja umieram? To możliwe, 
bo święto zmarłych za 5 minut, a i rodzaj pochówku wybrany! 
Ale czy zasługuję, by zemrzeć tak młodo? Zaraz, coś jeszcze 
mi łazi po giczołach  To robale??? Nie… Krew??? Ścieka po no‑
gach wprost na moje ulubione błękitne gacie frotte  Za chwilę 
wykrwawię się na śmierć!! Ja nie chcę umierać!!!

Spokojnie, tylko spokojnie  Mam za sobą film o dojrze‑
waniu, który całą klasą musieliśmy oglądać  Wszyscy razem 
– chłopaki i dziewczyny  Po takim filmie trudno się patrzy so‑
bie w oczy  Wzrok kieruje się w zupełnie inne zakamarki ciała, 
jak choćby teraz  Mówią, że dziewczyna, gdy zakwita, dostaje 
miesiączkę i cyklicznie krwawi  Czy to jest ta miesiączka? Tak, 
pewnie tak właśnie jest, bo w końcu wszystkie moje koleżanki 
ją mają, tylko ja jestem ciągle na szarym końcu  Ale jak to moż‑
liwe, skoro nie mam ani piersi, ani bioder? Nie mam nawet sy‑
fków na buzi, co mi wypominają inne dziewczyny  Te bardziej 
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złośliwe dorzucają, że przypominam z budowy chłopaka  Tylko 
babcia mnie pociesza i powtarza, że jak zakwitnę, to stanę się 
kobieca, przybędzie mi bioder, a i piersi się pojawią  Nie że‑
bym za tym wszystkim tęskniła  Wręcz przeciwnie – mnie nie 
przeszkadza, że chłopaki jakoś nadmiernie mnie nie adorują  
Oni skupiają się na tych biuściastych i ciągle bleblają: „Takie 
ciało! W takie ciało by się pchało drugie ciało…”  Banda kre‑
tynów! Pewnie i na mnie przyszedł czas stanikowo‑pryszcza‑
ty  Poza tym nie mogę być wiecznie płaska jak naleśnik! No 
trudno! Pewnikiem wszystkie kobiety przez to przechodzą, 
a ja nie jestem żadnym cudownym wyjątkiem  W zasadzie 
teraz mam pewność, że jestem dziewczyną! A już największą 
pewność mam, że trzeba ratować moje majtki, bo są prezen‑
tem od rodzinki z RFN‑u  Takich u nas nie kupię, bo przecież 
w Polsce tylko octu na półkach jest pod dostatkiem  Muszę się 
także wykąpać  Tylko skąd mam wziąć jakąś ligninę albo watę? 
To przecież towar deficytowy! Czasem obie z siostrą stoimy 
za nimi i to po parę godzin w aptece, dla mamy, a i nie zawsze 
udaje się je kupić! Muszę spytać babci, ona na pewno coś za‑
radzi  Przecież za jej czasów nie było celulozy, a kobiety jakoś 
sobie radziły, czyż nie tak?

Z mentliku myślowego wyrywa mnie głos siostry:
– Aneta, ja chcę się myć  Wyłaź!
Wyłaź, wyłaź! Dobrze jej tak mówić  Jak wylezę w ta‑

kim stanie, a ona zobaczy, to wypapla mamie  A ciotka za‑
raz zrobi dochodzenie  I cała rodzina się dowie, co nie daj 
Boże! O, nie! Nie ma głupich  Nikt się nie może dowiedzieć, 
prócz babci  Będę siedziała w wannie tak długo, aż babcia 
tu przyjdzie 
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– Aneta, no wyłaź! – siostra mnie ponagla coraz intensyw‑
niej  Czy ona musi być taka natrętna?

– Idź na dół do klopa i się umyj  Ja jeszcze włosy umyję 
i nakręcę, więc z godzinę, może dwie mi to zajmie  Nie czekaj 

– Co? Oj, weź się nie wygłupiaj! Aneta!!
Wtem słyszę głos mamy:
– Co tam się dzieje?
– Aneta nie chce wyjść z łazienki 
– Aneta, pośpiesz się! – mama rzuca z kuchni 
Co mam teraz zrobić? Jak wszystko się wyda, umrę ze wstydu  

Muszę coś powiedzieć, bo za chwilę sam tata gotów tu przyjść:
– Zaraz, mamo!
Dobrze, chwila dla mnie na zastanowienie  No nie! Co moja 

siora wyczynia? Zagląda przez szpary u dołu drzwi, by spraw‑
dzić, co robię  Na czaszkę upadła? A jak zobaczy krople krwi 
i moje gacie na podłodze???

– Aneta, wychodź!
– Co tam się dzieje? – słyszę głos taty 
No nie! Wiedziałam! Tata maszeruje po schodach na górę  

Na szczęście drzwi są zamknięte na skobel, więc nikt mnie 
stąd nie wygoni 

– Co tu się dzieje? I czemu tak wrzeszczycie?
– A bo Aneta się zadekowała!
– Aneta, dlaczego nie wpuszczasz Wiolety? – tata pyta znie‑

cierpliwiony 
– Bo nie mogę 
– Dlaczego nie możesz?
– Myję się gruntownie!
– Co takiego??
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– Myję się  Całościowo i dokładnie! I będę się jeszcze myła 
z godzinę, albo dwie  Chcę się doczyścić tak dobrze, jak tata 
swojego Fiata 

– Jak to doczyścić gruntownie i całościowo? Wszyscy chcą 
iść spać, więc wychodź 

– Nie! Nie mogę 
– Co takiego?
– No nie mogę… – i czuję, że mi nerwy za chwilę puszczą 
Dlaczego mężczyźni są tacy tępi? I dlaczego nie mają za grosz 

zrozumienia?
– Co ona tam wydziwia? – oho, jest i ciotka Hanusia!
– No właśnie nie wiem… – odpowiada tata 
– Aneta, wychodź w tej chwili! – mama poirytowanym gło‑

sem woła na tyle głośno, że wyrywa babcię z drzemki 
Czuję, że za chwilę eksploduję i się rozryczę  Dlaczego aku‑

rat teraz wszyscy chcą się myć i dlaczego muszą sterczeć pod 
łazienką? Pogięło ich do reszty? Jak dobrze, że jest babcia:

– Anetko, co się stało?
– Nic, babciu  Wszystko dobrze, tylko chcę się dobrze umyć 
– Ale tam jest krew! – i tu Wioleta wyparowuje z grubej 

rury 
Cisza  Po kilku sekundach:
– Krew??? – słyszę zgodny chórek ciotki, babci i mamy 
– Aaaa… – dorzuca tata 
I nie czekając na odpowiedź, zaczynają walić w drzwi:
– Aneta, otwieraj!
– Natychmiast! Słyszysz?
– No otwieraj, bo wyjmę drzwi z zawiasów, cha, cha, cha! 

Słyszę żartobliwy ton w głosie taty 
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Z czego on się cieszy? Krwi nie widział? Ileż to już ryb za‑
ciukał w swoim życiu? Ile świń wypatroszył? Widocznie mało, 
skoro krew go interesuje  Za co mnie pokarało taką rodzinką?

– Czego się tak tłuczecie po nocy? Znowu czołgi są pod 
domem? – dochodzi do mnie głos dziadka, który korzystając 
z obudzenia środku nocy, idzie na odprysk do wucetu  Jego nic 
już nie rusza  Przy swoim łóżku ma postawiony łom, podobno 
na ewentualność złodzieja  Obawiam się jednak, że ten oprych 
musiałby się tak głośno zachowywać, jak my, by dziadka obu‑
dzić  Prędzej wyniesiono by dziadka z łóżkiem i tym złomem…

– Aneta, otwórz te drzwi, bo moja cierpliwość się kończy! 
– mama jest już wkurzona 

– Nieee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – i wpa‑
dam w płacz 

– Anetko, co się dzieje? Otwórz mi! – babci serce zawsze 
mięknie, gdy ryczę 

Co robić? Trzeba skapitulować… Uchylam babci drzwi  
Inni usiłują mnie dojrzeć, ale zasłaniam się ręcznikiem, więc 
widzą tylko moją głowę  Babcia wchodzi do łazienki i z pyta‑
jącym spojrzeniem stara się domyślić, czemu urządzam takie 
histerie  Jedno spojrzenie na moje ciuchy starczy, by wycią‑
gnąć wnioski  Bystremu oku babci nie ujdą nawet moje turku‑
sowe majtki  Podchodzi do mnie, staje przy wannie, spogląda 
z uśmiechem i raptem „trach” mnie w policzek  Za co? Dla‑
czego??? Moje zdziwienie osiąga zenit: za co ten raz?

– Słoneczko ty moje, zakwitałaś… – i w oczach babci wi‑
dzę czułość, jak zawsze, gdy coś ją roztkliwia:

– Zakwitłaś, mój aniołku kochany…
Babcia mnie przytula i gładzi po włosach:
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– Moja niunia jest kobietą… Ten policzek to stary zwyczaj 
przekazywany w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie  
My kobiety takim znakiem, na odczynienie uroku, witamy 
dziewczynkę w świecie kobiet  Nie myśl, że cię biję 

Dobre sobie! Ładne mi powitanie! Czy teraz od wszyst‑
kich domowników dostanę w gębę? Albo i od znajomych, 
którzy nieopacznie się dowiedzą o mojej przykrej przypa‑
dłości? Po drugie – nie jestem kobietą  W lustrze, z figu‑
ry widzę chłopaka o dziewczęcych rysach, dowiaduję się, 
że jednak od dziś jestem dziewczyną, co potwierdzają moje 
RFN‑owskie gacie, a już rano mam być kobietą? Nie za szyb‑
ko? Dlaczego stwierdzenie bycia dziewczyną, a może i ko‑
bietą, zaczyna się od takich piramidalnych trudności i jest 
aż tak bolesne?

Moje myśli galopują w tempie stada dzikich koni  Zaraz się 
przewrócę, jak któryś z tego tabunu  Ale, ale… Cisza dokoła  
Nie ma ich? Światełko nadziei pojawia się w tym ciemnym li‑
stopadowym tunelu, lecz po kilku sekundach gaśnie  Nieeee, 
sterczą tam i podsłuchują! Co za perfidia losu!

– Mamo, co tam się dzieje? – pyta Hanusia 
– Wszystko dobrze  Zaraz kończymy i wychodzimy 
Babcia bierze moje majtki i wrzuca pod wodę:
– Trzeba je zaprać i to natychmiast, bo będą ślady  Aha, 

tylko w mydle i chłodnej wodzie, pamiętaj!
– Yhy…
– Wymyta? No to wycieraj się  Zaraz ci coś przyniosę! – 

i babcia wychodzi z łazienki, zamykając za sobą drzwi tak, 
by inni nie zaglądali 

– Mamo, co tam się dzieje? – pyta tata 
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– Zaraz ci wyjaśnię, ale najsampierw muszę po coś iść  Daj 
mi 2 minuty 

Cisza panuje na przedpokoju, jak przy jakimś konsylium 
lekarskim i oczekiwaniu na werdykt: będzie żyć! Tylko jak 
ja przeżyję teraz wyjście z łazienki? I co babcia kombinuje? 
Zdaje się, że nic lepszego mi nie zostaje, jak tylko czekać  Jest! 
– Anetko, to jest nowa paczka waty  Udało mi się ją kupić przed 
rokiem  Czekała na ciebie i się doczekała  Proszę! – i tu babcia 
z duma podaje mi malutki woreczek 

Znam ten woreczek  To rarytas, o który stoi się godzina‑
mi w aptekach  Otwieram i wyjmuję watę otoczoną delikatną 
białą siateczką 

– To twoja pierwsza podpaska, Anetko…
I co, mam ją zainstalować na oczach babci? A może i całej 

rodzinki? Niedoczekanie!
– Dziękuję! A czy mogę zostać sama?
– No tak, tak!
No, już  Jak kobiety mogą z czymś takim w majtkach cho‑

dzić? Niewygodne to, jak diabli! Jakoś trzeba tych kilka dni 
przeżyć  Kilka dni? Matko jedyna! Przecież mnie ta upier‑
dliwość czeka przez kilkadziesiąt lat! Koszmar! Kilkadziesiąt 
lat z watą i to nie cukrową? To straaaszneee… Jednak chyba 
najgorsze ciągle przed mną, bo teraz przyjdzie mi stanąć oko 
w oko z rodzinką  Mus to mus  Wychodzę 

– No i? – mama patrzy się na mnie tym swoim przenikli‑
wym wzrokiem, który również kieruje na tatę, gdy wraca on 
do domu na cyku  Przy okazji go obwąchuje, jak nasz ratlerek 
Kiniuś tyłek Muni  Munia jest śliczną suczką, w której Kiniuś 
się kocha na zabój 
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– A co?
– To ja się ciebie pytam 
– Chyba dostałam okres…
– Chyba?
– Na pewno, na pewno! – z dumą podkreśla babcia 
Mama się uśmiecha, jak wtedy, gdy stwierdza zapach wódki 

lub piwa przy ustach taty z miną „a nie mówiłam?”
– No tak, czas najwyższy 
Tata nic nie mówi, tylko się uśmiecha  Hanusia wydyma usta:
– Jest się z czego cieszyć, myślałby kto! Papranina na całe lata 
Mówi do rzeczy, w przeciwieństwie do mojej siostry, któ‑

ra coś kuma, ale nie do końca, więc patrzy się z wyłupionymi 
gałami i jakoś jej nieprędko do łóżka 

– A ty co, nie chcesz już spać? – rzucam kąśliwie do siostry 
– ??? – Wioleta stoi i się zastanawia, o co tu biega, skubiąc 

skórki po wewnętrznej stronie swoich ust 
– Dobrze, jutro też jest dzień, więc porozmawiamy o tym 

jutro! – podsumowuje tata 
Ale ja nie chcę o tym już rozmawiać! Aniu jutro, ani po‑

jutrze, ani wcale! Co oni mi chcą powiedzieć? Że chłopak 
ma zmazy nocne, a dziewczyna miesiączkuje? To akurat wiem, 
a doświadczam od pół godziny  Świerszczyki, które są z RFN‑
‑u, i które na stałe leżakują w tapczanie moich rodziców też nie 
są ciekawe, a wręcz paskudne  Książka „ O dziewczętach dla 
dziewcząt” także przeczytana  Od dziś mam pewność swojej 
płci, więc w czym chcą mnie uświadamiać? A jak będę zaintere‑
sowana w sposób szczególny jakimś wstrętnym tematem, to się 
spytam Izki albo Marzenki  One są na bieżąco ze wszystkimi 
drastycznymi tematami dojrzewania  Bo niby czego się dowiem 
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od ciotki Hanusi, która powinna już odejść z tego świata albo 
od dziadka? Przecież on nawet nie pamięta, co to znaczy być 
chłopakiem  Tata chyba coś jeszcze kojarzy, bo ma 37 lat, więc 
do sędziwego wieku jeszcze kilka lat mu zostało 

– Dobranoc! – rzucam krótko i kładę się w swoim pokoju, 
marząc, aby wszyscy dali mi już święty spokój 

– Dobranoc, moja malutka kobietko! – babcia całuje jak 
zwykle 

Dobrze, że choć ona zachowuje się normalnie  Człowiek 
dostaje okres, a tu raptem tyle zamieszania! I o co? O trochę 
krwi? Czy dorośli nie mają ważniejszych spraw na głowie, jak 
moja pierwsza miesiączka? I dlaczego babcia mówi „kobiet‑
ko”  Czy to znaczy, że już nie będę jej Anetką?

– Teraz wszystko będzie inaczej… – ciągnie babcia 
– Dlaczego inaczej?
– Bo jesteś kobietą, a to zobowiązuje 
– Do czego?
– Do bardzo wielu rzeczy  Jednak o tym powiem ci innym 

razem  Dość wrażeń na dzisiejszy dzień  Spać! – babcia wy‑
chodzi i zamyka drzwi 

Wreszcie jestem sama  Noc ciemna za oknem  Dostać okres 
w święto zmarłych to chyba nie za dobry omen? Umrzeć nie 
umrę, chyba, a przynajmniej nie dziś  Tym niemniej optymi‑
zmem nie napawa bycie kobietą, skoro to wszystko jest ciężkiego 
kalibru, a na dodatek „zobowiązuje”  Ciekawe, co to za zobo‑
wiązania? Tata często powtarza coś o obowiązkach małżeń‑
skich, a mama mu odpowiada, iż „trudno być kobietą”  Jakie 
obowiązki tata ma na myśli? Może łóżkowe? Chwila, moment 
– czy oni to jeszcze robią? Niemożliwe! W tym wieku???
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Rozdział 25

NAŁÓG

Consuetudo est altera natura – przyzwyczajenie jest dru‑
gą naturą, wg mądrości Cycerona, którego babci zdarza 
się cytować  Zgadzam się, zwłaszcza gdy spoglądam 

na swoje palce, a dokładniej na poobgryzane skórki wokół pa‑
znokci  To nałóg, z którego chyba nigdy się nie wyleczę  Wiem, 
że mam dłonie, jak u praczki i należałoby je wkładać w ręka‑
wice na całe dnie i noce, bym ich wiecznie nie skubała  Jednak 
przyzwyczajenie, które mnie prześladuje niemalże od urodze‑
nia, jest silniejsze niż zdrowy rozsądek, kary wymierzane przez 
tatę, a nawet mina pełna obrzydzenia cioci Hanusi  Najgorsze, 
że gdy obgryzam palce, to nie myślę, lecz robię to odruchowo, 
bez kontrolowania się  Przestaję, gdy ból lub krew mi uzmysła‑
wia, że nie ma co ich dłużej katować  Tylko jak ich nie obgry‑
zać, skoro za 4 miesiące egzaminy, korepetycje z matematyki, 
gonitwa z materiałem, by nadrobić oceny, a na dodatek teraz 
– siedem dni wygnania, banicja cywilizacyjna, zsyłka prawie 
syberyjska – ferie u cioci Hanusi  Nie wiem, jak nam się uda 
wytrzymać cały tydzień, nim tata po nas przyjedzie i odwiezie 
do Goleniowa  Głowę sobie daję uciąć, że jestem tu z Wiole‑
tą wywleczona, abym stukała niczym dzięcioł, czytała lek‑
tury i wreszcie podniosła średnią z 4,1 na przynajmniej 4,4, 
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o ile nadal chcę iść do liceum, a nie zawodówki  Koszmar… 
Nie dość, że tu diabeł mówi dobranoc, to jeszcze stale pada 
deszcz  Śnieg topnieje w oczach, a nieutwardzone drogi te‑
raz przypominają jedno wielkie grzęzawisko  Nie stwierdzam 
kina, restauracji, sklepów, tylko kiosk–klub  Józefów to chy‑
ba najbrzydsze miejsce, jakie istnieje na ziemi  Latem można 
przynajmniej pójść nad bajorko, ale zimą i psa się nie wygo‑
ni, bo gdzie miałby biegać? Po torach kolejowych, które wi‑
dać przez okno? Z drugiej strony za to stoją kubły na śmieci, 
a sam dom jest na tyle paskudny, że chyba lepiej oglądać go 
od środka, choć sama nie wiem, co tu stanowi szczyt brzydo‑
ty  Cierpień estetycznych dopełnia widok sanitariatów z po‑
marańczowymi strugami, wrytymi na stałe w blachę wanny 
i umywalek  Z rur bowiem cieknie woda z rdzą, dzięki czemu 
po dwóch dniach mam pomarańczowy odcień na dłoniach, 
a zbrązowiały na poobgryzanych skórkach przy paznokciach  
I do tego fetor schnącej farby po malowaniu całego mieszka‑
nia! Kto odnawia ściany w środku zimy? W dodatku na kolor 
szpitalnej bieli  Chyba tylko nasza ciotka…

Babcia jest zaniepokojona, gdyż jak twierdzi „Hanusia jest 
uzależniona”, a to jest nasza rodzinna przypadłość  Prawda! 
Gdy nie ma kawy, a nie ma od paru lat, ciotką aż telepie  Cała 
rodzina uskutecznia zrzutkę owego rarytasu, ponieważ stano‑
wi on antidotum na „trzęsiawkę‑hanusiawkę”  Po co to robią, 
skoro ciotka to zakała? Gdyby odebrano jej kawę na amen, 
może zatelepałaby się na śmierć? A tak sami podtrzymują i na‑
łóg i ciotkę przy życiu  Ale, jak mawia dziadek, nałóg potrafi 
też utrzymać przy życiu  On coś o tym wie, szczególnie z cza‑
sów swej młodości… Tata i Wioleta też mają przyzwyczajenie 
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– skubią skórki po wewnętrznej stronie ust, czasem aż do krwi  
Ryjek wyciągnięty ku prawemu lub lewemu uchu i skuban‑
ko  Paskudny widok  O, dokładnie teraz Wioleta znowu zjada 
swoją błonę śluzową…

– Poprzyglądamy się zdjęciom z albumów ciotki? – pro‑
ponuję 

– Nieee, może pooglądamy te stare gazety z lat 50 ? – Wio‑
lecie chyba nie pasuje mój pomysł na ponure przedpołudnie 

– Nieee… chyba poczytam co innego 
– A może sprawdzimy, co ciotka ma w spiżarni? Może coś 

słodkiego?
– Dobra! – podłapujemy obie pomysł, z nadzieją wyniu‑

chania jakichś łakoci 
Ciotki Hanusia jest w pracy, więc cała jej chata do na‑

szej dyspozycji  Ale fajowo! Spiżarnia nie jest duża, za to peł‑
na dobra maści wszelakiej  Ogórki kiszone, grzybki suszone 
i marynowane, cukinia i… Mniam, mniam! Na półce stoją 
słoiki z jagodami, konfitury z malin, dżemy truskawkowe i po‑
rzeczkowe, powidła śliwkowe, słowem – delicje! I jakieś soki, 
a co więcej podpiwki! Hura! Nasza babcia też przygotowuje 
podpiwki od czasu do czasu, a szkoda, bo są wyśmienite  Czu‑
ję, że dzień zapowiada się niesamowicie!!!

– To co, bierzemy podpiwek?
– Nooo!
– Tylko który to kolor? Butelki nie są podpisane 
– Zaraz, zaraz… Może ta?
– Weź tę drugą, ciemniejszą, ze sprężynowym zamknię‑

ciem  Oooo, o tak, właśnie tę!
– Ok 
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– To podaj od razu dwie  Ciotka i tak nie zauważy, bo tyle 
ich ma 

– Trzymaj zieloną i brązową  Któraś się nada 
Nie zamierzamy pić w kuchni tak szlachetnego trunku, jak 

podpiwek  Słoika z marmoladą truskawkową też nie otworzy‑
my przy widoku zlewozmywaka opaćkanego strużkami rdzy  
I co z tego, że mamy zakaz jedzenia w pokoju? Przecież ciotki 
nie ma  O niczym się nie dowie, bo i niby skąd? Zaraz sobie 
zrobimy ucztę  To będzie rozpusta w biały dzień 

Uczta gotowa  Stolik nakryty białym obrusem, chleb pokro‑
jony, posmarowany margaryną, konfitury wyłożone na talerzy‑
ki wyjęte z kredensu, nad którym wisi portret wujka Tadeusza, 
pędzla nieznanego malarza  Wujek Tadeusz to świętej pamięci 
mąż ciotki  Musiał być człowiekiem świętej cierpliwości, skoro 
jędzy nie ukatrupił przez tyle lat  Spogląda na nas życzliwie, 
a że nadal nie żyje, więc bez obaw, wszystko, co tu zjemy, zo‑
stanie między nami  A, jeszcze świeczka dla dodania nastroju  
I kieliszki, koniecznie te kryształowe  Ładne są, i to nawet bar‑
dzo  Stanowią pozostałość prezentu ślubnego cioci z wujkiem  
Przez 27 lat zdążyły się wytłuc, a ostatnie dwa są cioci talizma‑
nem  Najwyższy czas je przemyć podpiwkiem  Jest eleganc‑
ko, wręcz idealnie  Jeszcze tylko trzeba potrząchnąć butelką 
z podpiwkiem, aby bąbelkował, jak szampan  Kilka spraw‑
nych ruchów i… trzask!! Wtem butelka z łoskotem wystrzela, 
w mgnieniu oka wyślizguje mi się z rąk, uderza w stół, tłukąc 
kryształowy kieliszek  Wioleta usiłuje ratować następny  Prze‑
chyla się do przodu, ale nie może utrzymać równowagi i wraz 
ze stolikiem ląduje na podłodze, zaś część zastawy na tapcza‑
nie  Kit w oko z tapczanem, wyszorujemy go z konfitur, grunt, 
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że szampanówka uratowana, przynajmniej jedna  Obrus także 
zapaćkany… Trudno, potem go wypierzemy 

– Ojeju!!! – Wioleta nieruchomo patrzy na portret wujka 
Tadeusza 

– Oooo, matko! – i ja staję, jak wryta 
– Co to jest??? – obie nie możemy uwierzyć własnym 

oczom 
Brunatna ciecz, zamiast być w kryształowych kieliszkach, 

przylega do portretu wujka, rozbryzgana brązowo‑fioletową 
plamą, średnicy pół metra na nowo wymalowanej białej ścia‑
nie  Do tego jeszcze jakieś kulki… Porzeczki? Jagody? Chyba 
jagody… Kilka z nich ścieka po nosie wujka Tadeusza, a parę 
innych po łuku plamy na ścianie 

– To chyba jednak nie jest podpiwek… – słusznie zauwa‑
ża Wioleta 

– No… nie jest… Tylko co?
– Sok jagodowy?
– Chyba… – tak myślę, choć pewności nie mam 
– Sok? Sok by nie wystrzelił 
– Nie wiem… Może sfermentował?
– Ty, Aneta…
– Co?
– Czujesz swąd?
– No, coś… jakby…
– Anetaaa!!! Aneta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Jezuuuuuuuu!!! – drę się do Wiolety i łapię za obrus cio‑

ci  Krzyczymy jedna przez drugą:
– Szmata!!!
– Obrus!!!
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Rzucamy je na palący się róg tapczanu i przyduszamy podu‑
chami  Skąd on, u diabła, się fajczy? Od „nastrojowej świeczki”? 
Ale jakim cudem? I kiedy? Jak to możliwe? Nieistotne  Najważ‑
niejsze, że ogień opanowujemy w zarodku  Czuję, jak trzęsą 
mi się ręce, a nogi odmawiają posłuszeństwa  Chyba muszę 
usiąść, inaczej zemdleję  Czarna dziura na rogu kanapy rozta‑
cza tak nieprzyjemną woń, że za chwilę chyba obie zemdlejemy 

– Co to było? Zemsta zza światów? – usiłuję powiedzieć 
cokolwiek mądrego 

Wioleta stoi blada, jak ściana, oczywiście ta sprzed kilku 
minut, i nic nie mówi 

– Jak ciotka to zobaczy, to dopiero będziemy miały… – 
ciągnę dalej 

Przerażenie Wiolety i moją trzęsawkę przerywa ostry dźwięk 
dzwonka do drzwi  Kto to może być? Listonosz? Złodziej? Bandy‑
ta? Morderca?? To chyba nie ciotka??? Dzwonek z każdą sekundą 
staje się bardziej natarczywy, a my co raz mocniej przerażone 

– Dziewczynki, otwórzcie! To ja!
Jaka „ja”? Na miękkich nogach, prawie na czworakach, 

podchodzę do drzwi  Uchylam je na długość łańcucha i wi‑
dzę czyjąś chudą paszczę 

– Przepraszam, ale jakiś dziwny zapach czuję i słyszę ja‑
kieś hałasy…

Nic nie odpowiadam, tylko przyglądam się temu zjawi‑
sku, usiłującemu wsunąć raz jedno, a raz drugie oko do środ‑
ka mieszkania 

– Czy wszystko dobrze? – pyta „ja” 
Co to za dziwna kobieta? Koścista i blada, jak śmierć na cho‑

rągwi, tylko ciemnobrązowe, rozbiegane oczy świadczą, że można 
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ją zaliczyć do żywych  Ona jest tak urodziwa, jak ciotka  Pa‑
sują do siebie idealnie 

– Jestem sąsiadką z piętra niżej 
– Aaaa… – powoli odzyskuję język w buzi 
– Czy wszystko u was gra?
– Jest dobrze  – odpowiadam 
– Na pewno?
– Tak, tak! – staram się uspokoić „kostuchę” 
– A niczego wam nie potrzeba?
– Y‑y! – kiwam przecząco głową, ale widać jestem mało 

przekonująca, skoro „ja” dalej przynudza 
– Wasza ciocia powiedziała, żebym od czasu do czasu do was 

zajrzała 
– Jest bardzo dobrze  Jemy śniadanie 
– Aha  Mleko się przypaliło? Bo ten zapach…
– Oooo, tak! Mleko nam wykipiało, zaraz posprzątamy 

i wywietrzymy 
– Aha… No dobrze…
– Yhy…
– Jakbyście czegoś potrzebowały, to mieszkam tuż pod 

wami 
– Dobrze 
– No to do zobaczenia!
– Tak… do widzenia!
Chyba udało się przekonać kostuchę  Teraz spokojnie, tyl‑

ko spokojnie  Trzeba to wszystko ogarnąć  Matko jedyna…
Wioleta nadal stoi w pokoju i patrzy  Przyjarany tapczan, 

usmolony obrus, zniszczony portret wujka Tadeusza, stłuczo‑
ny kieliszek, przewrócony stolik, konfitury wdeptane w dywan, 
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cuchnące dymem haftowane poduszki – to wszystko małe piwo 
w porównaniu z ogromną, ciemnobrązowo‑fioletową plamą 
na śnieżnobiałej ścianie… Stolik ustawimy, obrus wypierzemy, 
poduchy wywietrzymy, portret wujka jakoś oskrobiemy, ale 
co my zrobimy z tą plamą na ścianie i wypaloną dziurą w tap‑
czanie? Nic to, musimy uwinąć się szybko, by zdążyć przed 
szesnastą, choć pewnie i tak nic nas nie uratuje… Oho! Dźwięk 
kluczy, przekręcanych w drzwiach obwieszcza chwilę prawdy 

– Co się dzieje? – ciotka z miną sierżanta patrzy na mnie, 
mrużąc oczy 

– Yyyypf, yyyypfff…
– Sąsiadka zadzwoniła, że czuje spalone mleko, a ja wam 

żadnego mleka nie zostawiłam  Co to za swąd? – ciotka ścią‑
ga buty i maszeruje wprost do pokoju, otwiera drzwi i patrzy 
swoimi wyłupiastymi oczami: – Jezus Maria! Jezus Maria!! Je‑
zus Maria!!! Potwory!!!! Gady!!!! Precz!!!!!!!! Preeeeeeeeecz!!! 
Żeby wasza noga tu więcej nie stanęła!!!

Od dziesięciu minut patrzę na Wioletę, a ona na mnie  
Właśnie siedzimy w pociągu do Szczecina, wyrzucone przez 
ciotkę  Rzadko kiedy zdarza mi się milczeć, jak teraz  Po‑
woli dociera do mnie, że im bardziej się staram, tym gorzej 
mi wszystko wychodzi  A może jestem dziedzicznie obciążo‑
na nałogiem pakowania się w tarapaty??
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Rozdział 26

SKARPETKA PRZYSTOJNIACZKA

Nasza klasa nie jest taka najgorsza  Gdyby tak pomi‑
nąć prawie wszystkich chłopaków, mogłoby być fa‑
jowo  Tylko, który zasługuje na pozostanie? Tomek 

Siufry – odpada, za nudny  Duet egzotyczny: Fredek Toma‑
lewski i Przemas Smyczewski – na odstrzał, podpadają mi co‑
raz częściej  Tomek Chudakowski i Jacek Malisz – do bani, 
za mało mnie adorują  Chociaż nie, Chudakowski ostatnio 
daje mi do zrozumienia, że mu się podobam, więc chwilowo 
może zostać  Poczekam na rozwój sytuacji i wtedy podejmę 
decyzję, co do jego osoby  Krammer i jego banda… – dwa lata 
paki za same zakazane gęby  Piotrek Jasiecki, nieszkodliwy 
amator mórz i oceanów… – może zostać  On ma jeszcze gor‑
sze uzębienie, niż ja, prawie wampirze  Ale Piotrek i tak ma‑
rzy tylko o statkach  I dobrze, bo z tą szczęką trudno będzie 
mu znaleźć dziewczynę, no chyba, że taką samą wampirzycę  
To taki samotny biały żagiel, jak Jacek Okłoza  Kto tam dalej? 
A, Myszka… O bidulek! Andrzeja tak często spotykają różne 
nieszczęścia z mojej strony, że aż mi go żal, niech zostanie  
Może zostać i Mietek Igiełko, bo jego w ogóle nie widać, ani nie 
słychać  Czasem myślę, że on do budy kanałami chodzi  Zdzi‑
siek Kierzbowski, erotoman gawędziarz – precz z nim! Gdy 
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gapi się na Kaśkę, najładniejszą dziewczynę w klasie, z oczu 
wystają mu dwa członki  Krzychu Dygas, klasowy omnibus, 
ale niedołęga z plastyki  Mam z nim nieformalną umowę na‑
ukową  Robię mu rysunki, a on mi daje spisać zadania domo‑
we z matmy  No i muszę go zdążyć oczarować, bo mam zakład 
z Izką  Tu idzie o mój honor! Dygas koniecznie musi zostać  
Marek Jasny jest najsensowniejszy w całej klasie  Podoba się 
wielu dziewczynom  Szczególnie jednej, ześwirowanej jeszcze 
dodatkowo na punkcie Lady Pank  Stąd ma pseudonim Lady  
Lady mało się nie zesika ze szczęścia, gdy z nim rozmawia  No 
i jest jeszcze kilka amatorek Jasnego z innych klas, mdlejących 
na jego widok  W sumie nie dziwota, bo to najprzystojniejszy 
chłopak w 8c  Musi zostać  Nie chcę mieć potem na sumie‑
niu dziewuch, gotowych popełnić samobójstwo, czyli skoczyć 
z wody na most! Marek Wciśnięty, ten jest super! Gra na forte‑
pianie, gitarze i mnie na nerwach, ale rzadko  To zdolna bestia  
Niech zostanie, będą z niego ludzie  Zresztą, ile nam tego by‑
cia razem zostało? Dwa miesiące? Potem i tak się rozejdziemy 
do innych szkół i pewnie więcej nie zobaczymy  Trzeba wyko‑
rzystać każą chwilę na spotkania poza szkołą, zwłaszcza z tymi 
udanymi egzemplarzami  Dzisiaj wpadną do mnie Wciśnięty 
i Jasny  Przede wszystkim chcą odwiedzić republikankę Agę, 
która kibicuje Republice i Grzegorzowi Ciechowskiemu, a po‑
tem pankową Lady  No to zaliczą niezły miszung dźwiękowy  
Ciekawe, czy Lady leży już rozplaskana, czy dopiero później 
trupnie? Oho, już są:

– Cześć Aneta!
– Cześć wam! Wejdźcie do pokoju! – zapraszam, a sama 

idę do kuchni przygotować coś do picia 
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Słyszę, jak chłopaki cmokają na widok wieży hi‑fi  To su‑
per nowoczesny sprzęt  Można odsłuchiwać płyty winylowe, 
ale również i moderne kasety  Jest też wmontowane radio  
Duża ta „anlaga”, jak mówi tata  Nówka, jeszcze cieplutka 
i prosto z RFN  Jednak te imperialistyczne mocarstwa są bar‑
dziej do przodu od socjalistycznych  Dwóch Marków prze‑
gląda płyty:

– Ty, zobacz… Rolling Stonsi!
– O jaaa… Bitlesi!
– Paul Anka, też jest 
– Tom Johns 
– Abba, Pink Floydzi 
– Nena!
– Modern Talking, Depeche Mode!
– Aneta, ale masz sprzęcicho! – wciśnięty z wrażenia jest 

naprawdę wciśnięty, w kanapę 
– Tak, ale ja i tak tego nie słucham  Mam inny gust – i wska‑

zuję fortepian 
– Mogę? – pyta Wciśnięty 
Marek podchodzi do instrumentu i zaczyna grać  Pięknie 

gra! Mogę go słuchać godzinami  W tym czasie Jasny postana‑
wia skorzystać z ubikacji  Dziwne to nie jest  Opił się u Lady 
i tej drugiej – republikanki, a do mnie przyszedł się wysikać 

– Prądu nie ma, musisz sobie radzić po ciemku! I z Ki‑
niusiem! – wołam za Jasnym 

– Dam radę, spoko wodza!
Jasny otwiera drzwi i wchodzi do ubikacji  Słyszę jakiś ra‑

ban  Marek przestaje grać, patrzymy na siebie i zastanawiamy 
się, co Jasny wyczynia 
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– Co on, nie wie, jak się klop obsługuje?
– Może twojego Kiniusia się boi  W końcu masz bardzo 

groźnego ratlerka, cha, cha! – Marek uskutecznia swoje sar‑
kastyczne podśmiechujki 

Idę pod drzwi toalety:
– Jasny, wszystko w porządku?
– Taaak!
– Aha, to dobrze 
Otwierają się drzwi ubikacji  Jasny stoi z miną numer sie‑

demnaście – kota srającego na pustyni  Niby chce, ale nie chce 
– wyjść  Nic nie rozumiem 

– Co jest?
– Jest problem… – ciągnie Jasny 
– Jaki?
– Twój pies coś tu zrobił…
– Co? – i zaglądam 
Faktycznie, Kiniuś coś narobił  Wyfajdał rzadkiego „cosia” 

i teraz siedzi skulony w swej kuwecie ze zbolałą miną  Otwie‑
ram drzwi szerzej i widzę kilka „cosiów”, porozmazywanych 
po podłodze ubikacji  Kiniuś ze spojrzeniem „to nie ja”, wlepia 
swoje wybałuszone gały raz na mnie, raz na Jasnego, ze zde‑
cydowanym wskazaniem na Jasnego 

– A, stąd ten rumot… – mówię sama do siebie
– No właśnie  I teraz mam upaprane skarpetki  W dodat‑

ku cuchnące 
– To wyjdź, ale najpierw zdejmij skarpetki, żebyś mi nie 

rozciapciał tego po całym świecie  Zaraz to posprzątam 
Jasny posłusznie zdejmuje skarpetki i stoi nieborak ze zwi‑

sającymi flakami przy toalecie  Ja szybko sprzątam i wyganiam 
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Kiniusia na dwór  Pewnie jest zatruty jakimś znalezionym gna‑
tem, albo zdobycznym mięsiwem w przydomowej wędzarni 
pani Helenki  On to potrafi coś wyniuchać i przywlec  Za‑
kopuje to, a potem odgrzebuje i wcina, gdy ma ochotę  Nie, 
żebyśmy go głodzili  Skąd? Odzywa się w nim pierwotna na‑
tura zdobywcy i gdy czuje gdzieś dojrzały zapaszek zepsutego 
ścierwka, postanawia przywlec je do domu  O proszę, wyrzu‑
cam zzieleniałego gnata, dowód jego chomiczej natury 

– Co z tym teraz? – Jasny ma minę bezradnego dziecka 
– Jak to, co? Przecież nie zjesz, ani nie sprzedasz  Pierz!
– Masz proszek?
– Już ci daję 
Jasny zamyka się ponownie  Marek gra i nie zwraca uwa‑

gi na całe to skarpeciane nieszczęście  Po jakichś 10 minutach 
dociera do jego świadomości, że kolegi nie ma od dłuższego 
czasu:

– Gdzie Jasny?
– Pierze skarpetki 
– Po ciemku?
– A rzeczywiście… – i idziemy do ubikacji 
Otwieramy drzwi, a tam Jasny stoi nad umywalką, napeł‑

nioną wodą pod sam brzeg  Trzyma w dwóch palcach każdej 
ręki po jednej skarpetce i ruchem naprzemiennego wsuwania 
i wysuwania z wody, pierze je 

– Tak to do jutra ich nie wypierzesz  – zauważam 
– A jak?
– Weź skarpetkę w dwie dłonie i trzyj! Jak będziesz je tylko 

wsuwał i wysuwał, kupa nie zejdzie do wakacji 
– Aha…
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– I po co ci tyle wody do dwóch skarpetek? – dziamdziam, 
zupełnie jak moja mama 

– Dobra… – Jasny wydaje się speszony 
– Jak wyszorujesz, to wywieś je na dworze, na sznurku  

Wiatr szybko je wysuszy  – podpowiadam 
– Yhy 
Marek zajęty oglądaniem płyt, nic sobie nie robi z przy‑

padku kumpla  Pewnie cieszy się, że jego samego ciśnienie nie 
męczy  To inteligentna i dowcipna bestyjka, chociaż w specy‑
ficzny sposób  Gdy coś mówi, to nie wiem, czy na serio, czy 
zwyczajnie łacha drze z niczego nieświadomego człeka  A ten, 
nim dojdzie do rozumu, mija jakiś tydzień  Lepiej mu się nie 
naprzykrzać  Przyjaźni się z Jasnym i Żygasem, ale lubi Mysz‑
kę i nudnego Siufrego  Nie wiem, dlaczego  Pewnie zna go le‑
piej, niż inni 

Po godzinie wszyscy wychodzimy na dwór  Jasny po suche 
skarpetki, ale… nie ma ich!

– Gdzie one są? – ze zdumieniem pyta i wskazuje sznurek: 
– Przecież tu je wieszałem!

– Tu? Tu nic nie ma  – stwierdzam 
– I to by było na tyle! – kwituje Marek, a w jego oczach po‑

jawiają się złośliwe chochliki 
– To gdzie są? – Jasny usiłuje dojść prawdy 
– A troczkami przypiąłeś? – i pokazuję troczki do zacze‑

piania prania 
– Nie! A miałem?
– A nie? Przecież jest wiatr – słusznie zauważam 
– Pewnie wzięły i spadły… – dowcipkuje Marek 
– Zaraz zarobisz w dziąsło! – rzuca Jasny 
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– Sprawdź w trawie  Daleko nie uciekły  – dogryza Marek 
Chodzą między drzewami, jak Sherlock Holmes i dr Watt‑

son, szukając zaginionych skarpetek 
Jasny jest wysoki i gałęzie jakoś mu nie pomagają, więc 

irytuje się coraz mocniej 
– Mam twoją onuckę! – Marek bierze patyk, nabija skar‑

petkę i ostrożnie unosi ją do góry 
– No to jedna jest! – kwituję 
W tej chwili przybiega Kiniuś i coś tarmosi w pysku  Oczy‑

wiście! Skarpetka Jasnego w pysku sprawcy całego zamieszania 
– Kiniuś, chodź tu! – wołam, ale pies nie reaguje 
– Oddawaj to, słyszysz hultaju? – docina Marek 
– Kiniuś, natychmiast! – nakazuję psu 
Kiniuś coraz bardziej ubawiony, ani myśli oddać zdobycz  

Trzeba go zwabić na coś lepszego  Idę po kawałek kiełbasy 
do lodówki  Ten zadowolony, jakby szczęście wielkie go spo‑
tkało, tarmosi z lubością skarpetę  Na widok jakiegokolwiek, 
nawet najmniejszego ruchu Jasnego, czy Marka – spyla  Wy‑
chodzę z serdelkiem i wołam czworonoga:

– Dobry pies, dobry! – usiłuję go ułagodzić, a do chłopa‑
ków rzucam: – Nie ruszajcie się przez moment, to go złapię 

Kiniuś zachęcony zapachem podchodzi i niucha  Smakołyk 
go nęci, ale kombinuje, jak go dostać i jednocześnie zatrzymać 
zdobycz  Stoi i gapi się wyłupiastymi ślepkami, w których wi‑
dać diabelskie iskierki 

– Chodź tu!
Kiniuś powoli idzie, z zaciśniętą w szczęce skarpetką  Cap! 

Mam go:
– Oddaj skarpetkę!
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Pies nie puszcza, a do tego zaczyna warczeć 
– Wyrwij mu ją z pyska! – zwracam się do Jasnego 
Jasny łapie za koniec skarpetki i ciągnie  Pies warczy coraz 

głośniej, jak wtedy, gdy mu ktoś usiłuje zabrać żarcie  Znam 
ten warkot…

– Oddawaj! – Jasnemu puszczają nerwy 
Wtem Kiniuś puszcza skarpetę i wbija kły w dłoń Jasnego  

Kiniusiowi należy się za to klaps, szmatą po tyłku  Huncwot 
widząc, co się święci, zmyka na ogródek Pani Helenki  Jasny 
zakłada skarpetki, a dokładnie jedną całą, drugą podziurawio‑
ną  Piękny widok!

– Elegancik! – stwierdza Marek 
Jeszcze chwila i naprawdę zarobi w papę  Należy mu się  

Cofnie się do dzieciństwa i z powrotem  Uśmiecha się złośli‑
wie i dodaje:

– Nikomu nie powiem 
– Walnąć cię?
– Jasny, przepraszam! – usiłuję załagodzić sytuację 
– Nie ma sprawy! – Jasny chce się uśmiechnąć, ale jakoś 

mu to kiepsko wychodzi 
Zamiast uśmiechu pojawia się bliżej nieokreślony grymas, 

czyli mina numer siedemnaście  Cóż, zdolności aktorskich 
nie posiada  Za to inne zalety, owszem  Jest wysoki, dobrze 
się uczy, ma powodzenie i ogólnie – da się z nim wytrzymać  
A co najważniejsze – jest nadal przystojny  Zabójczo przystoj‑
ny, nawet w dziurawych skarpetkach!
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Rozdział 27

NAGRODA

Mama ciągle powtarza, że za słodyczami to bym 
sukę do Pacanowa gnała  Czemu nie do Głuchej 
Dolnej czy Gądek Górnych? To takie same Ci‑

pielewa, jak Pacanów  A co do łakoci – to prawda, że naj‑
chętniej jadłabym je na okrągło  Nie, żeby jakieś obłąkane 
ilości  Tabliczka czekolady dziennie i parę batoników w zu‑
pełności wystarczy  Niestety, mama wydziela nam to czy 
owo, co drugi, trzeci dzień  Tyle, że Wioleta nie zjada swego 
przydziału  Chomikuje go, a potem zapomina  Mnie serce 
boli, gdy to widzę  Bywa, że udaje mi się zwędzić jej jakąś 
zapomnianą sztukę  Pożeram ją szybko, a w złotko po py‑
chotce zawijam deseczkę wygrzebaną z garażu taty  Przecież 
nie mogę dopuścić, by tyle dobra się zmarnowało  Gdy będę 
dostawać więcej czekolady, zaniecham posuwania się do tak 
bezczelnych czynów  Tymczasem wszystko co tata przysyła 
w paczkach z RFN, ląduje w mamy tapczanie  Ona śpi na cze‑
koladach, batonach, marcepanach! Na domiar złego, drzwi 
sypialni zamyka na klucz  Nie można tam wejść  Włamanie 
wykluczone, bo to byłby definitywny koniec ze słodkościa‑
mi i szlaban do pełnoletności na wszystko, co pyszne  Moje 
życie, jeśli nie straciłoby sensu, to przynajmniej stałoby się 
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bezbarwne  A czekolada to czysta radość w najdoskonal‑
szym wydaniu  Tylko drugi łasuch zrozumie, czego mama 
nie pojmuje 

Mama raz się zapomniała i zostawiła klucze w drzwiach  
Cichcem wlazłam, otworzyłam przepastne łoże iiiiii… sło‑
dyczy nie było  Co za rozpacz! Tyle stresu i wszystko na nic  
Za to namierzyłam jakieś kolorowe gazetki z nagimi kobietami 
i mężczyznami  Dorośli mówią o tych pismach „świerszczyki”  
Puszczają przy tym oko  Stare ramole… Dobrze, że przynaj‑
mniej mięsień okrężny aparatu wzroku funkcjonuje im bez 
zarzutu  Z zadumy wyrywa mnie babcia:

– Anusiu, nakryj do stołu, zaraz obiad!
– Po co obiad? Może od razu deser? – pytam 
– Deseru nie będzie  Ale mam dobry kompocik z jabłek 
– A słodki?
– A czy kiedykolwiek dałam ci gorzki?
– Nie, ale wolę się upewnić  A co na obiad?
– Kapuśniak i żeberka 
– Łeeee, tłusteeee…
– Ale zdrowe  Spójrz na dziadka  Całe życie je tłusto, jest 

krzepki i jeszcze pełen wigoru umrze  – kwituje babcia
– Jak umierać to lepiej choremu, bo zdrowemu szkoda iść 

na tamten świat  – włącza się tata 
Tata ogląda mecz i obgryza wargi po wewnętrznej stro‑

nie ust  Czasem do pary skubie także skórki palców  Niestety, 
tę fatalną przypadłość odziedziczyłam po nim i mam wiecz‑
nie poobgryzane palce  Najgorsze, że robię to odruchowo 
i nim się spostrzegę, moje palce przypominają okrwawio‑
ne kikuty 
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– Wy to takie francuskie pieski jesteście  Tego nie, tamtego 
nie  Spójrzcie na mnie: wełna nie wełna, aby była kiszka pełna! 
– babcia dumnie prezentuje swe obłe kształty 

– To widać  – dorzuca dziadek, który akurat postanawia 
się odezwać w niedzielę po raz pierwszy, zaznaczając w ten 
sposób swe ziemskie istnienie 

Tylko Wioleta nic nie mówi  Ona prawie wcale nie mówi, 
tylko siedzi i się buja  Kiwa się, niczym Żyd na tureckim ka‑
zaniu, jak mawia babcia  To choroba sieroca czy „odsieroca”  
Jakaś tam, sama nie wiem  Kiedyś sobie mózg odbije tym wa‑
leniem w oparcie tapczanu  Nieuleczalny przypadek trudne‑
go dziecka 

– No to jedzcie! – komenderuje babcia 
– Smacznego! – mówi tata i zaczyna wiosłować zupę 
Kapuśniak należy do babci specjalności  Dziadek zdaje się 

to potwierdzać  Regularnie wciąga łyżkę za łyżką, niczym ja‑
mochłon pantofelka – w otwór gębowy  Szkoda, że nie może 
za szeroko otworzyć buzi  Właśnie ma nową protezę, która jest 
za luźna  Wczoraj, gdy zrobiłam mu grzanki, wbił zęby w opie‑
czony chleb i nawet udało mu się go nagryźć, a że przy okazji 
wyciągnął grzankę wraz ze sztuczną szczęką, to już drobny 
szczegół  Wcale się nie dziwię, że teraz, nawet przy płynnej 
strawie woli zanadto się nie rozdziawiać  Tylko przez to, kawa‑
łeczki kapusty zostają mu na brodzie i zwisają tak przylepione 

Babcia dla odmiany chlipie, a przy tym mlaska  Trzęsą się 
jej dłonie  Ustawia łyżkę prostopadle do ust, po czym wolno 
prowadzi rękę, aż nagle kończyna górna dostaje nienaturalnego 
przyśpieszenia i fiiiuuu – łycha już jest w buzi  Czasem obok, 
lecz rzadziej  Częściej jednak trafia do celu  Siostra w skupieniu 
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wlepia gały w talerz i zdaje się nie zauważać otoczenia  Tacie 
w oczach pojawiają się złośliwe chochliki  Nie wiem dlaczego, 
mam przeczucie, że zaraz coś zmaluje  Oto pejzaż rodzinnego 
niedzielnego obiadku 

– I co tak medytujesz? Wcinaj! – słyszę i po chwili taty łyż‑
ka ląduje jednym pacnięciem na mojej głowie 

To niby śmieszne? Też coś! Tata ma zachowania identycz‑
ne, jak chłopacy w naszej klasie  Tylko oni mają po 15 wiosen, 
a tata jest już stary  Ma ze 38 lat, ale tak samo nierówno pod 
sufitem, jak ci z 8c 

– Ja już nie moooogęęę… – ciągnę 
– Przecież nic nie zjadłaś! Jak ty wyglądasz? Jak siódme 

dziecko stróża: skóra i kości! Skaranie boskie z tym chuderla‑
kiem! – biadoli babcia i ciągnie dalej: W twoim wieku dziew‑
częta już mają piersi, a ty jesteś płaska, jak naleśnik  Chcesz 
zostać taka chuda? Jak nie będziesz jadła, to nigdy nie staniesz 
się kobietą 

Wcale mi na tym nie zależy – to pewne  Mężczyzną też 
nie zostanę – to jeszcze pewniejsze  Kiedyś w końcu się prze‑
poczwarzę i przejdę metamorfozę  Prammen mówi, że meta‑
morfoza to przemiana owada na gada  Według tej definicji, 
to nawet taki wypłosz, jak ja, może zostać księżniczką  Ale 
o to pomartwię się później  Póki co, trzeba wychłeptać kil‑
ka łyżek, żeby mi wszyscy dali święty spokój  Nie wiem, jak 
ja przeżyję drugie danie  Kompot, o tak – słodziutki kompo‑
cik… – to nagroda dla udręczonego niejadka 

– No i co tak grzebiesz w tym mięsie? – babcia znowu 
utyskuje, podawszy wcześniej sławetne drugie danie 

– Tłuste  – krzywię się 
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– Ok, to odkładaj odpadki na talerzyk obok  – proponu‑
je tata 

Stawia pośrodku stołu naczynie i wrzuca do niego skrawki 
tłuszczu  Talerzyk padlinowych odrzutów rośnie, jak w przy‑
spieszonym kadrze niemego filmu  Uzbierana kupka tłuszczo‑
wej mamałygi pewnie przypadnie Kiniusiowi w udziale  Nagle 
tata zaczepnym tonem oznajmia:

– Kto zje te odpadki dostanie sto złotych!
– Andrzej, czyś ty zwariował? – oburza się babcia 
– Nie  Powtarzam: kto zje te odpadki dostanie sto złotych!
Wioleta i ja patrzymy po sobie i nie dowierzamy  Stówa, 

to dużo forsy  Więcej niż kieszonkowe nas obu, razem zebra‑
ne  Ile słodyczy mogłabym za to kupić? Z drugiej strony ten 
tłuszcz, brrrr! No, ale sto złotych! Wrzucę i połknę od razu 
ten flajsz, bez przeżuwania, a kasa będzie moja  Tylko co, 
kiedy zwymiotuję? Sto złotych i tak będzie moje  Dziadek 
ostatecznie codziennie tłusto je i nie zwraca  Trzeba się po‑
śpieszyć, bo jak on się zgłosi, sto złotych przypadnie jemu 
w udziale  Ojej, takie pieniądze przejdą mi obok nosa! O nie! 
Nie ma głupich!

– Ja zjem! – zdecydowanym głosem odpowiadam na pro‑
pozycję taty 

– Ty? Przed chwilą odkrawałaś nawet ździebełka tłuszczy‑
ku, a teraz chcesz wtrząchnąć to wszystko? – tata wymownie 
spogląda na talerzyk, przepełniony nieapetyczną ciapą 

– Tak! A na pewno sto złotych będzie moje?
– Jasne! Jeśli to zjesz  Tu kładę pieniądze  Sto złotych w za‑

mian za spałaszowanie tłuszczu  – podkreśla tata i unosi bank‑
not w górę, po czym kładzie go przy naczynku 
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Biorę talerzyk w dłonie, zamykam oczy i wizualizuję te 
wszystkie słodycze, które niebawem kupię za całe 100 zł  Mu‑
szę myśleć, że jem krówki ciągutki  Do dzieła! Biorę zamach, 
głęboki oddech i wciskam do buzi sporą porcję tłustej masy  
Wszyscy z zapartym tchem patrzą i w pełnym skupieniu śledzą 
każdy mój gest  Nawet Wioleta przestaje się kiwać  Wszystko 
zamiera w bezruchu… Idealna cisza  Słychać moje przełyka‑
nie chrząstek, żył, odkrojonego tłuszczu i skórek  Teraz druga 
porcja… Wtem babcia nie wytrzymuje:

– Nie do wiary! Ona potrafi wszystko zjeść i nawet się nie 
skrzywi!

– Za sto złotych nikt się nie skrzywi  – dodaje dziadek 
Dziadek zwykle zdystansowany do otoczenia, tym razem 

w napięciu przygląda się, jak szufluję drugą, trzecią i czwartą 
porcję odpadków  Udaje się! Sto złotych należy do mnie! Ufff… 
Tryumfalnie zgarniam swą zdobycz i ją cmokam  Radość mnie 
rozsadza  Jestem zwycięzcą, który pokonuje niechęć! Zwycię‑
stwo ducha nad materią!! Viktoria!!! Warto się czasem po‑
święcić i zmóc obrzydliwy temat  Teraz należy mi się druga 
nagroda: kompocik  Babcia przynosi nektar z jabłek  Tak, tak! 
Trzeba zapić te świństwa, które czuję pod krtanią  Natychmiast 
piję duszkiem całą szklanicę  Pychotka! No i jeszcze te jabłusz‑
ka na dnie… Rozochocona pytam:

– Babciu, czy mogę jeszcze?
– Tak  Nalej sobie sama  Jest w kuchni na półeczce po pra‑

wej stronie 
Udaję się do kuchni  Rozglądam się i widzę regał, a na nim 

słoik, lecz dziwnie mały i bez owoców  Dostrzegam, że w sło‑
iczku pływają jakieś fafluki w mętnej różowawej cieczy  Dobra, 
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dość oglądania  Piję od razu ze słoiczka  Yyyy? A to co? Dziw‑
ny smak… Jeszcze łyk…

– Babciu, ale ten kompot nie jest słodki! – wołam z kuchni 
– Nie jest słodki? No to dosyp sobie cukru, jak ci kompot 

za mało słodki! – odpowiada babcia 
Dosypuję łyżkę cukru i próbuję  Hmmm, naprawdę dziwny 

posmak  Dorzucam jeszcze trochę cukru… i znowu tak samo  
Podejrzany smak, zapach zresztą też 

– Babciu, ale ten kompot taki… mydlany…
– Och, Anusiu, bój się Boga! Zostaw! – babcia wpada do 

kuchni i zabiera mi z rąk naczynie z płynem: – Na litość bo‑
ską, Anetko! To słoiczek z wodą od mojej sztucznej szczęki!

– Co??? Nie!!!
Lecę do łazienki  Dopadam muszli koncertowej na ostat‑

nim przydechu  Cały stres puszcza w tej boskiej chwili, podczas 
której „wołam niedźwiedzia”  W pokoju i tak niewiele słyszą, 
bo pokładają się ze śmiechu:

– A to dopiero! Zjeść tłuszcz i zapić wodą spod protezy, 
cha, cha! – krztusi się dziadek 

Dziw, że on tyle potrafi mówić  Dwa zdania w ciągu jed‑
nego dnia, to aż nadto 

– Rasowy zlewkowiec, cha, cha! – dorzuca tata 
– Raczej odpadkowiec! – prostuje siostra 
– Protezowiec! – nawet speszonej babci udziela się ogól‑

na głupawka 
Ażeby ich pogięło  Co za złośliwe trutnie! Ja tu ledwie wą‑

troby nie wypluję, a oni się nabijają  Już ja im pokażę  Popa‑
miętają mnie 

– Kukusia, chodź tu! – woła tata, po pachy ubawiony 



– Kuuukuuusiaaa! No Kukusia, nie daj się prosić…
Chcę sama posiedzieć chwilę, aż się uspokoję  Ale już po chwi‑

li i mnie dopada śmiech  Mam swoją nagrodę, okupioną wielkim 
poświęceniem  I jestem ogólnie zadowolona, mimo traumatycz‑
nego doświadczenia  W sumie, jaki sens ma przejmowanie się 
takimi doznaniami, w wieku 15 lat? Są wpisane w dorastanie, 
w ten trudny czas romantyczno‑trądzikowy i tyle 
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Rozdział 28

EGZAMIN

Co za radość! Chyba spuchnę z samozadowolenia  Tata, 
który wychodzi ze mną z gmachu, w którym wisi lista 
nowo przyjętych do pierwszej klasy szkoły średniej też 

jest dumny  Nic nie mówi, ale ma to wypisane na twarzy  My‑
ślę, że cieszy się także, iż pomysł mojej mamy z korepetycja‑
mi z matematyki, okazuje się trafiony w dziesiątkę  Dziadek 
dorzuca, że nie są to pieniądze wywalone w błoto  Tak więc 
od września idę do pierwszej klasy nowej szkoły  Nie żadnego 
liceum ogólnokształcącego czy zawodowego, a Studium Na‑
uczycielskiego  I nie, żebym chciała uczyć cudze dzieci  Skąd! 
Po prostu, prócz polaka i matmy, egzaminy są z muzyki i pla‑
styki, a wiadomo, że to moje mocne strony  A jak! W koń‑
cu to szkoła nie dla przeciętniaków, w dodatku sześcioletnia  
Do matury – cztery lata i po maturze – kolejne dwa, choć jak 
mi się zmieni pomysł na życie, zawsze mogę po egzaminie 
dojrzałości pójść na studia w zupełnie innym kierunku, bez 
przymusu robienia pozostałych dwóch lat  I pewnikiem tak się 
stanie, a tymczasem jestem naprawdę szczęśliwa z dobrego wy‑
boru  Tylko babcia nieco spiczniała, że to nie Liceum Muzycz‑
ne czy Plastyczne  Ona wierzy w moje zdolności muzyczne, jak 
i plastyczne  W te ostatnie to nawet do tego stopnia, że zbiera 
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wszystkie prace, które rysuję od trzeciego roku życia! Rysun‑
ki, malowanki, nawet najmniejsze karteluszki znajdują swoje 
miejsce w zielonym, zamszowym albumie  Szkoda, że siostra 
nie posiada takiego  Trzeba przyznać, że z nas dwóch to Wio‑
letce właśnie się należy laur zwycięski w kwestiach rysunków  
I nie tylko  Ona potrafi z plasteliny wykonywać takie cuda, 
że dech zapiera  Ludziki, pojazdy, zabaweczki, miasta, ulice 
i wszystko to w zminiaturyzowanej formie  Dziadek, aby obej‑
rzeć te cuda, musi zmieniać okulary i dokładać szkło powięk‑
szające  I gdy człek się gapi na te maleństwa, to dziw bierze, 
że ktoś może mieć w dłoniach precyzję wręcz jubilerską  Mam 
naprawdę utalentowaną siorkę, więc pewnikiem to ona pójdzie 
do Liceum Plastycznego i w pełni zaspokoi babcine pragnienia  
Bo ja nie umiem dokładnie określić, co bardziej lubię: muzykę, 
aktorstwo, czy plastykę  Może za cztery lata uda mi się to spre‑
cyzować? Póki co, w tej szkole powinno być świetnie  Czekają 
mnie polski, ruski, niemiecki, historia, biologia, a nawet psy‑
chologia i pedagogika  Fajowo! Niestety, matma, chemia czy 
fiza też  Bleeee… Pokrzepiam się tym, że nie zabraknie śpie‑
wu, muzyki, zajęć praktyczno‑technicznych, plastyki i chóru  
Aha, będzie także fortepian, i to aż dwie godziny w tygodniu! 
No właśnie, fortepian…

Od dwóch miesięcy fortepian spędza mi sen z powiek  Nie 
dość, że nie bardzo mam czas ćwiczyć, to jeszcze muszę znosić 
humory mojej nauczycielki, pani Wilczurek  Ma takie fajne psie 
nazwisko, lecz niestety, na tym sympatycznym akcencie kończą 
się jej zalety  Kobiecie ostatnio odbija i to ostro  A może to hor‑
mony jej walą na mózg? Ona ma już 25 lat! I nie dość, że przy‑
prowadza na lekcje swego gacha, o pardone – narzeczonego, 
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z którym się obściskuje i grucha tak, że idzie się porzygać, 
to jeszcze potrafi „za brak postępów” wlepić mi dwóję i wy‑
rzucić za drzwi  No cóż, jak historia sztuki pokazuje, ludzie 
wielcy mają pod górkę  Ale skoro przeczołgiwanie Durczyko‑
wej za mną i nadal żyję, to przeżyję czołganko Wilczurkowej  
Babcia stale powtarza, co mnie nie zabije – to wzmocni, więc 
będę się tego trzymać  Jednak czasem puszczają mi nerwy, 
szczególnie przy Wilczurkowej, a wtedy nie panuję nad ozo‑
rem i szybciej mówię, niż myślę:

– Nie mam teraz czasu na fortepian, bo chodzę na korepe‑
tycje z matematyki  Muszę zdać egzaminy do szkoły średniej 

– Ty, gamoniu, do liceum?
– Do Studium Nauczycielskiego 
– Co? Ty chcesz być nauczycielką? A to dobre! Przecież 

ty się nie nadajesz!
– Tak, prawda, że na taką nauczycielkę, co sobie narze‑

czonych do klasy przyprowadza i się z nimi migdali, to się 
nie nadaję 

– Co za bezczelna dziewucha! Wynoś się, ty, ty…!
I tu fruną za drzwi najpierw moja torba z książkami, po‑

tem nuty, dzienniczek, na końcu ja  Czasem w odwrotnej ko‑
lejności, ale i tak jest odlotowo  A, gdy zbieram swoje manele 
na korytarzu, Wilczurkowa jeszcze dorzuca:

– Nie obchodzi mnie, czy masz czas ćwiczyć  Masz zdać 
egzamin końcowy, a potem się rozstaniemy  A teraz precz 
mi z oczu!

„Potem się rozstaniemy”  Och, jak cudownie! Obietnica na‑
sączona słodyczą jeszcze chwilę odbija się echem po ciemnym 
korytarzu starego budynku  Hmmm… Zdaje się, że Wilczurkową 
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nieźle wkurzam  Dumna z siebie nie jestem aż tak bardzo, ale 
co tam! Niebawem odzyskam poczucie własnej wartości, gdy 
ukażę w pełnej krasie swój nowe utwory, dopiero co skom‑
ponowane  Babcia twierdzi, że niczego piękniejszego nie ma  
Czy zostanę okrzyknięta odkryciem roku 1984? Nie jestem 
pewna, zważywszy, że mam na koncie jedno majowe i jedno 
czerwcowe spotkanie z wredną Wilczurkową, w tym oba za‑
kończone katapultowaniem  Przekonam się o tym już za trzy 
godziny, czyli po obiedzie  Dokładnie za trzy godziny i pięt‑
naście minut czeka mnie kolejny, tym razem ostatni egzamin 
w tym roku  Oczywiście ten najważniejszy, wstępny, mam już 
za sobą, więc bez względu na to, jak dziś zagram, nie popsuje 
mi to nastroju ani radochy 

W naszym Ognisku Muzycznym każdy egzamin jest w for‑
mie mini‑recitalu  I dobrze, bo lubię występować, mimo, iż 
chyba nie nadzwyczajnie wypadam na tle Piotrusia Liskow‑
skiego, syna mojej ulubionej nauczycielki od muzyki i fizyki  
Mówi się, że chwila poznania swego beztalencia jest przebły‑
skiem geniuszu i tego się dziś będę trzymać  Za to Piotruś 
jest genialny, bez dwóch zdań  Choć ma piętnaście lat, wy‑
gląda na dwanaście, zachowuje się na dziewięć, jednak gra 
na osiemnaście i  to jest coś! Gdy wychodzi na scenę, wo‑
kół jego wątłej postaci pojawia się złota poświata ze scenicz‑
nych reflektorów  Kłania się nisko z szerokaśnym uśmiechem 
i kładzie dłonie na klawiaturze  Publiczność cichnie i wokoło 
rozlegają się pierwsze tony… Muzyka zaczyna płynąć wąską 
stróżką  Najpierw cichutko, wręcz niezauważalnie, subtelnie, 
bezszelestnie, miękko, gładko, aby po chwili nabrać ożywie‑
nia, przyśpieszenia i nieco więcej pasji  Chudziutkie paluszki 
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Piotrusia pomykają po klawiaturze z taką zwinnością, że aż 
trudno za nimi nadążyć  Muzyka wydobywa się nie tylko z pu‑
dła rezonansowego instrumentu, lecz również z drobniutkiego 
Piotrusia  Otacza wszystkich zebranych najbardziej zmysło‑
wym woalem niebiańskich nut, by po niedługim czasie rozlec 
się pełnią brzmienia, wlać do serc, porwać i unosić wszystkich 
na skrzydłach melodii, aż do skończenia utworu  To etiuda, so‑
natina oraz inwencje Bacha  Piotruś, uśmiechając się i kiwa‑
jąc zalotnie bujną, kędzierzawą grzywą w kolorze dojrzałych 
kłosów pszenicy, dziękuje za uznanie  Oczywiście bez wstawa‑
nia od instrumentu  Pewnie z obawy, by nie stracić ani na se‑
kundkę owego tajemniczego, wręcz mistycznego, zjednoczenia 
z instrumentem  Po burzy oklasków czas na utwór dowolny, 
tym razem Johana Straussa  To prawdziwe delicje dla uszu  
Marsz porywa swym zadzierżystym rytmem, najdzikszymi 
tonami, szarpie dusze nawet takich twardzieli jak nasz dozor‑
ca, pan Wiesio  I chociaż pan Wiesio nie ma zielonego pojęcia 
o muzyce, to gdy Piotruś gra, ten staje w drzwiach, opiera się 
o futrynę i słucha  Nie zawsze patrzy, bywa, że nie może  Łzy 
napływają mu do oczu i nie chce, by ktokolwiek odkrył jego 
czerwone gały  Pan Wiesio mówi, że „Piotruś nie gra, Piotruś 
staje się muzyką”  Co prawda, to prawda  Wszyscy uwielbia‑
my Piotrusia, nawet dumny, jak paw – Olgierd Kropiewnicki, 
jego główny konkurent 

Olgierd jest przeciwieństwem Piotrusia  Wysoki, chudy, 
z wydłużoną miną ponurego, angielskiego gentlemana  Kro‑
czy powoli, w stylu „elefante” albo „jirafa”, jakby połknął kij 
od szczotki dozorcy  Kłania się krótkim, sztywnym skinieniem 
głowy, po czym unosi poły marynarki, sugerując, iż to najdłuższy 



239

i najelegantszy frak pod słońcem  A może on ma frak po jakimś 
praprzodku i stąd to przyzwyczajenie? Mniejsza z tym, co ma, 
ważne co teraz pokazuje i w co wszyscy wierzą  Sądząc po mi‑
nach publiczności, większość wierzy w istnienie fraka  To się 
nazywa hipnoza zbiorowa, zjawisko znane i często występują‑
ce  Stale się nam trąbi, że „PRL jest krainą mlekiem i miodem 
płynącą”  Wszyscy obywatele muszą w to wierzyć, a co więcej 
– powtarzać, bo jak nie, to łomot  W sklepach mięsa i cukru 
nie ma, co widać gołym okiem, a gdy ktoś to głośno powie, też 
łomot  Wierzy się zatem, że mięso i cukier był, jest i będzie  
Jak widać najważniejsze jest, w co się wierzy  A Polska to kraj 
ludzi wierzących, i to bardzo, za co od czasu do czasu – tak‑
że łomot  Ciekawe tylko, co będzie, gdy wiara się wyczerpie, 
jak np  masło w połowie miesiąca? Albo hipnoza się skończy 
tak nagle, jak dopływ prądu do mieszkań w zimowe popołu‑
dnia? Zawsze można żołądek oszukać margaryną, która jak 
się okazuje, jest bardzo zdrowa, a oczy – świeczkami, najle‑
piej gromnicami z dnia Matki Boskiej Gromnicznej  Dziadek 
stale powtarza „Polak potrafi”, a więc frak też można pouda‑
wać np  wytartą na przykrótkich rękawach marynarką  Póki 
co Olgierd łapie się na to idealnie  On wszystko udaje: że jest 
najedzony, a przecież słyszymy, jak często mu burczy w brzu‑
chu, że ma buty ze skóry, a widzimy tylko buty, które wołają 
jeść, tak jak on sam  Nie dziwota, przecież jego matka samo 
go wychowuje, jak i jego dwóch braci  Po nagłej śmierci ojca, 
w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach podczas stanu wo‑
jennego, jego matka ma cały dom na głowie  Jednak Olgierd 
udaje, że jest im dobrze, bo mają rodzinę w Ameryce  Opo‑
wiada, jakie to rarytasy im przysyła ta rodzina, ale i tak wiemy, 
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że to kolejny jego wymysł  Może Olgierd bierze zbyt dosłownie 
powiedzenie dyrektora naszego ogniska, że „dla artysty naj‑
ważniejsza jest wyobraźnia”?

Olgierd wchodzi na scenę! Chwila skupienia, zmarszczenia 
czoła, oblizania ust i już… Smukłe palce Olgierda rozbiegane 
po klawiaturze ponad stuletniego Blüthnera, przypominają 
nogi „rodzimego dobra narodowego”, biegaczki – sztafecistki, 
zasłużonej dla socjalizmu – Ireny Szerwińskiej: szczupłe, wręcz 
chude, umięśnione i żylaste  Pędzą, wręcz fruną, z precyzją 
i pewnością niezawodnej ruskiej maszyny  Niezwykłe tempo 
podkręca publiczność, co rusz bijąca brawa  Skupienie malują‑
ce się na twarzy człowieka walczącego o zwycięstwo udziela się 
niemal każdemu widzowi  Zgromadzona licznie publiczność 
z napięciem śledzi każdy gest, każdy grymas obserwowanego 
„obiektu”  Bieg wkracza w końcową fazę odcinka, napinając 
mięśnie niemalże do bólu, wykrzywiając usta, marszcząc oczy  
Głośny oddech, łapany w ułamkach setnych sekundy, rozdy‑
ma nozdrza, łamiąc barierę fizyczności  To, co robi, jest pięk-
ne, a jednocześnie przerażające… Pot zalewa skronie, ścieka 
po szyi  Jeszcze tylko minuta, decydujący odcinek do pokona‑
nia, ostatni wysiłek  Korpus przechylony do przodu dochodzi 
do maksymalnego kąta nachylenia  Zaraz upadnie, albooo… 
meta! Co za szczęście! Taak, jeeest zwycięeestwooo! Zwycięęę‑
stwooo!!! Publiczność owacyjnie nagradza trud i walkę 

– Irena! Irena!!! – drę się na całe gardło 
– Yyyy? A ty co? Durnowata? – słyszę zdumiony głos Ingi 
– ??? – nie pojmuję, co ja najlepszego wyczyniam?
Jaka Irena? Przecież to… Olgierd! No tak, nie da się ukryć 

– Olgierd!
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– Olgierd, Olgierd! – skandują głośno słuchacze 
– Brawo, Olgierd! Brawooo! – i ja się dołączam do ogól‑

nego entuzjazmu 
Źle ze mną  Ostatnio zdarza mi się odfruwać za daleko  

Babcia twierdzi, że za bardzo bujam w obłokach  Tym razem 
dusza moja zawisa pomiędzy 1974 rokiem i bieżnią na pary‑
skim stadionie olimpijskim, a 1984 i sceną w ognisku muzycz‑
nym  Taki dziesięcioletni szpagat pomiędzy Francją a Polską 
to fajny wyczyn, mimo wszystko  Po drugie, to nie moja, lecz 
Olgierda wina, że przy jego grze wypadam z rzeczywistości  
W muzyce stan taki nazywa się zboczeniem modulacyjnym, 
czyli chwilowym wyjściem z tonacji  Najwyższy czas wra‑
cać z owego zboczenia  Jeszcze tylko Inga Szyszkowska i po‑
tem ja  Inga dobrze gra, nawet bardzo dobrze, oczywiście jak 
na dziewczynę  Inga jest „długa, jak miesiąc i chuda, jak wypła‑
ta”, tak mówi Durczykowa, której zakazanej gęby od września 
nie będę oglądać  Hura! Koszmar budy nr 18 ulicy zakończo‑
ny, tra la la la la la!

Tra la la la la la – tak równiutko Inga gra  To brzydka dzie‑
woja, a gdy zapycha po klawiszach, staje się wręcz paskudna  Jej 
długie i wiecznie tłuste włosy zlatują na przedramiona i mizia‑
ją ją po przegubach  Czy ona się dopieszcza w taki sposób, czy 
co? Onanizm muzyczny? W trakcie egzaminu? I to na oczach 
publiczności?? I co się dzieje z jej szyją? Wygina ją do tyłu, 
jak kotka pani Helenki, gdy ma rujkę  Dopiero teraz widzę, 
że Indze w ostatnim roku piersi wyrosły  I chyba nawet nosi 
kaganiec, to znaczy stanik  Inga przez cały utwór przechyla 
się z boku na bok, unosi i opada  W tym dziwnym tańcu ciała 
wydaje z siebie krótkie, niemal niesłyszalne:



242

– Ach!
No to mam pewność! Przyłapałam ją!!! To erotomanka! 

A może mi się tylko tak wydaje? A może to ja jestem eroto‑
manką, skoro widzę coś, czego inni zupełnie nie zauważają? 
Pewnie znowu mnie fantazja ponosi  Skoro dla artysty najważ‑
niejsza jest wyobraźnia… Z drugiej strony, jakoś mnie to „pie‑
ściuńkanie” Ingi specjalnie nie dziwi  Możliwe, że tak szpetna 
istota będzie zmuszona do „samosiowatego” dopieszczania tak 
długo, jak długo nie zadba o wygląd  Czarne wągry, zaskórniki 
i inne pryszcze, cienkie włosy i denka od butelek na oczach, 
mogą odstraszyć nawet ślepca 

– Brawo! – oho, jakiś ślepy, ale nie głuchy docenia Ingi grę 
Inga wstaje  Ma zaróżowioną twarz i rozanieloną minę… 

Pomyślę dłużej o Indze, gdy skończę swój występ  Dzisiaj nie 
ma ze mną babci  Jest w sanatorium w Busku Zdroju  I dobrze, 
bo stres mniejszy  Nie wiem, co mnie czeka, gdyż nie umiem 
ani etiudy, ani sonatiny, ani nawet inwencji dwugłosowej Ba‑
cha  Za to znam swoje trzy, nowo powstałe utwory, które za‑
mierzam dziś zaprezentować szanownej komisji i publiczności  
Są świeżutkie, jeszcze cieplutkie  Mnie się podobają, babci tak‑
że, ale nie wiem, co na to powie ciało pedagogiczne  Nic to, 
pożyjemy – zobaczymy 

Kłaniam się  Jeden dyg nogą i uśmiech do widzów robią 
swoje  Brawa  Siadam do instrumentu, zachęcona pogodny‑
mi minami nauczycieli  Tylko dlaczego oni muszą siedzieć 
tak blisko sceny? Dyrektor, niski i łysy, jak zwykle gładzi się 
po czaszce, zastanawiając się nad wieloma sprawami  Szcze‑
biocząca niczym radosny ptaszek pani Rumowska od wio‑
lonczeli, poprawia sztruksową, zieloną spódniczkę  Ona nie 
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ma innego zestawu, tylko tę jedną jedyną, zieloną, sztruksową 
spódnicę i beżową bluzkę z długim kołnierzykiem  Od trzech 
lat nie widuję jej w innym stroju  Ciekawe, czy jak będzie bra‑
ła ślub, to do USC też pójdzie w zielonej, sztruksowej spód‑
niczce? O, jest i pan Trembecki od akordeonu  Każdego roku 
przybywa mu po kilka kilogramów  Właściwie to jest już ich 
dwóch: on i jego brzuch  Niedługo nie będzie mógł grać, 
bo mu bamber utrudni dostęp do instrumentu  Siedzi roz‑
kraczony niczym turecki basza i wybałusza na mnie swoje 
małe, świdrujące oczka  Mimo wyglądu, wiem, że to miły 
człowiek  Mam zaliczone u niego dwa lata prywatnej nauki 
gry na fortepianie  Obok niego, chudy, z miną chronicznie 
wystraszonego szczurka pan Myszkowski, od zasad muzyki  
Gdy nam wyjaśnia, czym się różni tercja od kwinty, trzęsie 
mu się głos  Gdy omawia budowę organów, jara cegłę  Cieka‑
we, jakie organy mu biegają po czaszce? Gdy kończy omawiać 
temat, siada jak dziewica  Stawia jedną nóżkę obok drugiej, 
łącząc kolana tak ściśle, że i pilnika do paznokci się nie wbi‑
je pomiędzy tę szparkę  Dziwak z niego dyplomowany, ale 
niezbyt groźny  Po jego prawej ręce siedzi wzdęta i nadę‑
ta, z miną obrażoną, ustami wygiętymi w podkówkę sama 
Wilczurkowa  Nie zamierzam się nią przejmować  Zaraz jej 
mina zrzednie, jak usłyszy, gdy spod moich palców wypłyną 
najpiękniejsze dźwięki dwóch walców i sonaty  A potem jej 
powiem, że od września będę uczennicą Studium Nauczy‑
cielskiego, o!

Zaczynam  Dźwięki płyną najpierw niezbyt głośno, ale 
po chwili już zdecydowanie pewniej  Walc a‑moll jest naj‑
piękniejszym walcem, jaki mam w repertuarze  Jestem z niego 
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dumna  To moja najciekawsza kompozycja  Utwór ma bu‑
dowę ABA1 i jest typowym klasycznym walcem wiedeńskim  
Do Straussa mi daleko, ale nie aż tak bardzo, jak pewnie my‑
śli Wilczurkowa  Oho, oczy stawia w słup  Ciekawe dlaczego? 
Pewnie ze zdumienia z powodu urody mojej kompozycji  Mam 
ją! Dyrektor jakoś dziwnie rusza się  Raz do Wilczurkowej, raz 
do Trembeckiego:

– A to co za utwór?
– Nie znam  – odpowiada Trembecki 
– Nie mam pojęcia! – słyszę Wilczurkową 
Pewnie, że nie ma pojęcia  Niby skąd? Przecież ona nic nie 

wie o mojej niespodziance  Ha! Ja to jestem! Pierwsza część 
„allegro, ma non troppo” za mną  Teraz część B – andante  
Tu wykonuję modulację i zmianę tonacji  Ta część porywa 
mnie wprost w ramiona Polihymni i unosi w przestworzach aż 
ku bramom niebios  Jakież to szczęście móc dzielić się swoimi 
kompozycjami z narodem  A naród siedzi zasłuchany, szcze‑
gólnie babcie i dziadkowie  Pewnie dlatego, że oni dobrze pa‑
miętają czasy Króla Walca, Johana Straussa syna oraz Księcia 
Walca i Czardasza – Franza Lehara  Właśnie dołączam do mo‑
ich słynnych poprzedników 

– Czy może mi ktoś powiedzieć, co tu się dzieje? – dyrek‑
tor zaczyna się nieco denerwować 

– Usiłuję‑ę‑ę‑ę sobie przypo‑o‑o‑o‑mnieć, przelatując ca‑
‑a‑a‑łą literaturę muzy‑y‑y‑y‑czną  Nieste‑e‑e‑e‑ty, nie znajdu‑
‑u‑u‑ję podobne‑e‑e‑e‑go utworu, by móc go o‑o‑o‑o‑kreślić 
innym mianem, niż wa‑a‑a‑a‑lc – odpowiada z trzęsiawką 
w głosie pan Myszkowski 

– To jest walc  – stwierdza pan Trembecki
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– Dobrze, walc, ale jaki walc? – usiłuje dociec dyro, coraz 
mocniej zdziwiony 

– Jak na moje ucho, pozwolę sobie zauważyć, walc z koń‑
ca XIX wieku  – swoje trzy grosze dorzuca pani Rumowska 

– Ja zatłukę kiedyś tą dziewuchę, no! – słyszę bardzo wy‑
raźnie Wilczurkową 

Chciałaby! Nie zdąży mnie zatłuc, bowiem dziś mam do‑
skonałą passę, a utwór się podoba, czego mam potwierdzenie 
w zasłuchanych minach publiki  Nawet zdumienie ciała peda‑
gogicznego mi uzmysławia, jak niezwykłą jestem osobą  Czas 
na część A1 – Allegro brillante  Dźwięki jasne i czyste, jak pere‑
łeczki wylatują spod moich palców  To najzabawniejsza i najwe‑
selsza, a przy tym najbardziej wirtuozowska część mojego walca  
Publiczność jest zachwycona, czego dowodem są gromkie brawa 
po skończeniu utworu  Jestem im za to wdzięczna i zachęcona 
do ukazania swego talentu w następnej odsłonie, w walcu A‑dur 

– Zaraz, zaraz! – słyszę głos dyrektora 
– Tak?
– Czy możesz nam przybliżyć, jak brzmi tytuł utworu, 

a także nazwisko kompozytora, który nam właśnie zaprezen‑
towałaś?

– Mogę 
– A zatem?
– To jest walc a‑moll i jest to moja kompozycja  – odpo‑

wiadam z dumą 
– Cooo takiego??????? – i pięcioosobowe jury wpatruje się 

we mnie, jak w upiora, nie kompozytora 
Zdumienie i zaskoczenie udziela się i publiczności, która 

głośno klaszcze, wołając:
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– Brawo mała!
– Dość tego! – mówi Wilczurkowa, tonem nieznoszącym 

sprzeciwu 
W drzwiach sali koncertowej widzę zdziwione miny Pio‑

trusia, Ingi, Olgierda i paru innych ciekawskich  Czy ja coś 
złego robię? Źle gram? Publiczność zaczyna komentować coś 
między sobą, więc słyszę narastający szum  Przecież mój utwór 
się podoba, o co chodzi? Czy komisja się nie zna?

– Szanowni państwo, przepraszamy za zamieszanie! Pięt‑
naście minut przerwy! – ogłasza dyrektor, po czym zwraca 
się do mnie:

– Do gabinetu! Natychmiast!
– Dobrze! – odpowiadam, choć zupełnie nie rozumiem, 

o co ten zgiełk?
– I panią Wilczurek też zapraszam 
– Oczywiście, panie dyrektorze!
Rumowska, Trembecki i Myszkowski z dość głupimi mi‑

nami nic nie mówią, tylko wpatrują się raz we mnie, raz w dy‑
rektora, raz w Wilczurkową  Publiczność klaszcze  Kochani… 
Postanawiam się ukłonić, lecz kosmata łapa Wilczurkowej ła‑
pie mnie za rękę i ściąga z podestu 

– No to terazzzz zzzzzobaczyszzz! – jej źrenice przypomi‑
nają szparki węża 

I nici z ukłonów… Może zdążę w drzwiach?
Mijam Ingę, Piotrusia i Olgierda, którzy pytającym wzro‑

kiem usiłują się dowiedzieć, o co chodzi  Uśmiechem odpo‑
wiadam, że też niczego nie rozumiem  Drzwi sekretariatu 
zamykają się łoskotem  Dyrektor staje za biurkiem, rozluźnia 
krawat, by móc bez skrępowania spytać:
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– Droga pani? Jak pani mogła dopuścić do czegoś podob‑
nego?

– Jaaa?
– A kto? Ksiądz proboszcz?
– Panie dyrektorze, wypraszam sobie  Ja o niczym nie mia‑

łam pojęcia!
– I ja mam pani w to uwierzyć, tak?
Pyszna zabawa! Teraz babie się dostanie za moje boleści 

z ostatnich dwóch miesięcy, jak się dyro wścieknie mocniej, 
to może i z trzech miesięcy? A dobrze jej tak!

– Panie dyrektorze, ta wstrętna dziewucha nic mi nie po‑
wiedziała! Skąd miałam wiedzieć, że zagra własne kompozy‑
cje i to taki… barowy repertuar!

Barowy repertuar??? Oooo, tego już za wiele! Jak ona śmie 
obrażać moje walce? Sama nie jest w stanie niczego stworzyć, 
więc teraz się mści 

– Pani ją prowadzi, tak?
– Tak, ale…
– I chce mi pani powiedzieć, że nie ma pojęcia, co wyrabia 

pani podopieczna???
– Nie, nie, to nie tak…
– To w końcu tak czy nie?
– Panie dyrektorze, proszę się uspokoić i mnie wysłuchać  

Otóż… ta dziewucha, ten gamoń jeden…
– Jak się nazywasz, gamoniu? – dyrektor tym razem zwra‑

ca się do mnie 
– Ja? Yyy, Aneta 
– A dalej? Nie przypominam sobie, abyśmy kiedykolwiek 

pili bruderschaft!



248

– Aneta Auguścik 
– Auguścik, dlaczego nie powiedziałaś pani o swoim po‑

myśle?
– Bo… pani powiedziała tak: „nie obchodzi mnie, czy masz 

czas ćwiczyć, bylebyś zagrała egzamin i wtedy się rozstaniemy”  
No to ja zrozumiałam, że mojej pani nie obchodzi nic i nikt, 
poza jej narzeczonym z klasy  – mówię, co mi ślina na język 
przynosi 

– Kim? Narzeczonym z klasy? Której klasy?
– Narzeczonym, którego przyprowadza na lekcje i który 

siedzi w klasie 
Cisza  Dyrektor zatrzymuje się przy ścianie, na której wisi 

portret Lenina i z szeroko otwartymi oczyma zwraca się do Wil‑
czurkowej:

– Czy może mi pani powiedzieć, o czym ona mówi?
Wilczurkowa z nosem utkwionym w podłogę nic nie od‑

powiada, tylko zagryza wargi 
– Więc to tak? Romanse zamiast lekcji? Jak pani nie wstyd? 

Jak pani może teraz usiłować się wykpić, zrzucając całą winę 
na tego dzieciaka? Czy pani już za grosz nie ma ambicji, ani 
poczucia moralności?

– Panie dyrektorze, to nie tak  Ona kłamie  Ja nie rozu‑
miem, doprawdy, ja nie… – i tu Wilczurkowej oczy zaczyna‑
ją się pocić 

– Tylko niech mi tu pani histerii nie odstawia  Dość tego  
Proszę wyjść i się uspokoić!

Dyrektor także usiłuje się uspokoić  Jest tak czerwony, 
że zaczynam się bać, czy go nie ciśnie apopleksja  Rozluźnia 
krawat jeszcze bardziej, otwiera skrzypiące okno i nalewa sobie 



249

wody do musztardówki  Łyk, łyk, łyk, łyk… Ciekawie łyka ten 
człowiek, prawie w rytmie Marsza Radetzkiego 

– Powiedz mi, Auguścik, co ci przyszło do głowy?
– Ja… ja nie wiem  Przepraszam…
– Przepraszasz? I na co komu teraz twoje przeprosiny? Czy 

wiesz, że nie dostaniesz cenzury na przyszły rok?
– ???
– Tak, tak! Nie dostaniesz promocji do szóstej kasy  Wiesz, 

co to oznacza?
– Y‑y – kiwam przecząco głową 
– Że albo czeka cię poprawka w sierpniu, albo powtarza‑

nie klasy 
– Aha… hmmm…
– I co to w ogóle był za „barowy” walc?
– Walc nr 7, a‑moll, o budowie ABA1 
– Nr 7? To jest ich więcej?
– Yyy… tak 
– Co jeszcze?
– Głównie walce, kilka etiud, parę sonatin 
– Dobra  Zróbmy tak  Dziś już nie, ale w następnym tygo‑

dniu zagrasz mi to wszystko, tak?
– Dobrze 
– Oczywiście to nie sprawi, że dostaniesz cenzurę do następ‑

nej klasy, ale przynajmniej przysłucham się twoim pomysłom 
– Czy mogę o coś spytać?
– Tak?
– Czy ja źle grałam? Czy mój walc nie podobał się panu?
– Rzecz nie w tym, że grałaś źle, czy dobrze, zwłaszcza, czy 

mi się podobał twój walc  Rzecz w tym, że taka samowolka jest 
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niedopuszczalna  Niedopuszczalna, słyszysz? Ty masz grać 
program ramowy, a nie własne dziwolągi  Nie jesteś jeszcze 
studentką wydziału kompozycji i dyrygentury, rozumiesz?

– Tak, ale ludziom się podoba to, co komponuję…
– I o czym to świadczy? Że ludzie się nie znają, ot co! – kwi‑

tuje dyrektor i siada w swoim szarym, pocerowanym fotelu  
Fotel pasuje do otoczenia  Odrapane lamperie z kilku warstw 
farby olejnej, popękany sufit, stare biurko i pożółkłe portrety 
socjalistycznych przywódców, dopełniają „obraz nędzy i roz‑
paczy”, jak mawia Durczykowa  W tym się z nią zgadzam 

– Zmieniając temat  Powiedz mi… jak częstym gościem 
twojej pani był jej narzeczony?

– Był na każdej lekcji  Od początku do końca  Siedział w kla‑
sie, gdy przychodziłam na lekcję i gdy wychodziłam z lekcji 

– Od jak dawna?
– Od dwóch, a właściwie trzech miesięcy 
– I co robił?
– W zasadzie nic… Słuchał, uśmiechał się, rozmawiał z pa‑

nią i…
– I co?
– No… oni się całowali 
– Całowali się???
– Wtedy, gdy byłam odwrócona  Ale ja wszystko widzia‑

łam w błyszczącej klapie pianina 
Mam dziką satysfakcję, mogąc wyrzucić z siebie całą złość 

do Wilczurkowej  No to teraz będzie się miała z pyszna  Ja pew‑
nie też, ale ona bardziej i to jest najlepsze!

– Możesz odejść  Wyniki zostaną ogłoszone za godzinę, 
po wszystkich przesłuchaniach  W przyszłą środę oczekuję 
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na ciebie tutaj o godzinie osiemnastej  Proszę, byś przyszła 
z kimś dorosłym 

No nie! Ten pomysł jest raczej kiepski  Przecież nie mogę 
się rodzicom przyznać, że mam lufę z fortepianu i poprawkę 
w sierpniu  Oni tego nie zrozumieją  Pomyślę o tym wieczorem 
i coś wykombinuję, ale raczej nic im nie powiem  Bo i po co? 
Tacy są szczęśliwi i niech tak zostanie 

Na korytarzu, na szczęście, znajduje się tylko garstka osób, 
bowiem wszyscy czekają w sali koncertowej na ciąg dalszy 
występów  Wilczurkowa z czerwonym nosem i zapuchnię‑
tymi oczami mówi coś do pani Rumowskiej  Obie nerwowo 
gestykulują i potrząsają głowami  Trembecki i Myszkowski 
tylko słuchają, jak to faceci  Oni w takich momentach nabie‑
rają wody w usta 

Nie wiem, co robić? Czekać na wyniki, skoro wiem, że i tak 
mam dwóję? A może wejść na aulę i dobić Wilczurkową dobrą 
nowiną? Eeee, nie, trzeba mieć litość nad biednymi  Po drugie 
– czy warto akurat to upiorne babsko dźwigać potem na su‑
mieniu? Lepiej nie  Po trzecie – czy ja jeszcze chcę oglądać cia‑
ło pedagogiczne, które nie ma odwagi stanąć w obronie mojej 
twórczości? A tak w ogóle to nie jestem pewna, czy będę cią‑
gnąć dalej ostatni rok ogniska, skoro nie docenia się w nim 
inwencji twórczej, a tylko inwencje dwugłosowe Bacha?

Czy kompozytora docenia się dopiero wtedy, gdy trupnie, 
jak Mozart, gdy ogłuchnie, jak Beethoven, gdy załapie syfilis, 
jak Donizetti, gdy sfiksuje, jak Rossini, gdy zgruźliczeje, jak 
Chopin? Czy ja aby, na sto procent, pragnę zasiąść na pan‑
teonie owych gwiazd klasyki, by dopiero będąc nieboszczy‑
kiem, cieszyć się chwałą? I cóż z tej sławy, gdy popiół z mego 
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zawracać w tej chwili  Mam na przemyślenia cztery lata szkoły 
średniej, a więc całą wieczność  A po drodze – słońce, woda, 
wakacje! Dwa i pół miesiąca to nieco mniej, niż wieczność, 
ale wystarczająco, aby się cieszyć ze Studium Nauczycielskie‑
go i z wygranej  No bo czymże jest dwója za nieregulaminowy 
program, za to z aplauzem publiczności, jeśli nie potwierdze‑
niem wzlotu ponad poziomy? O tak! „(…) Młodości! ty nad 
poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy prze‑
niknij od końca do końca!…”  Yuhuuu!!!
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Zakończenie

AHOJ!

A nie mówiłam, że będziesz siedzieć z rozdziawioną 
buzią przez jakiś czas? Pociesz się, że nie tylko ty tak 
masz  Wszyscy to zaliczają  Nie przejmuj się, to mi‑

nie  A jeśli nie chcesz, by przeminęło ze sztormowym wiatrem, 
to zapraszam do kolejki po następną dawkę przygód na WY‑
SPY PAPRYKARZOWE! Spokojnie – nie napalaj się  Najpierw daj 
mi napisać tę drugą część  Możesz jednak już dziś zapisać się 
w kolejce społecznej, by jak rzucą towar, starczyło i dla Ciebie  
Tak więc bądź czujny  Do zobaczenia wkrótce!


