Rozdział 6
Zosia stanęła w uchylonych drzwiach gabinetu ojca.
– Jeszcze nie śpisz? – zapytał.
– Zaraz się położę.
– Chodź, chodź. Siadaj. Napijesz się? – Wskazał na karafkę.
– Nie, dziękuję. Piłam śliwówkę z Pauliną.
– Szkoda, że tak rzadko do nas przyjeżdża. Jej grupy to prawdziwy
skarb: zamożni, spokojni...
– Tato...
– Tak?
– Przecież wiesz, o co chcę spytać.
– Nie mam pojęcia.
– Proszę, nie żartuj. Niania mi mówiła, że Krzysztof dzwonił.
– Dzwonił.
– No i co? Przyjeżdża? Co mówił?
– Zaczął od „dobry wieczór” – powiedział pan Borucki zgryźliwym to
nem.
– Tato, proszę... Krzysztof tak dawno u nas nie był.
– Teraz za to przyjedzie.
– Naprawdę!? Kiedy? Na długo?
– Powoli, powoli... – Pan Borucki spojrzał na córkę. Nie było sensu
kłamać. – Chciał przyjechać już w przyszłym tygodniu, ale poprosiłem go
o zwłokę...
– Zwłokę? Jaką zwłokę?
– Zaraz ci wszystko powiem, jeśli nie będziesz mi co chwila przerywać.
Starszy pan sięgnął po karafkę i przez kostkę cukru położoną na ażu
rowej łyżeczce nalał do szklanki zielonozłotej wódki. Dolał wody i mie
szał powoli.
Zosia już otwierała usta. Uciszył ją ruchem dłoni. Smakował swoją ulu
bioną Zieloną Wróżkę.
– Dobra. Anyżu dokładnie tyle, ile trzeba. Tak... Pamiętasz, jak Krzysz
tof był tu rok temu?
Pokiwała głową.
– Miał zostać tydzień, a wyjechał po jednym dniu. Powiedziałem ci, że
wezwały go jakieś nagłe sprawy... Ale to nie było tak. Pokłóciliśmy się wtedy
o te pożyczone pieniądze. Wiesz, co mi powiedział? Że jestem z epoki
29

książeczki oszczędnościowej i nie mam pojęcia ani o prowadzeniu interesów,
ani jak się odnaleźć w świecie kart kredytowych. Bardzo mnie to zabolało...
Krzyś, którego znam od takiego... – Zamyślił się na chwilę.
Zosia zacisnęła ręce na poręczach krzesła.
– Cóż – westchnął pan Borucki – miał rację. Ale wtedy nie przyjąłem
tego do wiadomości. Poza tym bank chętnie mi pożycza. Krzysztof nie
musi mi robić łaski.
– Tato... – jęknęła.
– Wiem, wiem... Ale trudno, stało się. A co się stało, to się nie odstanie.
– Ile mu jesteśmy winni?
– Dużo, niestety.
– Ile?
– Umówiliśmy się, że to ja prowadzę finanse, prawda? Jestem w końcu
matematykiem, przepraszam, byłym nauczycielem matematyki.
– Teraz rozumiem, dlaczego pan Krawczyński tak mnie unika.
– Nic by ci nie powiedział. To rasowy księgowy.
– Tato, ile pożyczyłeś z banku?
– Za dużo, niestety.
– Myślałam... Myślałam, że...
– Ja też myślałem, że Krzysztof po prostu się z tobą ożeni i cały ten dług
przestanie być długiem, i stanie się jego wkładem w rodzinny interes.
– Powiedziałeś mu to?
– Tak.
Ręce Zosi, zaciśnięte na poręczach krzesła, zbielały.
– Och, tato, jak mogłeś...
Łza spłynęła jej po policzku. Otarła ją ukradkiem. „Za późno na płacz.
Najgorsze już się stało”, pomyślała.
– I co teraz będzie?
– Dobre pytanie. Sam je sobie nieustannie zadaję. Jadę jutro do biura
pana Krawczyńskiego. Umówił mnie z jakimś doradcą finansowym. Zo
baczymy, co ten spec mi powie. Może nie jest tak źle. W końcu dwór ma
wielką wartość. Na pewno większą niż obciążenie na hipotece. Raty spła
cam regularnie, więc bank nie będzie się upominał o pieniądze. Gdyby
tylko Krzysztof...
– Naprawdę mógłbyś mnie sprzedać?
– Od razu sprzedać... Nie dramatyzuj. W końcu mam oczy i widzę, że
choć coraz częściej biegasz do Eryka, Krzysztof nadal nie jest ci obojętny.
– Nie jest. Ale to przecież tylko pogarsza sprawę... – Głos jej się załamał.
Wstał i objął ją.
30

– Córeczko, chciałbym, żebyś była szczęśliwa. Myślałem, że tutaj... ra
zem z Krzysztofem... Ale nie bój się, coś wymyślę. Wejdę w rolę dziedzica
i tak go będę gościł, aż zapomni, że przyjechał jako wierzyciel. – Uścisnął
ją i pocałował w policzek.
Oddała mu uścisk.
– Chodzi mi tylko o ciebie, przecież wiesz – dodał cicho. – Ja przez ostat
nie trzynaście lat codziennie przekonuję się o czymś, co dla starego głupca
powinno być oczywiste: że powrót do miejsca z przeszłości nie cofa czasu.
Ból w głosie ojca poruszył Zosię. Nie umiała go jednak pocieszyć.
– Pójdę już – powiedziała. – O piątej przychodzą kobiety... Jutro zbie
ramy agrest i porzeczki na konfitury. Muszę wszystkiego dopilnować. Do
branoc.
– Dobranoc, córeczko.
Cicho wyszła z gabinetu.
Wiedziała, że jeśli się teraz położy, długo będzie się przewracać z boku
na bok. Lepiej zrobić coś pożytecznego.
Poszła do swojego małego biura. Włączyła komputer. Na biurku leżał
stary zeszyt z przepisami niani. Pozwoliła jej wziąć przepis na naleśniki.
Zosia usiadła przy komputerze i zaczęła pisać.
Dzisiaj do Państwa pudełka dodałam kwiaty akacji. Są świeżo zerwane i najlepiej zjeść je od razu (można ostatecznie przechować przez
jeden dzień w lodówce, bez wyjmowania z papierowej torebki). Proponuję na podwieczorek kwiaty akacji w cieście naleśnikowym.
Kwiaty trzeba umyć i rozłożyć na ręczniku papierowym na jakąś godzinę, by wyschły (w cieniu, bo inaczej zwiędną).
Od razu trzeba przygotować gęste ciasto naleśnikowe. Polecam przepis mojej niani Zuzanny Hulewicz.
2 jajka utrzeć z ½ torebki cukru waniliowego (najlepiej prawdziwego), dodawać stopniowo 1½ szklanki przesianej mąki i 2 szklanki
mleka. Potem dodać ¼ kostki (5 dkg) roztopionego ostudzonego masła
i kieliszek koniaku lub innego dobrego alkoholu. Mieszać przez minutę
mikserem na najwyższych obrotach. Przykryć ściereczką i odstawić na
godzinę. Ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Jeśli jest za
rzadkie, trzeba dodać trochę mąki. Jeśli za gęste – trochę mleka.
Rozgrzaną patelnię posmarować kawałkiem słoniny nabitej na widelec albo połową ziemniaka zamoczonego w oleju. Trzymając kwiaty
za łodyżkę, zanurzyć je w cieście, tak żeby ciasto dokładnie je oblepiło.
Położyć na patelnię i usmażyć z obu stron jak racuszki. Przełożyć na
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talerz i posypać cukrem pudrem. Przed zjedzeniem można usunąć łodyżkę (jest mniej smaczna niż kwiaty): przytrzymać widelcem ciasto
i zdecydowanym ruchem pociągnąć za łodyżkę.
Z reszty ciasta, po lekkim rozrzedzeniu go mlekiem, można usmażyć
cienkie naleśniki i nadziać je konfiturą, owocami lub białym serem. Ze
wszystkim są znakomite.
Zofia Borucka
Przeczytała tekst dwa razy, poprawiła kilka literówek, potem zmie
niła „Borucka” na „Doliwa”. Długo patrzyła na ekran. Gdyby była żoną
Krzysztofa... Co robiłaby teraz Zofia Doliwa? Na pewno nie siedziałaby
przy komputerze. Wyobraziła sobie, jak jedzą razem kolację, Krzysztof
o czymś opowiada, a ona niezauważenie zdejmuje buty i wsuwa mu stopę
w nogawkę spodni, jakby byli kochankami jedzącymi kolację w restaura
cji. On podnosi głowę, światło lampy odbija się w jego jasnych włosach
i najpierw uśmiechają się jego szarozielone oczy, potem uśmiech pojawia
się na ustach...
Potrząsnęła głową, przywróciła pierwotną wersję podpisu, wydrukowała
list w dwudziestu ośmiu egzemplarzach i powkładała je do koszulek, żeby
nie zawilgotniały od warzyw. Pojutrze oprócz zwykłych zamówień musiała
przygotować dwadzieścia osiem pudełek sezonowych warzyw i owoców dla
krakowskich odbiorców abonamentowych, jak ich nazywała. Płacili za mie
siąc z góry i raz w tygodniu odbierali swoje paczki w sklepie ze zdrową żyw
nością na Krupniczej. Cenili sobie nie tylko to, że wszystko było świeże.
Ważny był też element niespodzianki. Starała się, aby zawsze było tam coś
ciekawego. Tak jak te kwiaty akacji.
Gdyby miała takich odbiorców nie dwudziestu ośmiu, ale dwustu
osiemdziesięciu... To byłoby czternaście tysięcy brutto na tydzień... Gdyby
otworzyła sklepik albo restaurację, taką, o jakiej mówiła Paulina...
Sprawdziła jeszcze pocztę. Same reklamy. Wyłączyła komputer i zeszła
na dół. Zegar w sieni wybił jedenastą.
Przez kuchenne okno widziała ogród pełen tajemniczych cieni. Gwiazdy
świeciły bardzo jasno. Mała chmurka wolno sunęła przez tarczę księżyca.
Światło z dwóch okien pokoju niani odbijało się w błyszczących liściach
różaneczników.
Nalała sobie soku i powoli piła. Potem opłukała szklankę, wstawiła ją
do zmywarki i poszła w stronę drzwi prowadzących do ogrodu. Troj, śpiący
w ogrodowej sieni, podniósł głowę i zamachał ogonem.
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– Masz ochotę na spacer? – zapytała cicho i podrapała go za uszami.
Miał wilgotną mordę. – Piłeś wodę czy byłeś z nianią w ogrodzie? – Do
tknęła sierści na jego łapach. Sucha. – Piło się wodę. Chodź, przejdziemy
się kawałeczek.
Wzięła z szafy stary sweter i gumowe buty, potem założyła psu skórzaną
obrożę i otworzyła drzwi do ogrodu. Wszystkie okna były ciemne. Świe
ciło się tylko u niani.
Cicho jak duch przeszła po trawniku i weszła do sadu. Zerwała garść
czereśni. Kilka spadło na krótko przystrzyżoną trawę. Szukała ich po
omacku i wtedy się zorientowała, że nie ma ani śladu rosy.
– Ty oszuście – pogroziła Trojowi. – Czemu nie mówiłeś, że jest sucho?
Zeszli nad staw. W półmroku błyszczały żółte kwiaty kosaćców. Zosia
zanurzyła rękę w wodzie. Wierzchnia warstwa była ciepła jak w wannie.
– To co? – Popatrzyła na psa. – Popływamy? Tylko cię uprzedzam, że
nie wzięłam kostiumu.
Szybko się rozebrała, położyła ubranie na kępie paproci, gumką wy
grzebaną w kieszeni spięła włosy na czubku głowy i weszła do wody. Troj
nie odstępował jej ani na krok. Woda przy dnie była zimna i Zosia płynęła
spokojną żabką, by jej nie mącić. Odbite w wodzie gwiazdy drżały poru
szane drobną falą.
Pies znudził się po kilku nawrotach i wyszedł na brzeg. Stanął na trawie
na szeroko rozstawionych łapach i otrzepał się z wody. Zosia uwielbiała ten
widok. Jak on to robił? Zaczynał kręcić głową, potem w wibracje wpadał
tułów, a na końcu fala drgań dochodziła aż do koniuszka kosmatego ogona.
Jeszcze kilka razy leniwie przepłynęła staw. Poczuła się lepiej. Jej troski
zawsze trochę rozpuszczały się w wodzie.
Przypomniała sobie, jak wyglądał ten staw, gdy go zobaczyła po raz
pierwszy: śmierdzące bajoro pokryte grubym zielonym kożuchem. Porząd
nie się namachała grabiami i podbierakiem, zanim zebrała tony rzęsy i ośliz
łej skrętnicy.
Aksamitny warkocz moczarki przesunął się po jej brzuchu. Moczarka,
zmora stawów hodowlanych, była jej sprzymierzeńcem: wytwarzała tlen,
który zabijał algi. Drugim była Nymphaea chromatella, której liście, pokry
wając staw, odcinały algom dostęp światła. Z wielu gatunków lilii wodnych,
od śnieżnobiałych przez różowe do amarantowych, wybrała właśnie ten,
o pięknym bladożółtym kolorze i zielonych liściach z brązowym marmur
kowym wzorem. Lilie, które kiedyś pozowały Monetowi.
Wyszła na brzeg i spróbowała się otrzepać jak pies.
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– Nauczyłbyś mnie tej sztuczki – powiedziała do Troja tarzającego się
w trawie.
Wytarła się podkoszulkiem, który potem rozwiesiła na drzewie, by wy
sechł do rana. Włożyła sweter na gołe ciało.
Obeszli dom i nieużywane zabudowania folwarku. Tylko część była wy
remontowana – ta, gdzie stał piec chlebowy i stara, cudem zachowana suszar
nia do owoców. Zosia wyobraziła sobie rząd lśniących maszyn do robienia
dżemów, konfitur... Maszyn bardzo sprytnych i bardzo drogich. Westchnęła.
Troj skręcił w lipową aleję. Poszła za nim. Głęboko wciągnęła powietrze.
Czy jest coś piękniejszego niż zapach kwitnących lip? Objęła pień i przytu
liła się do drzewa. Zamknęła oczy i głęboko oddychała.
Pies podbiegł truchcikiem i trącił ją nosem w udo.
– No co tam? Zatrzymać się nie wolno? To nie spacer na więziennym
podwórku. – Potarmosiła pieszczotliwie psie uszy.
Wyjęła klucz z kieszeni i otworzyła boczną furtkę. Pies przepchnął się
pierwszy i ruszył miedzą wzdłuż płotu.
Trawa na ścieżce była krótka i sprężysta. Błyszczały w niej białe gwiazdki
stokrotek. Zosia podniosła wzrok na białą smugę Drogi Mlecznej i lekko
drgające gwiazdy. Nagle zobaczyła maźnięcie światłem na atramentowym
niebie. Spadająca gwiazda! Pożałowała, że nie zdążyła pomyśleć życzenia.
A gdyby zdążyła, czego by sobie życzyła? Trzeba kupić stukartkowy zeszyt
i zacząć je spisywać.
Troj grzecznie czekał przy dolnej furtce prowadzącej do warzywnika.
– Naspacerowałeś się, staruszku? – Pogłaskała psa. – To wracamy. Tylko
ścieżką, nie po grządkach.
Troj, wyszkolony przez nianię, biegł ścieżkami. Nagle zatrzymał się
i szczeknął krótko, raz i drugi.
– Cicho, pobudzisz wszystkich, wariacie!
Zosia podbiegła do psa. Na ścieżce stał jeż. Nastroszył kolce, ale nie zwi
nął się w kłębek. Może znał Troja i wiedział, że nie ma co wpadać w panikę.
– To tylko jeż. Niech pozjada te wiosenne chrząszcze, nie będziemy mu
przeszkadzać.
Chwyciła psa za obrożę i pociągnęła w stronę domu. W pokoju niani
nadal paliło się światło. Zosia zdjęła psu obrożę, a on z westchnieniem ru
nął na legowisko.
Schowała buty do szafy i boso poszła do siebie.
Dochodziła północ. Zapaliła lampę przy łóżku. Nastawiła budzik w ko
mórce na wpół do piątej, poszła do łazienki, zrzuciła ubranie i weszła pod
prysznic. Długo stała pod letnim strumieniem. Potem nalała trochę płynu
34

o zapachu malin na frotową rękawicę. Maliny, jeden z ulubionych zapa
chów Krzysztofa. Nie, nie będzie o nim myśleć, bo nie zaśnie.
Włożyła nocną koszulę i siedząc na łóżku, szczotkowała włosy i patrzyła
na ultramarynowe niebo. W końcu zasłoniła okno, zgasiła światło i po
łożyła się. Po chwili wstała i po ciemku poszła do garderoby. Otworzyła
jedną z szuflad. Wyjęła z niej nylonowy woreczek, lekko go uchyliła i przy
tknęła do nosa. Zamknęła oczy. W środku był szalik w biało-czarną kratkę.
Rzadko pozwalała sobie na otwieranie tego worka, bo zapach był coraz słab
szy. Jej ulubiony zapach. Zapach Krzysztofa.

Rozdział 22
– Nie patrz tak na planszę, bo wypalisz dziurę oczami. – Marianna
szturchnęła Eryka. – Dokładasz czy coś wymieniasz?
– Nic nie mogę wymyślić – westchnął Eryk. – Jakie słowo składa się
z ź, ę i dwóch en?
Grali w scrabble. Zosia prowadziła.
– Trudno, nic innego nie przychodzi mi do głowy – powiedział Eryk
i ułożył DNO.
– Tak, to prawdziwe dno. Masz podwójną premię słowną, całe osiem
punktów, no, no! – kpiła Marianna, notując wynik. – A ja dam tak: UKORZ,
żeby cię upokorzyć, też z premią, ale za szesnaście punktów.
Zosia, nucąc pod nosem ragtime, ułożyła ŻĄDŁO.
– Szesnaście i podwójna słowna! – zawołała Marianna. – Pięknie nas
wyprzedziłaś! Zanuć to jeszcze raz – poprosiła. – Uwielbiam muzykę z tego
filmu.
Eryk przedłużał chwilę namysłu, by Zosia nie przestała śpiewać. Miała
miły, choć niewielki głos. Mógłby jej słuchać do rana.
– Dzień dobry. Widzę, że moja pacjentka całkiem wróciła do zdrowia. –
W drzwiach stał doktor Chober z panią Zuzanną.
– Dzień dobry – odpowiedzieli chórem.
Marianna trąciła Eryka.
– Ty to masz szczęście. Znów dodatkowy czas do namysłu – powiedziała
teatralnym szeptem.
Eryk wstał.
– Chodź, Marianno, nie będziemy przeszkadzać.
– Nie idźcie jeszcze – poprosiła Zosia. – Już prawie kończymy.
– To potrwa tylko chwilkę – powiedział doktor Chober.
– Zapraszam potem na herbatę, jeśli ma pan czas, panie doktorze.
– Bardzo dziękuję, z przyjemnością. – Lekarz uśmiechnął się do pani
Zuzanny.
– To my, jeśli pani pozwoli, pomożemy w kuchni – zaofiarowała się Ma
rianna w swoim i Eryka imieniu.
Zdjęła z kołdry planszę, woreczek i stojaki z płytkami, przy okazji zer
kając, jakie litery mają przeciwnicy.
Lekarz zbadał Zosię, choć jej uśmiech, błyszczące oczy i sprężyste ruchy
wyraźnie mówiły, że całkowicie wróciła do zdrowia.
Zrobił poważną minę.
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– Jeśli pacjent się uprze, aby żyć, medycyna jest bezsilna – powiedział
i z uśmiechem dodał: – Jest pani zdrowa. Proszę jednak na siebie uważać,
nie przemęczać się i dużo spać.
– Dziękuję, panie doktorze.
W uchylonych drzwiach pojawiła się Marianna.
– Panie doktorze, jest pan proszony na herbatę do salonu – powiedziała.
– A pani i pani... towarzysz?
– My wypijemy tu, z Zosią.
– Czy mógłbym popatrzeć, jak państwo grają?
– Lubi pan scrabble? To możemy zagrać od początku, razem z panem.
– Nie, nie. Ale chętnie bym pokibicował.
– To proponuję najpierw herbatę, a potem skończymy tę partię.
– Zobaczy pan, jak ich ogrywam – powiedziała Zosia.
– Niedoczekanie! Jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Przestanę
się z wami cackać – wojowniczo oświadczyła Marianna.
Doktor Chober pił herbatę w salonie razem z panią Zuzanną i panem
Boruckim. Udawał, że uczestniczy w rozmowie, lecz tak naprawdę wytę
żał słuch, by usłyszeć, co się dzieje w pokoju Zosi. Pani Zuzanna szybko
to zauważyła.
– Słyszał pan, panie doktorze, jak Zosia nuciła ragtime z Żądła? – za
pytała.
– Tak, ma piękny głos.
– Piękny to chyba przesada – zaoponował pan Borucki – ale jest bar
dzo muzykalna.
– Ma świetny słuch. Po włosku mówi lepiej ode mnie, choć nigdy nie
była we Włoszech. Znakomicie łapie melodię języka – powiedziała pani
Zuzanna.
Z pokoju Zosi dobiegł głośny śmiech. Doktor Chober nerwowo popra
wił się na krześle.
– Marianna mi mówiła, że chce pan zobaczyć, jak grają. Niech pan do
nich idzie, bo zaczną bez pana.
Doktor Chober spojrzał na nią z wdzięcznością i wstał.
– Dziękuję za herbatę. Ciasto było przepyszne.
– To dzieło Marianny. Rzeczywiście, świetnie piecze – z uznaniem po
wiedziała pani Zuzanna.
Drzwi do pokoju Zosi były otwarte. Eryk właśnie zbierał na tacę pu
ste filiżanki, a Marianna przenosiła na kołdrę stojaki z płytkami i planszę.
Ukradkiem odwróciła do Zosi stojaczek Eryka, żeby jej pokazać, jakie wy
losował litery, i obie zachichotały.
– Już po nim – mruknęła Marianna.
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Zosia przyjrzała się planszy i zaczęła coś nucić pod nosem.
– Wiesz, że podczas jakiegoś turnieju zdyskwalifikowano brydżystę,
który pogwizdywał „serduszko puka w rytmie cza-cza”? – zapytała Ma
rianna.
– Czekaj, czekaj. – Eryk przenosił wzrok ze swoich płytek na planszę
i z powrotem. – Film? Kobieta? Nie mam takich liter...
Doktor Chober poprawił się w fotelu, by lepiej widzieć Zosię. Nuciła
motyw przewodni z filmu Kobieta i mężczyzna. Jej ciemne włosy rozsypały
się na biało-niebieskiej poduszce, którą miała pod plecami. Sięgający łokcia
rękaw piżamy, zakończony śmiesznymi ząbkami, ukazywał szczupłą rękę.
W świetle stojącej na komodzie lampy wyglądała krucho i niemal dziecięco.
– MĘŻCZYŹNI! – triumfalnie zawołał Eryk. – Liczcie i drżyjcie! Po
dwójna premia literowa za ce, to w sumie dwadzieścia osiem punktów.
I dwie potrójne premie słowne! Dwieście pięćdziesiąt dwa! To mój życiowy
rekord!
– Widzisz, co narobiłaś? – powiedziała Marianna. – Teraz on prowadzi.
Nigdy ci tego nie wybaczę, no chyba że też mi coś podpowiesz.
Zosia zerknęła na płytki Marianny, potem na planszę.
– Może być UMRAM? – zapytała Marianna. – Wiecie, taka gwarowa
forma UMRĘ.
– W życiu – sprzeciwił się Eryk.
– A istnieje takie słowo MUMAR?
– Nie. – Eryk był bezlitosny.
Zosia popatrzyła na Mariannę i zaśpiewała:
– „Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, tra la la la la la la,
Warszawo!”
– Dom? Budynek? Murarz? Nigdzie nie pasuje.
– „Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy beto
nowy nowy dom” – śpiewała Zosia.
Marianna uderzyła się dłonią w czoło i szybko ułożyła MARMUR,
a potem dodała jeszcze EK: MARMUREK.
– Człowiek z marmuru, jak mogłam od razu nie poznać!
Zerknęła na płytki Zosi.
– Za to, że nam podpowiadasz, możemy uznać, że istnieje takie słowo
jak AMENTY, liczba mnoga od AMEN, co, Eryk?
– Oczywiście.
– Nie musicie – powiedziała Zosia, z namysłem patrząc na planszę. –
Marianno, dzięki za podpowiedź!
I ułożyła IAMENTY, z blankiem na początku.
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– Blank za D. Podwójna premia słowna. I jeszcze pionowo MA i AHA
z podwójną premią. I pięćdziesiąt punktów za wyłożenie wszystkich pły
tek. A ponieważ w worku już nic nie ma, gra skończona. Liczcie, ile wam
zostało punktów, żebym wam mogła je odjąć, a sobie dopisać.
Marianna jęknęła.
– Panie doktorze, pan jej chyba daje jakieś środki dopingujące. Nie po
znaję koleżanki.
– Zosiu, wyprzedziłaś mnie w punktacji – powiedział Eryk. – Zaraz się
rozpłaczę, chyba że mi coś zaśpiewasz.
– Diamonds Are a Girl’s Best Friends – zaproponowała Marianna.
– Nie znam słów... Ale może to...
I Zosia zanuciła Diamonds Are Forever, nisko, inaczej niż Shirley Bassey.
Głos zadrżał jej lekko, gdy doszła do słów:
I don’t need love.
For what good will love do me?
Diamonds never lie to me,
For when love’s gone,
They’ll luster on.

A może Mariannie tylko się zdawało. Na wszelki wypadek postanowiła
zmienić nastrój.
– Lubię z tobą grać – powiedziała do Zosi. – Ty jesteś jak ten bokser...
Zapomniałam, jak on się nazywa... Mańkut? Utykaj! Nie...
– Uważaj, Marianno, bo wiesz: boksera każdy może obrazić, ale nie
każdy zdąży przeprosić – zaśmiał się Eryk.
– Może Kulej? – podpowiedział doktor Chober.
– O właśnie, Kulej. Słyszałam, jak kiedyś mówił, że nigdy nie pastwił się
nad przeciwnikiem. Gdy widział, że już wygrał, nigdy nie lał tylko po to,
żeby zadać ból.
– Mimo to zadałaś mi ból, kobieto. – Eryk skrzywił się boleśnie, pa
trząc na Zosię.
– Prawdziwy sportowiec musi umieć przegrywać – surowym tonem po
wiedziała Marianna. – Ból jest integralną częścią sportu.
– Tak – podchwycił – znam to powiedzenie: przez sport do kalectwa.
– To mi przypomina twój słynny monolog pod tytułem Sprawozdawca
sportowy. Może nam go powiesz?
– Tak, tak! – klasnęła w dłonie Zosia. – Tylko zawołajcie nianię i tatę.
Zosia wygodniej usadowiła się na łóżku. Oczy jej się śmiały.
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Eryk nie dał się prosić.
– Dzień dobry, ze stadionu Cracovii wita państwa Eryk Hassel. Będę
dla państwa komentował dzisiejszy mecz. Tak, proszę państwa, na murawę
wybiegają obie drużyny. Są Słowacy i są nasi, to znaczy Polacy. Jest i piłka,
ten skórzany przedmiot pożądania dwudziestu dwóch mężczyzn. Nasi za
wodnicy mają, jak to się brzydko mówi, olbrzymie szanse na zwycięstwo.
Słoweńcy opierają swoje szanse na iluzorycznych argumentach, że piłka jest
okrągła, a bramki są dwie. Nasi zawodnicy zapowiedzieli przed meczem,
że spróbują zrobić niespodziankę i pokazać się z jak najlepszej strony. I już
gwizdek sędziego, rusza Henryk Dębowski, tak, znakomita akcja i nie
celne trafienie. Teraz Kumorek, tak, jeszcze trzy kopnięcia i Kumorek bę
dzie szczęśliwy. Boguś, Boguś, szybciej! Cóż, nie udało się. Nie słuchał
mnie. Teraz piłkę przejęli Słowacy, a do końca meczu została godzina, czyli
około sześćdziesięciu minut. Do tej fazy, w której przegrywający przegrywa,
mamy więc jeszcze trochę czasu. Teraz Banasik... Niedobrze! Wybił piłkę
na tak zwaną pałę. A tam jest już zawodnik słowacki, Petrovski, nie, nie, to
Novik, tak, wyrasta jak spod ziemi w najmniej zaskakujących i nieoczeki
wanych miejscach! Sędzia patrzy na zegarek... Gwizdek! Cóż mogę powie
dzieć, sami państwo widzieli, że była to najsłabsza pierwsza połowa w tym
meczu. Mówi się nie bez racji, że różnica między Ligą Mistrzów a polską
ligą jest taka jak różnica między Izbą Lordów a izbą wytrzeźwień. Szkoda,
wielka szkoda, chyba nie pojedziemy za tydzień do Montpellier, chociaż
z drugiej strony zdaje się, że tam jakieś zamachy bombowe zapowiadali.
Tak się składa, że gdy odbywają się mistrzostwa świata, zawsze temu towa
rzyszą jakieś dodatkowe atrakcje. No, ale my tu gadu-gadu, a tymczasem
zaczęła się druga i ostatnia połowa. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Nie
można jednak zapominać o starej prawdzie, że nóż na gardle zawsze wiąże
zawodnikom nogi. Teraz przed wielką szansą stanął Jacek Topornicki. Jego
główka przeleciała nad głowami innych zawodników i... Tak, proszę pań
stwa, gol! Gol! I jeden zero dla naszej drużyny! To jest nasze szczęście, ten
nasz Jacuś. Znowu go wszyscy wycałujemy w szatni. Trener Słoweńców
bezradnie rozkłada ręce, zakrywając twarz. Znów rozpoczynamy grę, nasi
obrońcy walczą teraz w pobliżu bramki, na boisko pada Bogusław Kumo
rek, cóż, zawodnik musi wybrać: piłka albo zdrowie. Kumorek wybrał tę
pierwszą ewentualność. Kumorek schodzi do szatni, a na boisko wbiega
nierozgrzany Piecyk. Poradzi sobie mimo wszystko, bo to znakomity za
wodnik. Tak, to jego słynne precyzyjne wybicie na oślep... Nowak upadł,
chyba podcięty, nie, nie podcięty, wydawało mi się, że podcięty, ale sędzia
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pokazuje, żeby grać dalej. Proszę zwrócić uwagę, co robi zawodnik, gdy
wstaje z murawy. Otrzepuje ręce! Piłkę przejmuje Sun-li, tak, proszę pań
stwa, chyba jedyny Chińczyk w europejskich drużynach piłkarskich. Ach,
ten Sun-li! Umie tak po chińsku podkręcić piłkę! I co ciekawe, wcale nie
ma skośnych oczu. Może pochodzi z innego regionu? No, nie, proszę pań
stwa, przecieram oczy, jednak tak, oczy mnie nie myliły, gol dla Słowenii!
Kto strzelił bramkę? Chyba Novik, bo miał najwyżej uniesione ręce. No
cóż, mamy remis. Nie jest dobrze. Sędzia patrzy na zegarek... Patrzy jeszcze
raz... Wojtek Makowski jak rakieta startuje do piłki, za późno, w popiel
niku dla Wojtusia iskiereczka zgasła. Koniec meczu, jeden jeden dla Sło
wenii. Taki wynik jest sensacją, żeby nie powiedzieć dużą niespodzianką.
Ja oddaję głos do studia sport, bo tam zacznie się walka o złoto, i tak jak
wszyscy komentatorzy przepraszam za wszystkie błędy, jakie popełniłem,
ale taka jest piłka.
Burza oklasków o mało nie zerwała dachu, a najgłośniej klaskała Zo
sia. Eryk podziękował za owację i chwycił wyciągnięte do niego ręce Zosi.
Usiadł na łóżku i coś do niej cicho mówił.
– Panie profesorze, będzie mi brakowało wizyt u pana – powiedział dok
tor Chober, z ociąganiem wstając z fotela.
– Tomku, wpadaj, gdy tylko będziesz w pobliżu. Zawsze należałeś do
moich ulubionych uczniów.
– Dziękuję, panie profesorze, i proszę się nie zdziwić, gdy skorzystam
z zaproszenia. Państwa dom to oaza na pustyni mojego życia. Proszę już
nie męczyć chorej – dodał – śmiech to zdrowie, ale co za dużo...
Marianna usłyszała ostatnie słowa i powiedziała:
– My też się już będziemy zbierać. Panie doktorze, może gdzieś pana
podwieźć?
– Dziękuję, przyjechałem autem.
Eryk z wyraźną niechęcią zbierał się do wyjścia. Marianna uściskała
Zosię.
– Uważaj, dziewczyno, na tego doktorka! Podobasz mu się – szepnęła jej
do ucha.
– Coś ty. Wyświadczył ojcu przysługę, opiekując się mną. To są zalety
bycia córką nauczyciela, przepraszam, profesora, w takim mieście jak Kra
ków.
Gdy Zosia brała kąpiel, pani Zuzanna przewietrzyła jej pokój i poście
liła łóżko do snu. Nuciła przy tym, co dawno się jej nie zdarzyło. Kto by
pomyślał, że z choroby może wyniknąć coś dobrego! Tymczasem stała się
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cezurą, odgrodziła stare życie od nowego i skierowała ich myśli na nowe
tory. Uświadomiła, co jest ważne. W klasztorze w Penzance siostra Agatha
nieraz powtarzała swoim wychowankom, że trzeba umieć pogodzić się ze
stratą. Nie trzymać się kurczowo tego, co się ma, a zbyt wielki ciężar zo
stawić przy drodze. Najpierw człowiekowi żal, ogląda się za siebie, ale po
chwili czuje, jak lekko mu iść i jak daleko może zajść. Jak zwykle miała
rację.

Rozdział 23
Siostra Agatha była Kanadyjką. Do Anglii przyjechała z klasztoru w Ko
lumbii Brytyjskiej. Miała trzydzieści parę lat, jasną cerę i zielone oczy. Cza
sami opowiadała dziewczętom o orłach bielikach szybujących nad nad
morskimi klifami, strumieniach pełnych pstrągów, starych indiańskich
squaw wymieniających wyszywane paciorkami mokasyny na herbatę i ty
toń, pocztowych wodnopłatowcach z warkotem lądujących na gładkiej tafli
jeziora. Czasem także o swoim wcześniejszym życiu: wielkim świecie To
ronto, wspaniałych rezydencjach i ogrodach, w których upłynęła jej mło
dość. Carla uwielbiała te opowieści. Porzuciła myśl o nowicjacie i w ciem
nościach sypialni szeptała do Zuzanny, że gdy wróci do Rzymu, wyjdzie za
mąż za księcia, będzie się przechadzać po cienistych ogrodach w pięknych
sukniach i jeść wyłącznie lody.
Siostra Agatha uczyła matematyki, czasem prowadziła także lekcje tańca.
Miała też wykład dla starszych dziewcząt dotyczący małżeństwa, a z tymi,
które wyraziły takie życzenie, rozmawiała o facts of life. Zuzanna, córka
i wnuczka profesorów medycyny, nie miała pojęcia o tej sferze życia. Carla
z podsłuchanych rozmów dwóch starszych sióstr stworzyła sobie jej mglisty
obraz, ale nie wiedziała nic pewnego. Siostra Agatha w bardzo prostych sło
wach opowiedziała im o „przekazywaniu daru życia”. Były zafascynowane.
Tydzień później, po uroczystej mszy, siostra przełożona rozdała uczen
nicom świadectwa. Niektóre od razu wyjeżdżały do domów, inne miały
się rozjechać w ciągu kilku dni. Korzystając z niezwykłego w klasztorze
zamieszania, Zuzanna i Carla wymknęły się na wrzosowisko. Miały tam
swoje ulubione miejsce: płytkie jeziorko, wokół którego rósł gąszcz dorod
nych malin.
Dzień był upalny. Zrywając z krzaków dojrzałe jagody, leniwie rozma
wiały o tym, co usłyszały od siostry Agathy.
– Kto po ciebie przyjedzie? – zmieniła temat Zuzanna.
– Kuzynka, która mieszka w Anglii i jedzie na lato do Włoch. A po
ciebie?
– Ojciec i siostra. Zatrzymamy się jeszcze kilka dni w Londynie.
– My od razu wsiadamy na statek w Plymouth. Szkoda, że nie możesz
do mnie pojechać. Przyrzeknij, że następne wakacje spędzisz ze mną we
Włoszech. Będziemy się wspaniale bawić.
– Przyrzekam.
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Uściskały się i ucałowały, by przypieczętować obietnicę, i wróciły do
objadania się malinami.
Na gałązce nad wodą przysiadła błękitna ważka. Zuzanna patrzyła na
nią w zachwycie. Potem odwróciła się do Carli.
– Jaka piękna... – zaczęła.
I wtedy to zobaczyła.
Krępy szary kształt zwinięty w spiralę gwałtownie się wyprostował i ude
rzył w nogę Carli, tuż nad kostką. Carla krzyknęła i odskoczyła. Żmija cof
nęła trójkątną głowę i błysnąwszy czarną wstęgą na grzbiecie, bezszelestnie
wpełzła w gąszcz malin.
Zuzanna podbiegła do przyjaciółki. Carla upadła na trawę.
– Serpe! – zawołała. – Serpe!
Zuzanna szarpnęła podwiązkę Carli i zsunęła jej pończochę, w którą
wsiąkała kropla żółtawej oleistej cieczy. Na łydce wyraźnie się odznaczały
dwa czerwone punkciki – ślady po ukąszeniu. Widziała już kiedyś takie.
Carla szlochała rozpaczliwie. Zuzanna gorączkowo próbowała sobie przy
pomnieć, co robił ojciec, ratując kiedyś w Poroninie ukąszonego chłopca.
– Nie ruszaj się – powiedziała stanowczym tonem – bo jad dostanie się
do krwi.
Carla znieruchomiała. Tylko łzy płynęły jej po twarzy.
– Uratujesz mnie, prawda? – zapytała błagalnie.
– Oczywiście! Nic ci nie będzie – powiedziała Zuzanna pewnym gło
sem. – Muszę cię tylko przetransportować do klasztoru.
Carla była od niej o głowę wyższa i ważyła przynajmniej o dziesięć kilo
więcej. Zaniesienie jej na plecach nie wchodziło w rachubę.
Zuzanna zdjęła swoje pończochy. Jedną naciągnęła na zranioną nogę
Carli, drugą zawiązała jej pod kolanem, powyżej ukąszenia.
Nieopodal leżał stos świeżo ściętych gałęzi. Zuzanna podeszła do niego.
Serce biło jej mocno. Tupała głośno, żeby wypłoszyć żmije, jeśli tam właśnie
mieszkały. Wyciągnęła jedną rozłożystą gałąź, potem drugą i trzecią. Liście
na nich nie zwiędły jeszcze do końca.
Dociągnęła gałęzie do Carli. Starała się splątać je jak najciaśniej, potem
owinęła je swoim fartuchem i związała jego wstążkami. Pomogła Carli uło
żyć się na tych prowizorycznych noszach.
Z początku szła niepewnie, wolno, co chwila się oglądała, ale widząc,
że Carla mocno trzyma się gałęzi, a nosze spisują się lepiej, niż przypusz
czała, ruszyła truchtem. Dziękowała Bogu, że ścieżka jest równa i poroś
nięta miękką trawą. Starała się omijać pojedyncze kamienie, czasem jednak
słyszała jęk przyjaciółki.
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W końcu wrzosowisko się skończyło i zobaczyła w dole klasztor.
– Trzymaj się mocno – powiedziała do Carli i puściła się biegiem, krzy
cząc: – Ratunku! Pomocy!
Na tle klasztornego muru zamajaczyły jakieś sylwetki, z początku nieru
chome, potem szybko zmierzające w ich stronę. Siostra Agatha, która biegła,
wysoko unosząc habit, była przy nich pierwsza.
– Co się stało!? – krzyknęła.
– Carlę ukąsiła żmija. Potrzebna surowica, natychmiast – wychrypiała
Zuzanna.
Podbiegło kilka zdyszanych uczennic. Siostra Agatha kazała im chwycić
nosze i zanieść Carlę do klasztoru, a jedną wysłała przodem, by zaalarmo
wała siostrę infirmerkę. Wyczerpaną Zuzannę wzięła pod rękę.
Gdy weszły do infirmerii, Zuzanna zobaczyła przyjaciółkę leżącą z za
mkniętymi oczami na łóżku. Przez jedną okropną chwilę myślała, że Carla
umarła.
– Śpi – szepnęła siostra infirmerka. – Podałam jej surowicę. Jak to się
stało?
– Zbierałyśmy maliny... Carla o mało nie nadepnęła na żmiję... To
na pewno była żmija. Szara, z sercowatą głową i czarnym zygzakiem na
grzbiecie.
– Kiedy to się stało?
– Jakieś pół godziny temu. Wyzdrowieje, prawda? Nie byłam pewna,
co robić.
– Poradziłaś sobie doskonale. Skąd wiedziałaś, że trzeba założyć opaskę
uciskową?
– Widziałam raz, jak to robił mój ojciec. On też jest lekarzem, jak siostra.
Siostra z podziwem popatrzyła na dziewczynkę.
– Wiesz, że prawdopodobnie uratowałaś jej życie?
Zuzanna spuściła oczy. Brzmiało to tak patetycznie.
Gdy następnego ranka przyszła zapytać o zdrowie Carli, zobaczyła w in
firmerii szczupłego szpakowatego mężczyznę. Od razu się domyśliła, że to
Włoch.
– Panie doktorze – powiedziała siostra infirmerka – przedstawiam panu
naszą bohaterkę, pannę Zuzannę Hulewicz.
Zuzanna dygnęła.
– Cieszę się, że panią poznałem, młoda damo. Uratowała pani życie
pannie Algarotti da Monte San Savino.
Zuzanna w pierwszej chwili nie zrozumiała, o kim on mówi. „Ach,
prawda, tak nazywa się Carla”.
143

– Nie omieszkam przedstawić całej sprawy jej rodzinie i być może wło
skiemu dworowi. – Uśmiechnął się do Zuzanny. – Zasłużyła pani na wiel
kie pochwały, signorina. Gdyby nie pani przytomność umysłu...
Zuzanna była w centrum zainteresowania, co bardziej ją krępowało, niż
cieszyło. Na szczęście nie trwało to długo. Następnego dnia przyjechał oj
ciec z Justyną. Carla czuła się coraz lepiej i przyjaciółki mogły się uściskać
i wycałować na pożegnanie.
W końcu ruszyli we troje do Londynu, a potem do Krakowa.
Pod koniec lipca na ich krakowski adres przyszły dwa listy z włoskimi
znaczkami. Na kopertach z mięsistego papieru były wytłoczone herby. Je
den list był od rodziców Carli, drugi podpisany przez króla Wiktora Ema
nuela. Zuzanna z lekkim zażenowaniem przetłumaczyła je rodzinie. W obu
wynoszono Zuzannę pod niebiosa, dziękując jej za uratowanie Carli ży
cia. List od rodziców Carli zawierał także zaproszenie do Rzymu, a list od
króla – zapewnienie o wieczystej wdzięczności.
Zuzanna nie mogła wtedy wiedzieć, że te listy uratują jej kiedyś życie.

Rozdział 38
Sierpień trzydziestego dziewiątego roku Zuzanna spędzała w Różanach.
Opiekowała się Hanką, która na wiosnę poroniła i nie mogła dojść do sie
bie. Po zdaniu matury Zuzanna poszła do szkoły pielęgniarskiej. Szło jej
tak dobrze, że odważyła się zapisać na uniwersytet, na wydział lekarski. Pan
Podoski w testamencie zostawił jej pieniądze na dalsze kształcenie. Z od
daniem pielęgnowała chorą, bawiła się z czteroletnim Stasiem i jak ognia
unikała spotkań sam na sam z Piotrem. Kochała go smętnym, pozbawio
nym nadziei rodzajem miłości. Nadal śnił się jej prawie co noc, ale wspo
mnienie oczu widmowej kobiety, która kazała zostawić go w spokoju, ni
gdy jej nie opuszczało.
Krążyły wieści o zbliżającej się wojnie, życie na wsi toczyło się jed
nak zwykłym trybem. Lato było suche i bezwietrzne. Żniwa skończyły
się wcześniej niż zwykle. Pod koniec sierpnia babcia Jadwiga postanowiła
wracać do Krakowa.
– Jedź ze mną, dziecko – mówiła. – Ogłoszeń o mobilizacji nie rozle
pia się ot tak, dla zabawy. Twoja matka miała tyle lat co ty, gdy wybuchła
wojna światowa. Rodzina wtedy musi być razem. Ci, którzy się rozłączyli,
często już nigdy się nie spotkali. W naszym domu będziemy bezpieczne.
A tu... Gdy Piotra zmobilizują, zostaniemy trzy kobiety z małym dzieckiem
i służbą. Wyobraź sobie jakichś maruderów... Nie, lepiej o tym nie myśleć.
– Babciu, nie mogę teraz zostawić Hanki i Stasia. Jeśli jej mąż będzie
musiał wyjechać, wezmę ich do Krakowa. Mogą mieszkać z nami, a jeśli
nie, to Hanka ma przecież mieszkanie po panu Podoskim.
– Cóż, jesteś dorosła, zrobisz, jak zechcesz, ja w każdym razie wyjeż
dżam. Obiecaj mi, że gdyby nie daj Bóg coś się stało, zaraz wrócisz do domu.
– Tak, babuniu, obiecuję.
Pierwszego września Zuzanna obudziła się później niż zwykle. Gdy we
szła do jadalni, zobaczyła, że Piotr ze spuszczoną głową siedzi przed tale
rzem z nieruszonym, zimnym już śniadaniem. Nie wstał, podniósł tylko
bladą, zmęczoną twarz i powiedział jedno słowo:
– Wojna.
Nie zrozumiała w pierwszej chwili.
– Dziś w nocy niemieckie wojsko przekroczyło nasze granice. Od świtu
bombardują Warszawę. Słyszałem komunikaty w radiu.
– Co to znaczy...? Co z nami będzie?
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– Być może znów będziemy pod niemiecką okupacją, jak w czasach za
borów i wojny światowej. Ja muszę dołączyć do pułku. Zarządziłem pako
wanie rzeczy. Jedziecie do Krakowa.
– Jak to: do pułku? Nie dostałeś żadnego wezwania... Nie możesz nas
tak zostawić...
„Nie odchodź! Niech walczą inni, ale nie ty! Każdy inny, ale nie ty!”
– Jestem oficerem rezerwy. Z ciężkim sercem zostawiam Haneczkę
i Stasia... i ciebie. Ale nie mogę inaczej. Zuziu... – Głos mu się zmienił,
wstał ciężko, podszedł do niej i wziął ją za rękę.
Przez jedną szaloną chwilę myślała, że powie: „Kocham cię”. Nogi się
pod nią ugięły i wolną ręką musiała chwycić się oparcia krzesła. W równym
stopniu bała się tego, że to usłyszy, jak tego, że Piotr tych słów nie wypowie.
– Jesteś silna i mądra. Proszę cię, opiekuj się nimi. Są wszystkim, co
mam.
Pocałował ją w rękę.
Samochód kilkakrotnie jeździł do Krakowa i z powrotem, przewożąc do
miasta co cenniejsze rzeczy. Piotr kazał też zapakować na dwie furmanki
część zapasów z różańskich spiżarni. Jedną furmankę wysłał na Stradom,
do babci Jadwigi. Sam usiadł na koźle drugiej i pojechał do krakowskiego
mieszkania Hanki. Prawdziwym celem, jak się okazało, było zebranie wia
domości o pułku. Nie dowiedział się niczego pewnego, nie było dla niego
żadnych rozkazów. Wojsko podobno gromadziło się między Wisłą a Sanem.
Gdy trzeciego września radio podało, że Francja i Anglia przystąpiły do
wojny, zaczęły tańczyć z Hanką. Już po wojnie!

Dwa dni później, leżąc na sianie i patrząc przez dziurawy dach szopy na
rozgwieżdżone niebo, Zuzanna myślała, że to, co się dzieje, dotyczy kogoś
innego, że jej się śni. Jutro, gdy dojadą do Brogów, majątku, który Hanka
odziedziczyła po wuju, zostaną same, bo Piotr dołączy do któregoś od
działu. Dawno już stracił nadzieję na odnalezienie swojego pułku.
Odwróciła głowę i spojrzała na śpiącego obok Stasia. Miał umorusaną
buzię i źdźbła siana wplątane w czarne loki. Z ławeczki przed szopą dobiegł
ją szept. Piotr żegnał się z żoną. Zacisnęła powieki, przytuliła się do mia
rowo posapującego dziecka i sama nie wiedząc kiedy, zasnęła.
Obudził ją chlupot wody. Staś spał na plecach, z rozrzuconymi rączkami.
W szopie panował jeszcze nocny chłód. Ostrożnie wysunęła się spod koca,
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otuliła nim dziecko i wyszła przed szopę. Piotr nalewał wodę z wiadra do
kamiennego koryta.
– Dzień dobry. – Uśmiechnął się do niej. – Znalazłem w polu studnię.
Będziemy mogli się umyć.
Podstawiła dłoń pod strumień wody i zaraz ją cofnęła.
– Au! Zimna!
– Zimna woda zdrowia doda! Przykro mi, że nie mogę ci zaproponować
wanny z ciepłą wodą i pachnącymi solami. Na to musisz poczekać do wie
czora. Koło południa powinniśmy dotrzeć do Sanu. Musimy jednak liczyć
się z tym, że mosty będą oblężone. Nie są też bezpieczne.
Tylko rozmawiając z nią, wspominał czasem o grożących im niebezpie
czeństwach. Poza tym robił wszystko, by zapomnieli o wojnie, odwracał
ich uwagę od mijanych okropności, opowiadał Stasiowi zabawne historyjki,
a nocowanie w lichej szopie przedstawił jako wspaniałą przygodę.
– Na szczęście znam tę okolicę – ciągnął. – Niedaleko jest mała prze
prawa promowa. Stamtąd do Brogów będziemy mieć niespełna pięćdzie
siąt kilometrów.
– Pamiętasz, jak tam jest pięknie? – powiedziała Hanka, wychodząc zza
szopy z neseserem w ręce. – Spędziłam w tym domu tyle cudownych chwil.
Justyna też lubiła Brogi.
– Dość pogawędek, moje panie, pójdę przygotować coś do jedzenia,
a wy możecie się tu pluskać. Nie będę podglądać, choć od czasów biblij
nych wiadomo, że Zuzanna w kąpieli jest wielką pokusą.
Z początku syczały, ochlapując się zimną wodą, potem zanurzały się
coraz śmielej. Włożyły czyste ubrania, przyniesione z samochodu przez
Hankę, a gdy Zuzanna rozczesywała warkocze, Hanka obudziła Stasia i nie
bacząc na jego protesty, rozebrała go do naga, postawiła w korycie i wy
tarła mokrą myjką. Wilgotne włoski sterczały mu na wszystkie strony, gdy
zawinęła go w ręcznik i posadziła w słońcu na ławce.
– Mamusiu, czy dziś będziemy spać w łóżku?
– Tak, syneczku, wieczorem zjemy pyszną kolację, umyjemy się w cie
płej wodzie w prawdziwej łazience i będziemy spać w czystej wykrochma
lonej pościeli.
– Jestem głodny.
Hanka pogłaskała go palcem po nosku.
– To dobrze, słonko, bo zaraz będzie śniadanie.
Zjedli resztki zapasów. Nie przypuszczali, że droga zajmie im tyle czasu.
Gdy wyjeżdżali z Krakowa, trudno było poznać, że wybuchła wojna.
W mieście toczyło się normalne życie, wszystkie sklepy były otwarte.
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Babcia gorąco namawiała Zuzannę do pozostania w mieście. Dziewczyna
nie chciała jednak opuszczać Hanki i Stasia. Chciała też być jak najdłużej
z Piotrem.
Z początku miała wrażenie, że jadą do Brogów na wakacje. Pogoda była
piękna, mijane wsie wyglądały jak zwykle. Tylko poboczami szli ludzie z to
bołkami, a gdy wysoko na niebie pojawiały się samoloty, miejscowi wycho
dzili przed domy i patrzyli w górę.
Pierwszą noc spędzili w hotelu w Rzeszowie. Wyruszyli w dalszą drogę
z samego rana i zaraz za rogatkami wciągnęła ich ludzka rzeka płynąca na
wschód. Wysoko na wozach, na górach rzeczy, siedziały kobiety z dziećmi.
Mężczyźni szli obok wozów. Środkiem przemykali popielaci od kurzu ro
werzyści. Sklepy w mijanych miasteczkach były pozamykane albo świeciły
pustkami. Czasem przy drodze stała chłopka i rozdawała wodę z wiader
lub kromki świeżo upieczonego chleba.
Droga była coraz bardziej zatłoczona i samochód jechał w żółwim tem
pie. Na dużym skrzyżowaniu stali w upale kilka godzin, bo drogę zamknęło
wojsko. Najpierw przeszły nią kolumny zakurzonych żołnierzy, potem, gdy
myśleli, że będą mogli ruszyć dalej, pojawiły się sanitarki, konne wozy przy
kryte płótnem ze znakami Czerwonego Krzyża i nawet autobusy zamie
nione na ambulanse.
Z daleka dobiegł odgłos przypominający trzaskanie drzwiami. Zuzanna
pytająco spojrzała na Piotra.
– Ogień artyleryjski – szepnął jej do ucha i zaczął się droczyć ze Stasiem,
by odwrócić uwagę Hanki i dziecka od dalekich odgłosów i przygnębiają
cego widoku rannych żołnierzy.
W końcu ruszyli. Nie ujechali daleko, gdy z północy nadleciało kilka sa
molotów. Zniżyły lot nad drogą. Rozległ się ogłuszający huk, grzechot ka
rabinów, krzyki ludzi, kwik koni, ryk oszalałej ze strachu krowy. Siedzieli
w aucie jak skamieniali. Na szczęście samoloty nie zawróciły, poleciały da
lej, na południe.
Przy pierwszej okazji Piotr skręcił z głównej szosy i jechali wyboistymi,
ale mniej zatłoczonymi bocznymi drogami. Jednak nawet one nie były bez
pieczne. Kilka razy, słysząc nadlatujące samoloty, chowali się w rowie albo
pod drzewami. Raz z daleka dobiegł ich głuchy huk detonacji.
W Jarosławiu udało im się nabrać benzyny, ale nie znaleźli noclegu. Ho
tel, pensjonaty, gospody, nawet prywatne domy były przepełnione – ludzie
walczyli o każdy kąt do spania. Ruszyli dalej i późnym wieczorem trafili
na szopę z sianem, w której spędzili dzisiejszą noc.
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Teraz, odświeżeni kąpielą, żartowali, pakując rzeczy do auta. Hanka
usiadła z przodu, obok Piotra. Po jakiejś godzinie, zjeżdżając ze wzgórza,
zobaczyli srebrną wstążkę Sanu. Na rzece czerniała kreska mostu. Roiło się
wokół niego od aut, wozów, wózków, ludzi i zwierząt.
– Spodziewałem się takiego tłoku – powiedział Piotr. – Przejedziemy
bokiem, przez las. Jakieś piętnaście kilometrów stąd jest prom, o którym
ci mówiłem – dodał, odwracając się do Zuzanny.
– Myślisz, że będzie czynny? – z niepokojem zapytała Hanka. – Cza
sem, gdy jechałam tędy z wujem, musieliśmy zawracać do mostu, bo prom
nie przypłynął.
– Niedługo się przekonamy. Nie nadkładamy dużo drogi.
Wjechali w jasny, mieszany las. Po obu stronach piaszczystej drogi kwitły
wrzosy. Czerwieniły się już jarzębiny. Zuzanna dostrzegła leszczynowy za
gajnik i rudą wiewiórkę wysoko na gałęzi. Kolczaste krzaki jeżyn uginały
się od dojrzałych owoców. Samochód kołysał się miękko na poznaczonej
śladami drewnianych kół drodze.
Za lasem zobaczyli szeroki pas niskich łąk. Trawa była wykoszona. Droga
łagodnie opadała w dół, ku przeprawie. Jak okiem sięgnąć, nie było żywego
ducha. Po drugiej stronie szeroko rozlanej, leniwej rzeki czerniał prom ze
sterczącym wiosłem. Stojący na brzegu domek wyglądał na opuszczony.
– Jesteśmy już prawie w domu! – klasnęła w ręce Hanka. Spojrzała na
zegarek. – Jedenasta. Mamy godzinę. Prom przybija tu w południe.
Piotr pomógł jej wysiąść z auta.
– W Brogach będziecie bezpieczni – powiedział.
Uśmiech zniknął z twarzy Hanki.
– Chyba dziś nie... nie od razu...
Milczał, patrząc na rzekę.
Zuzanna wzięła Stasia za rączkę.
– Stasiu, pójdziemy puszczać kaczki?
Chłopczyk poważnie spojrzał na matkę, potem na ojca, w końcu poki
wał głową.
Hanka sięgnęła na siedzenie auta.
– Mam tu jeszcze dwa jabłka. Możecie je zjeść pod drzewami. – Poka
zała na pas strzelistych topoli przy zakręcie w górze rzeki. – W cieniu bę
dzie wam przyjemnie.
Zdjęła z szyi łańcuszek z zegarkiem. Obok zegarka wisiał turkusowy sło
nik – prezent ślubny od Zuzanny.
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– Weź – powiedziała i powiesiła go Zuzannie na szyi. – Gdybyś straciła
z oczu przeprawę, będziesz wiedziała, kiedy wrócić.
Zuzanna podawała Stasiowi płaskie kamyki i uczyła go puszczać kaczki.
Kiedy już oddalili się od przeprawy, obejrzała się przez ramię. Hanka gesty
kulowała gwałtownie, Piotr stał ze smutnie zwieszoną głową.
Gdy doszła ze Stasiem do zakrętu rzeki, zdjęła mu sandałki i pozwo
liła brodzić w płytkiej wodzie. Śmiał się głośno, gdy srebrne rybki uciekały
mu spod nóg.
Zuzanna znalazła pod topolami suche miejsce, z którego było widać
przeprawę. Staś położył się na brzuszku i chrupał jabłko, machając w po
wietrzu bosymi nóżkami.
Topole i łopiany pachniały w południowym słońcu. Na łące grało kilka
świerszczy. W oddali dwie sylwetki, kobiety i mężczyzny, przywarły do sie
bie i tak trwały. Zuzanna usłyszała dalekie wołanie za rzeką, potem głośny
stukot. Prom drgnął. Czarne wiosło z chlupotem zanurzyło się w wodzie.
Dwaj ludzie długimi tykami kierowali prom w stronę ich brzegu. Wstała
i przeciągnęła się.
Samoloty nadleciały z zachodu. Usłyszała stłumiony warkot i w tej sa
mej chwili wychynęły zza lasu. Leciały nisko. Zobaczyła, jak najpierw kępy
trawy, a potem kamyki tryskają na boki. Hanka podskoczyła i zwiotczała
jak szmaciana lalka. Piotr upadł obok niej.
Zuzanna porwała sandałki, chwyciła Stasia za rękę i pociągnęła za sobą.
Rozpłakał się i przykucnął, gdy nastąpił na ostry kamień. Posadziła go
gwałtownie na ziemi. Ręce tak jej się trzęsły, że nie mogła mu zapiąć san
dałków.
I wtedy samoloty wróciły. Staś z całej siły objął ją za szyję. Choć wszystko
się w niej rwało do biegu, przytuliła dziecko do piersi i zawróciła pod topole.
Skulona przywarła do pnia, nie wypuszczając chłopca z ramion i modląc
się, by lotnicy ich nie zauważyli.
Grzechocząca seria pocisków przecinała rzekę. Mężczyźni na promie
wpadli do wody. Nie potrafiła ocenić, czy wskoczyli sami, czy skosiła ich
seria. Prom odwrócił się bokiem i rzeka poniosła go w dół. Patrzyła, jak
znika za zakrętem.
Nagle ziemia się zatrzęsła. Przeraźliwy krzyk Stasia utonął w ogłuszają
cym huku. Zuzanna mocno zacisnęła powieki. Gdy otworzyła oczy, niebo
było puste. Rzeka szemrała, błyszcząc w słońcu. Mogłoby się wydawać, że
nic się nie stało, tylko świerszcze zamilkły, a w powietrzu zamiast zapachu
topoli unosił się smród dymu, benzyny i rozgrzanego metalu. Wstała z tru
dem. Łkający Staś wczepił się w nią rękami i nogami. Objęła go i spojrzała
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na nadrzeczne łąki. Tam, gdzie jeszcze przed chwilą stał samochód, ziała
dymiąca jama.
Nie wiedziała, jak długo tak stała. W końcu nogi same się pod nią ugięły.
Usiadła oparta o pień i głaszcząc Stasia, tak długo szeptała mu uspokajające
słowa, aż chłopczyk najpierw przestał łkać, a potem zasnął. Uwolniła się
z jego uścisku, zdjęła bluzkę i przykryła go. Potem, świecąc bielizną i na
gimi ramionami, popędziła w dół rzeki.

