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CIASTECZKO. 

O KOBIECEJ STAROŚCI W ŚREDNIM WIEKU 

 

Sen 

Na małym, drewnianym wózeczku, zaprzężonym w cztery włochate świnki, Szarlota  z domu 

Ciasteczko pędzi w nieznane. Lewą ręką, opartą na brzozowej lasce, podtrzymuje lejce, prawą 

- zwieszające się z ramienia łuk i kołczan ze strzałami. Obute w czerwone kalosze stopy 

pewnie stoją na deskach. Szary, ozdobiony kolorowymi wstążkami warkoczyk dumnie 

powiewa na wietrze. W wyżłobionych przez zmarszczki bruzdach na twarzy gromadzą się 

słone łzy. Kraj, przez który cwałuje świński zaprzęg, to kraina spustoszenia: opuszczone 

domy, wypalone lasy, bezpłodna ziemia. Na zrujnowanych blokowiskach młode kobiety 

kołyszą w ramionach głodne niemowlęta. Starsze dzieci patrzą na staruchę pustymi oczami. 

Niektóre próbują trafić w nią patykami lub kamieniami. Szarlota sięga do kieszeni i wyjmuje 

z niej pełną garść świeżych, pachnących, drożdżowych okruchów. Podrzuca je w górę, do 

nieba, a one - tańcząc w słońcu - powoli opadają ku ziemi.  
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Rozdział pierwszy 

„Jakie to miłe - pomyślała Szarlota z domu Ciasteczko w pogodny listopadowy czwartek, 

usiłując równocześnie skompletować dwie wełniane skarpetki. - Jakie to miłe, że pochodzę z 

takiej dobrej rodziny. Mama jest dobra. Tata jest dobry. Babcia i dziadek ze strony taty byli 

dobrzy. Dziadek ze strony mamy był nawet bardzo dobry. Babcia ze strony mamy… Nie, nie 

babcia. Babka. Babka Tarta. - Szarlotę przeszył dreszcz rozkosznego przerażenia. - Ooo… Ta 

to na pewno nie była dobra”.  

Tarta Ciasteczko utrzymywała, że jej rodowód wywodzi się od prawdziwych krymskich 

Tatarów. Jako na dowód wskazywała palcem na dwie rzeczy. Po pierwsze - wystające, nie 

tyleż kości policzkowe, co policzki. Tuż przed śmiercią babki okazało się zresztą, że efekt ów 

uzyskiwała, wpychając pod policzki nadziewane jabłkami francuskie rożki. To dzięki nim 

zawsze wyglądała tak, jakby miała niebo w gębie, zaś jej polski zyskiwał niezrównany, 

niestety nie tatarski, lecz francuski akcent. Podczas konwersacji z Tartą zawsze należało się 

jednak liczyć z deszczem zaślinionych okruchów.  

Cukiernicza stylizacja miała również swój mroczny wymiar. Babka umarła, zadławiwszy się 

podczas snu rożkiem, który zapomniała wyjąć na noc z ust i włożyć do stojącej przy łóżku 

szklanki. 

Drugim dowodem miał być sposób, w jaki weszła, a raczej wtargnęła do rodziny. Pewnego 

wiosennego poranka po prostu wgalopowała na potężnej kobyle - z dziadkiem przerzuconym 

na oklep niczym plaster drożdżowego ciasta - do sypialni pradziadków. Następnie strzeliła z 

bata do portretu prapradziadka, podbijając mu oko. Dorodnej śliwki nie dało się niczym 

zamalować, tak że po pewnym czasie obraz powędrował na strych, zaś jego miejsce zajął 

portret praprababki.  

Spokój, z jakim pradziadkowie przyjęli poranną strzelaninę, wytłumaczyć można jedynie ich 

nadzwyczajną dobrocią - oboje pochodzili z bardzo dobrych rodzin. Okoliczności poznania i 
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poślubienia ich syna Franciszka na długo - aż do czasu pojawienia się w tej opowieści Eklery 

i  Marcepanny - pozostały okryte mrokiem tajemnicy. Pradziadkowie jako ludzie nie tylko 

dobrzy, ale i delikatni, nigdy nie odważyli się bowiem sami o nie zapytać. 

Klaśnięcie batem miało jednak również pewien nieprzewidziany skutek. Na jego dźwięk spod 

ogromnego małżeńskiego łoża Rollady i Ludwika wypełzła zadziwiająca postać - drobny, 

podstarzały mężczyzna o wyraźnie cygańskiej fizjonomii. Starszy pan - przyobleczony w 

elegancki, choć wypłowiały i mocno przykurzony uniform Kelnera - nieśmiało skłonił się 

przed Tartą, a następnie drżącym głosem zapytał: 

- Pani życzy? 

Nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi, zaczął nerwowo kręcić się wokół ustawionego w 

sypialni okrągłego stolika - strzepnął okruszki z serwety, wygładził drobne fałdki, przetarł 

rąbkiem przerzuconej przez łokieć nieskazitelnie czystej serwety dwa talerzyki, obejrzał pod 

światło łyżeczki, a następnie łapczywie wypił wodę ze stojącej na stoliku szklanki. 

- Wylazła z Cygana lisia natura - mruknął pradziadek. 

- Z Cygana? - zdziwiła się Tarta. - Spod łóżka wylazła. Sama widziałam. 

- Jakiego Cygana. Toć to Kelner - dorzuciła prababka. - A poza tym nieładnie. Przecie słyszy. 

- A niech słyszy - odburknął mężczyzna, nie patrząc jednak niespodziewanemu gościowi w 

wypełniające się łzami oczy. 

Cygan, czy też Kelner, otarł spływającą po policzku łzę, dumnie skłonił się przed całym 

towarzystwem, szepnął: „Jeśli Państwo pozwolą, pójdę i sprawdzę, co w kuchni”, a następnie 

- cofając się tyłem - opuścił sypialnię.  

- A to ci dopiero - Tarta ponownie zamierzyła się na portret prapradziadka, lecz jedno 

spojrzenie rzucone na pobladłą prababkę wystarczyło, aby opuściła, a następnie zwinęła bat. 

 Przyszło jej to tym łatwiej, iż - jak wyjaśniła podczas pierwszego wspólnego śniadania, przy 

którym zręcznie usługiwał świeżo zatrudniony Kelner - w zasadzie nie żywi żadnej 
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konkretnej urazy do prapradziadka swego męża, tylko - cytuję: „Jak zobaczyłam tę ociekającą 

miodem gębę, to mnie tak zemgliło, że - ot tak dla kuhażu - musiałam sobie w nią strzelić”, co 

pradziadkowie przyjęli ze zrozumieniem. Prababka dodała nawet, aczkolwiek szeptem, że być 

może, rzeczywiście, smarowanie portretu tatusia miodem - dla podkreślenia jego dobroci - nie 

było najszczęśliwszym pomysłem.  

- I muchy, Panienko - dorzucił pradziadek. - Muchy się przylepiają. Ale co się, Panienko, 

dziwić. Tatuś mojej przemiłej małżonki był nadzwyczajnej słodyczy. Ciągnie więc do niego 

wszelakie paskudztwo niczym do miodu.  

Tarta miała zatem to, co w ówczesnym świecie nazywano entre - wejściem. Rodzice dziadka 

byli nią zachwyceni.  

- Sroce spod ogona wypadła - orzekła Rollada, która już od dawna - podobnie jak wszyscy w 

tej dobrej rodzinie - po cichu marzyła o jakiejś czarnej owcy, której szalone wybryki 

ożywiłyby poranno-przedpołudniowo-popołudniowo-wieczorną nudę.  

Tarta spadła zatem całej familii niczym manna z nieba, a spadek ów był tym cenniejszy, że 

wiązał się z ożywieniem mocno oklapniętej rodzinnej duchowości. Już podczas pierwszego - 

wspomnianego we wcześniejszych akapitach - śniadania na widok przecudnej urody golonki 

zerwała się od stołu, krzycząc: 

- Najświętsza Panienko, hatuj! Phecz maho nieczysta! 

- Ooo… przepraszam - oczy Kelnera zaszkliły się od łez. - Bez urazy, ale przed pracą zawsze 

dokładnie myję ręce i czyszczę paznokcie. 

Dziewczyna jednym ruchem rozerwała koszulę na piersi. Oczom zdumionej rodziny ukazały 

się okazałe piersi, na których widniały dwie śliwkowe plamy. 

- A to ci dopiero widok - szepnął pradziadek.  
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- Siną bahwą kłute. Jam Tahta, córka Diljany Bikecz Ciasteczko. Nie masz Boga nad Allacha, 

a Mahomet jest jego phohokiem. Amen - oznajmiła dumnie Tarta, a następnie odkroiła 

potężną porcję golonki i spałaszowała ją ze smakiem. 

Zebrani ze zdumienia pootwierali usta. Imię chanowej wywarło potężne wrażenie. Córka 

takiej kobiety siedziała oto w maleńkim, polskim dworze i mówiła: „Ja mam sine ryby na 

piersiach, jam jest Tarta, kość z kości Diljany Bikecz”. Taka była w ówczesnych ludziach 

cześć dla krwi znamienitej, że synowa urosła w ich oczach, jakby całą wielkość matczyną 

wzięła w siebie.  

- W niewoli u niewiehnych wszystkie chwyty dozwolone - Tarta nabiła na widelec kolejną 

porcję golonki. - Trzeba przeżyć. Wyższa konieczność.  

- Zaraz tam u niewiernych - obruszył się pradziadek. - Przecie my, Panienko, ludzie myślący.  

Wstyd pradziadków z powodu doświadczenia przez Tartę kulinarnej nietolerancji był tak 

szczery, że od czasu nieszczęsnego posiłku domowy jadłospis został urozmaicony o: 

czebureki, płowy, kołduny - Ach, Jak obficie tryskał z mięsnego farszu pożywny rosołek! - 

pierekaczniki, dolmy, baklawy, chak-chaki, chelpeki oraz babkę ziemniaczaną. Zmianom w 

menu dzielnie sekundowały zmiany w etykiecie stołu. Nikt już nie siadał, gdzie i jak 

popadnie. Najokazalszy fotel w jadalni zajął pradziadek. Obok na słynnym czerwonym 

krześle zasiadała prababka, a po obu stronach stołu przyszli dziadkowie Szarloty. Każdy 

posiłek rozpoczynał się i kończył krótką modlitwą, do której z czasem Ludwik zaczął 

dodawać - przyjęte przez pozostałych z mieszanymi uczuciami - zawołanie: „Niechaj Allach 

da nam wszystkim radość zjednoczenia się z Ojczyzną-Krymem i pozwoli zobaczyć szczęście 

naszych dzieci i wnuków”.  

- A ten Krym to gdzie? - dopytywała się Rollada. - Dalej niźli za Drożdżową Górką? Bo jeśli 

dalej, to ja przeczekam wasze zjednoczenie we dworze.  
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Urozmaicenie jadłospisu Tarta przyjęła z aprobatą - zawsze lubiła dużo i dobrze zjeść. Jednak 

widok dywanika, który pewnego dnia o świcie pradziadek przytargał do stajni, gdzie 

zazwyczaj sypiała, wzbudził w niej mieszane uczucia.  

- To dla ciebie, córuś - wystękał. - Sadżdżaba. Namazłyk. Jak pomyślę, że pięć razy dziennie 

na tym twardym klepisku zapewne raka odprawiasz, to aż mnie coś ściska w kolanie. Ran 

twoich, dziecko, niegodnym całować. 

Tarta z niepokojem popatrzyła na kolorowy wzorek ze splecionych kulawymi łapami kotów. 

- Myślałem ci ja sobie, Panienko - pradziadek tęsknie popatrzył na kilim - poproszę, włożą 

staremu do trumny. Ale ja przecie, córuś, człowiek myślący. I teraz widzę, że my tu - nie 

ubliżając bożemu stworzeniu - jak te bydlęta żylim. Dlatego… 

Wyznanie przerwał hejnał strażackiej trąbki. 

- Kelner gra - wyjaśnił. - Cygan to i szelma, ale talentów ma sporo. Wiem ci ja, córuś, że 

muezina na wieży nie zastąpi, ale parę razy na dzień capstrzyk odtrąbi. Matna u dżubieju i 

czafmie da mieczeci czerez zireć iszow i jasień piew. Nu, tak spiewszy ajety treba duajka pięć 

- dodał. 

Synowa wydłubała z prawego ucha porcję woskowiny, ulepiła z niej całkiem pokaźną 

piłeczkę i - ciężko dysząc - rytmicznie ściskała w garści.  

- Nie przeszkadzam, Panienko. Dobrze ci ja wiem, żem dżatulin i kiafirin. Alem przecie 

człowiek myślący. 

I wyszedł. 

Tarta z powrotem zakopała się w stogu siana. Po chwili wyłoniła się z niego gruba ręka, 

schwyciła przeżuwającą owies kobyłę i wciągnęła do wnętrza. Z kopy dobiegł zduszony 

męski pisk - o ile bowiem Tarta uwielbiała zasypiać przy boku swego konia, o tyle dziadek 

czuł się bezpiecznie jedynie pod jej bokiem. Pokonując zatem odrazę do zapachu końskiego 

gnoju, co i rusz odwiedzał małżonkę w stajni. 
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Przespawszy trzy dni, babka - miała skłonność do uciekania od zbyt zawiłych problemów - 

świeża, rześka i głodna, pojawiła się w porze drugiego śniadania w jadalni. Z pomieszczenia 

powiało pustką i chłodem. Zniknął gdzieś rozkoszny, pobudzający apetyt rozgardiasz. Na 

stole nie leżał ani jeden niedojedzony okruszek, nie stała ani jedna niedomyta filiżanka. 

Krzesła, fotele, stołki i kredens powleczono białymi pokrowcami. Brzuch wygasłego pieca 

mógłby posłużyć za lodówkę w kostnicy. Tarta głośno przełknęła ślinę. Na ten dźwięk spod 

okrywającego kredens pokrowca wyczołgał się Kelner. Nieśmiało się ukłonił, a następnie 

zapytał drżącym głosem: 

- Pani życzy? 

Tarta bez słowa wskazała na pusty stół. 

- We dworze ramadan, proszę pani. Starszy pan zadysponował. 

- Kurani Kerim, córeńko - na progu jadalni stanął roześmiany pradziadek. - Niespodzianka. 

Wszystko wyliczyłem, ustaliłem termin. Ramadan. Post. Wrota raju roztworzone, wrota 

piekieł zawarte. Szejtany łańcuchami skute. 

- Post? - wyszeptała Tarta, aby po chwili powtórzyć głośniej: - Post? 

- Post, Panienko. Przed świtem spożyliśmy skromniutki suhoor. Kelner przygotował. Cygan 

to i szelma, ale talentów ma sporo. Tak smacznie jednak spałaś, że nie chciałem cię budzić. 

„Niechaj nabiera sił” - pomyślałem. Tym bardziej że - co tu będę krył - małżonka moja i syn, 

a mąż twój, w pogańskiej zatwardziałości trwają i udziału w poście odmawiają. Modlić się 

zatem musimy nie za dwie, lecz za cztery dusze. Serce się mnie, staremu, ściska, kiedy 

pomyślę, że tacy dobrzy i poczciwi ludzie jedynie przez ową sprośność, w której żyją, na 

wieczną mękę skazanymi będą. Taaa… Szkoda małżonki… Synka szkoda… 

- Post? - po raz trzeci powtórzyła Tarta. Z jej brzucha dobyło się donośne burknięcie 

przypominające ryk rannego zwierza. 
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- Post, córeńko. Post to tarcza chroniąca sługę Allacha przed ogniem piekielnym - głos 

pradziadka przybrał na sile. - A małżonką moją i synem, a mężem twoim, owładnęła 

szejtańska pycha. Czyżby nie bali się Dnia Sądu? Czyżby zapomnieli o śmierci? Przecie i 

oni… 

- Kęsim! - teologiczny wywód przerwał wrzask Tarty. W kredensie popękały kieliszki. 

Karafkę z winem przecięła gruba rysa, a czerwony napój wypełzł na biały pokrowiec. 

- No my właśnie nie - odparł pradziadek - My nie kęsim. 

- Gorze! 

I rzekłabyś: nadludzka siła porwała starca i podniosła od ziemi. Nagle uczuł, że cisną go 

jakieś straszne objęcia, że od tego uścisku gną się jego kości, pękają żebra - przez chwilę 

dojrzał jakby we mgle twarz, od której wolałby widzieć szatańską, i omdlał. 

Ostrym gwizdnięciem babka przywołała kobyłę. Po kilkunastu minutach przylegająca do 

dworu wioska powlokła się dymem. „Gore! Gore” - krzyczano. Ktoś włamywał się do kuchni, 

wyrzucając na ulicę wylizane do czysta statki. Przewracał kramy z obwarzankami, 

zostawiając ogołocone półki. Wdzierał się do stodół, pustosząc je z ziarna. Rozwalał kurniki, 

wywlekając za grzebienie przerażone koguty. Zewsząd rozlegały się ryki bydła, kwik świń, 

gdakanie kur, meczenie owiec, wycie psów i ludzkie lamenty. Czerwone języki ognia spowite 

w kłęby czarnego dymu strzelały coraz wyżej, wyżej i wyżej - aż ku niebu. 

Wypadek ojca - na skutek uścisku Tarty utracił lewą rękę - nie miał wpływu na uczucia syna, 

który uwielbiał swoją tatarską małżonkę. Niestety, miłość do Tarty stała się również 

przyczyną jego zguby. Dziadek tak bardzo lękał się porzucenia przez żonę, że sam ją porzucił 

- kilka lat po wkroczeniu Tarty do rodziny i narodzinach Paszki - matki Szarloty. Według 

nieautoryzowanej wersji rodzinnej historii uciekł z neurotyczną i chudą chórzystką z 

kościelnego zespołu pieśni i tańca. Strach przed opuszczeniem okazał się zresztą kompletnie 
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nieuzasadniony. Żona pozostała mu wierna aż po grób, co nie przeszkodziło jej co i rusz 

galopować przez salon z przerzuconym przez grzbiet konia męskim łupem.  

„Tarta” - na wspomnienie babki ślina napłynęła Szarlocie do ust. „Tarta była jak drożdże. 

Zawsze wykipiała z dzierżki, w której próbowano ją zamknąć”. Włożyła do ust dwa 

drożdżowe okruchy i językiem wepchnęła je pod policzki. Natychmiast nabrały groźnego 

tatarskiego kształtu.  

Szarlota nigdy bezkrytycznie nie ulegała modzie - część jej ubrań odlatywała zresztą na zimę 

do cieplejszych krajów. Starannie dobierała jednak kolory. Na pokryte pomarańczową skórką 

pośladki, których miękkość co i rusz prowokowała do podszczypywania siebie samej, 

naciągnęła zatem ciepłe, fioletowe pantalony. Ich kolor znakomicie podkreślał błękit, 

pulsującej w przecinających obie łydki żylakach krwi. Prawy dopływ głównej żyły pod 

kolanem budził w Szarlocie szczególną dumę. Zasilany przez pajęczynę drobnych strumieni 

tworzył u jej ujścia rozległą, niezwykle żyzną deltę. Na naniesionym wachlarzu piasków, 

mułów rzecznych oraz osadów organogenicznych, obejmujących węgiel, torf i gytię, niczym 

grzyby po deszczu wyrastały jeziora, bagna i mokradła. Z niezbyt przyjemnym, 

wydobywającym się spod kolana, stęchłym, bagiennym zapachem, którego nie był w stanie 

zlikwidować nawet silny aromat pomarańczowej skórki, wiązał się pewien dyskomfort. 

Łagodziła go jednak świadomość, że na ukrytym przed karcącym wzrokiem wszelakiej maści 

higienistów miejscu na ciele rozwija się i kwitnie bujne życie.  

Za duże o dwa numery  pantalony - jej na co dzień chude ciało, jak każde, miało swoje 

przypływy i odpływy - podtrzymywały buraczkowe, gumowe szelki. Ich czerwień łagodnie, 

niczym tęcza, przechodziła w subtelny róż rozstępów. Szarlotą rzadko powodowała w życiu 

zazdrość. Gdy jednak ujrzała pocięty licznymi rozstępami kałdun Bajadery, wśród których 

rozpoznała i poziome uskoki przesuwcze, i pionowe uskoki zrzutowe, i dwa uskoki zrzutowo-

przesuwcze, zaś zakupiony w drogerii krem na rozstępy nie pomógł, uciekła się do 
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mistyfikacji - domalowała kilka różową pomadką do ust. Szelek nigdy nie zaakceptował 

jednak sam brzuch - czuł się za nimi jak w więzieniu. Niekiedy, zwłaszcza po zażyciu 

szczególnie dorodnej porcji ciasta, wystawiał na świat ciekawski pępek, gwałtownie napierał 

na czerwono-różową kratę, przerywał ją i łagodną falą spływał ku dłoniom, domagając się 

poklepywania i głaskania. 

Na szelki naciągnęła białą koszulę oraz sukienkę z grubej flaneli. Jej szary kolor pasował do 

zasiedlonego przez kilkanaście oswojonych wszy mysiego warkoczyka, którego smętna 

resztka, przepleciona przez Dymitra kilkoma kolorowymi, starannie wyprasowanymi 

wstążkami, spływała na plecy. Rolę grzywki - w ciągu ostatnich 10 lat schudła tak bardzo, że 

zachodziło podejrzenie anorexia nervosa - pełnił, wycięty z kawałka lisa, rudy pyszczek. Nad 

błękitnymi oczami Szarloty unosiły się więc zazwyczaj mętne, szklane, zwierzęce ślepia, 

które z wysokości ludzkiej głowy obojętnie patrzyły na świat. 

Stroju dopełniały wełniane pończochy, czerwone kalosze, oraz - jako, że bez nich kobieta z 

dobrego domu nie powinna pokazywać się światu - rękawiczki.  

Tuż przed wyjściem spsikała się odświeżaczem do powietrza - przy tym samym efekcie 

zapachowym był znacznie tańszy od tradycyjnych perfum. Zatrzasnęła drzwi. Mankietem 

sukienki przetarła dwie mosiężne tabliczki: „Szarlota Strudel Ciasteczko” oraz „Dymitr K.”, 

wydziergany gwoździem napis: „Strudel - stary pódel” oraz nabazgrane czerwonym 

mazakiem hasło: „Szkopy do domu”. Na ostatnim zatrzymała wzrok. „Wczoraj go tu jeszcze 

nie było” - pomyślała. 

Podpierając się laską, zeszła na dół. Przed domem otoczyła ją gromada dzieci.  

- Szarlota, stara ciota! - wrzasnął jeden z chłopców.  

Maluchy wybuchnęły śmiechem. Drobna dziewczynka usiłowała gałązką strącić Szarlocie 

rudą pożyczkę z głowy. 

- Te, Strudel, grzywka ci odpada. 
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Staruszka wyjęła z kieszeni kawałek drożdżowego ciasta i na otwartej dłoni  podsunęła go 

dzieciom. 

- Wiedźma! Trucicielka! - ostry patyk boleśnie ugodził ją w głowę. 

- Ech, madre Tarto, babko drożdżowa. My z ciebie wszystkie - szepnęła, poprawiając 

grzywkę . 

Włożyła ciasto do ust, dokładnie przeżuła, przełknęła i… zaczęła rosnąć. Głową sięgnęła 

nieba rozpiętego ponad dachem kamienicy, rękami i nogami opasałaby wszystkie sąsiadujące 

ze sobą podwórka, brzucha nie nasyciłaby zawartość garnków kucharek z całego osiedla.  

Pochyliła się i spojrzała w dół. Głęboki, czarny cień okrył sparaliżowane ze strachu dzieci. 

Powykręcanymi ze starości palcami wyłowiła z przerażonej gromadki małego chłopca. Za 

nogę podniosła go ku twarzy, obwąchała, polizała, a następnie połknęła. Głośno beknęła - 

ludzie na ulicach, słysząc grzmot, zaczęli otwierać parasole - i oblizała palce. 

Ostatnią rzeczą, jaką ujrzał połknięty malec, były mętne, szklane, zwierzęce ślepia, które z 

ogromnej wysokości, z nieba, obojętnie patrzyły na świat. 
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Rozdział drugi 

Hak na kikucie ręki pradziadka nie tylko nie powstrzymał, ale wręcz pchnął Szarlotę do 

wypłynięcia na burzliwe wody religii. 

Jako dziecko odznaczała się nadzwyczajną pobożnością. Składały się na nią: list w butelce, 

kolekcja obrazków z sanktuariów Maryjnych, egzemplarz „Wyspy skarbów” Roberta Louisa 

Stevensona, błękitna flaszeczka wody z Lourdes, piracka bandera, różaniec ze słodkiego 

groszku, broszura Ojca Rouarda de Card „O fałszowaniu substancyj sakramentalnych mąką 

grochową, kartoflanką, potasem i gipsem” oraz tom teologii moralnej Kardynała Gousseta z 

zakreślonym na fioletowo zdaniem: „Bóg pod żadnym pozorem w mąkę kartoflaną, 

grochową, owsianą, gryczaną, jęczmienną nie zstąpi”.  

Mając dziewięć lat, dokładnie przestudiowała kluniacki rytuał wypieku chleba dla ołtarzy: 

trzech kapłanów lub diakonów w albach i humerałach, na czczo, z czystymi twarzami i 

dłońmi, powinno posegregować i zmielić pszenicę, zamiesić ciasto w czystej, zimnej wodzie, 

a następnie, wyśpiewując psalmy, upiec je na jasnym ogniu.  

Przepis wydawał się prosty. Księży  oraz diakonów w albach i humerałach kręciło się w 

okolicy aż nadto. Kilka razy Szarlota porywała się więc na nadziewane Bogiem ciasto. 

Zawsze coś jednak szło nie tak. A to jeden z księży okazywał się protestanckim pastorem. A 

to drugi zapomniał humerału. A to trzeci, becząc niczym cielę, fałszował melodię psalmów. 

Pewnego razu, kiedy hostie były prawie gotowe, młody diakon, głośno płacząc i załamując 

ręce, przyznał się, że przed wyjściem z plebani przekąsił kawałek świeżo upieczonego sernika 

z rodzynkami. Dziewczynka odniosła się do występku z pełnym zrozumieniem i - rezygnując 

z wypieku opłatków - postanowiła przystąpić do pierwszej w swym życiu mszy oraz 

skosztować wypieków miejscowego kościoła. Podczas przygotowań wyszło jednak na jaw, że 

nie jest w stanie odróżnić hostii od ciasteczka. Była przekonana, że opłatek to rodzaj deseru, 

którym Bóg - za pośrednictwem swoich kelnerów - wynagradza przybyłe w gości dzieci. 
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Pierwszokomunijny poczęstunek okazał się smaczny, chociaż nie bez zastrzeżeń. Przylepił się 

Szarlocie do podniebienia i musiała zdrapać go palcem. Podobne kulinarne doświadczenie 

stało się udziałem również innych dzieci. Większość z nich po odejściu od ołtarza z nabożną 

miną zanurzała palec w buzi i paznokciem wyskrobywała z podniebienia ciało Jezusa.  

Kierowana potrzebą doprecyzowania smaku swego pierwszego religijnego doświadczenia po 

raz drugi ustawiła się w kolejce. Gdy jednak dotarła do ołtarza i rozdziawiła szeroko usta, 

ksiądz pogroził jej leciutko palcem. Jego zachowanie przyprawiło Szarlotę o bezgraniczne 

zdumienie. Zgodnie z wpajanymi jej w domu zasadami dobrego wychowania prośba o 

dokładkę stanowiła wyraz uznania dla kulinarnych kunsztów kucharza. Uwiecznione przez 

miejscowego fotografa na grupowym zdjęciu szeroko rozwarte usta dziewięciolatki, które 

nadały jej twarzy wyraz zachwytu, nie były więc efektem religijnej ekstazy, lecz 

rozczarowania i głodu.  

„Cały dzień pościłam - dumała,  siłą woli próbując ujarzmić burczący żołądek. - Do kościoła 

powędrowałam z pustym brzuchem, a tam - zamiast solidnego posiłku - jedno, malutkie, 

okrągłe, kruche ciasteczko”.  

Zrezygnowana i smutna przycupnęła przy otaczającym miejscową świątynię kamiennym 

murku. Ściągnęła z głowy wianek, podkasała wydzierganą przez Paszkę na szydełku sukienkę 

i rozpięła klamerki lakierowanych na biało, a za ciasnych bucików. Pięty obu stóp pokryte 

były rdzawymi plamami.  

Wdrapała się na cegły i przyłożyła dłoń do czoła. Wszędzie tam, gdzie padało jej spojrzenie, 

wyrastały sady, sady, sady. Ciepły wiatr niósł  delikatny zapach kwitnących jabłoni. Majowe 

słońce rozświetlało złotem ich białe sukienki. „Jestem jedną z nich” - pomyślała. 

Wytrzeszczyła oczy. Wijącą się wśród sadów ścieżką nadjeżdżała samotna cyklistka. Po 

chwili przed stojącą na podwyższeniu dziewczynką zatrzymał się przystrojony kolorowymi 
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wstążkami rower. Szyję Rollady oplatał potrójny wianek gorących obwarzanków. Na taki 

widok skurczony z głodu żołądek zareagował przeciągłym pomrukiem. 

 - Głodna - raczej stwierdziła, niż zapytała cyklistka, a następnie zsunęła się z końskiego 

siodła, którym zwykła przykrywać rowerowe. - Głuptas z ciebie - na rozpostartej niczym taca 

pomarszczonej dłoni podsunęła wnuczce ciepły obwarzanek. - Jak mogłaś oczekiwać, że 

głodny nakarmi głodnego.  

Szarlota obracała w palcach pachnący miodem krążek.  

- A deszcz ze zmęczonych przepiórek? A rosa z białej jak ziarno kolendra manny?. 

 - W moim wieku - prababka, która sztukę mówienia podczas jedzenia opanowała do 

perfekcji, wsunęła do ust ciepły krążek - wszystko staje się prostsze. Czujesz głód, nie idziesz 

do głodomora. To tak, jakbyś prosiła głód: „Głodzie, nasyć mnie”. A przecież Głód, malutka, 

jest nienasycony. Podpełza, gdy polewasz patelnię oliwą. Wciska się do nosa wraz z 

zapachem dojrzewającego w piecu ciasta. A jakie wyrafinowane wymagania ma ten Głód! 

Jeśli ciasteczka pieczone w piecu, to tylko przaśne, z najczystszej mąki, pomazane oliwą. Jeśli 

smażone na patelni, to tylko z niekwaszonej mąki, polane oliwą. A jeśli gotowane w 

rondelku, to tylko z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Jaka jest różnica - uniosła do góry 

brwi - pomiędzy: „pomazane”, „polane” a „zaprawione”? Głód nie posili się przy 

zwyczajnym, kuchennym stole. Ooo nieee... - splunęła ze złością. - Stół, przy którym zasiada, 

musi być zbity z drzewa akacjowego i pokryty szczerym złotem. Jakby tego było mało, blat 

winien okalać podwójny, złoty wianuszek oraz na cztery palce szeroka złota listewka. Palce... 

Paluchy… Nie! Szpony raczej! Krogulcze szpony. Suche, sękate, nie wydające owoców 

gałęzie, którymi ten odrażający nieszczęśnik grzebie w złotych miskach. Ślina kapie mu ze 

spękanych ust. Wklęsły brzuch tuli się do kręgosłupa. W miejscu pępka rozdziawiają się 

drugie, równie żarłoczne usta. Spomiędzy żółtych i zasuszonych niczym starożytny pergamin 

pośladków nieustannie sączy się cuchnąca biegunka. Głód nie potrafi niczego zatrzymać - w 
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sobie ani dla siebie. Najzłocistszy placuszek, najsłodsza śliwka przelatują przez jego jelita i 

wylewają się z tyłka. Głód nie ma matki. Nie ma ciała. Jest jak ssący własne usta Uroboros. 

Bez początku. Bez końca. Głód wysysa sam siebie. Głód sam siebie stwarza. Głodu nie 

interesuje zaspokojenie głodu. Sytość znosi Głód. Sytość byłaby jego końcem. Pielęgnuje go 

zatem w sobie, zadręczając nim innych. „Wybaczcie mi wszyscy - skamle i jęczy - ale nie 

mogę znaleźć potrawy, która by mi smakowała. Gdybym ją znalazł, wierzajcie mi, najadłbym 

się do syta, jak wszyscy”.  

Szarlota powoli włożyła do ust ciepły obwarzanek. Miodowa słodycz rozlała się na poduszce 

z języka i wielką kroplą skapnęła do brzucha.  

- Czyj to Głód, Adi? - zapytała.  

- No cóż - odpowiedziała prababka, wsłuchując się w rytmiczne poburkiwanie dobiegające z 

żołądka wnuczki. - Obawiam się, że teraz to twój Głód. 

 Zamyślonym spojrzeniem objęła drobną postać.  

- A gdzie twoje trzewiczki? 

Dziewczynka wstydliwie wskazała na białe lakierki. Ich atlasowe wnętrze mieniło się od 

krwi. Wyraz twarzy starszej kobiety zmienił się gwałtownie.  

- Gdzie twoje trzewiczki? - powtórzyła.  

- Zostały w domu.  

- Dlaczego?  

- Ludzie w kościele gapili się na moje nogi. Biskup powiedział, że nie może skupić się przed 

mszą.  

- Skupić się? 

- No, że ich lukrowane obcasy stukają za głośno.  

- Za głośno? A niby od czego są obcasy?  
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- A poza tym, kiedy podczas kazania byłam głodna, myślałam jedynie o swoich bucikach. 

Pachniały tak słodko. Bałam się, że kiedy uklęknę do pierwszej komunii, zobaczę, jak 

pluskają się w czerwonym winie kielicha lub wystukują obcasami werble na złotej tacy.  

- Gdybyś nie stchórzyła, zobaczyłabyś to wszystko.  

- Teraz już wiem - szepnęła Szarlota. - Zawiodłam cię.  

Podniosła z ziemi białe lakierki i - robiąc potężny zamach - rzuciła nimi za siebie.  

- Nie jesteś w stanie mnie zawieść. Nie obchodzi mnie, gdzie się stołujesz. O ile, oczywiście, 

nie ściska cię w żołądku. Jednak buty, które nosisz, są dla mnie ważne. 

 Nagle Rollada przestała przeżuwać i zapatrzyła się przed siebie. 

 Patrz - wskazała palcem. - Kot Kulawy. 

- Gdzie? 

- Przymierza twoje lakierki. 

Przez kilka minut przyglądały się rozpaczliwym wysiłkom kulasa, który próbował wcisnąć 

jeden z porzuconych bucików na powykręcaną łapę. 

- Smutna sprawa. 

- Czy nie można by mu jakoś pomóc, babciu? 

- Pewnie można, Loti, ale na nas już czas. Eklera czeka. 

- Panna Eklera? - zdziwiła się Szarlota. 

- No, a niby skąd obwarzanki? Od dwóch dni Eklera, Przylepa, siostrzyczki i trzy baby ze 

wsi… 

- W albach i humerałach? 

- W czym? - zdumiała się Rollada. - W zwyczajnych kieckach, zapaskach i fartuchach. 

Zakąszają, mielą ozorami, odświeżając spleśniałe ploty, i pieką. 

Zdziwienie Szarloty zestawieniem imienia Eklery z kuchennymi wypiekami nie było 

przypadkowe. 
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Panna owa - jakkolwiek trudno sobie wyobrazić dwie bardziej odmienne kobiety - była ubogą 

krewną Tarty. Miesiąc po przybyciu do domu męża Tarta zaczęła słać do niej naglące 

najpierw zaproszenia, później prośby, a w końcu błagania o przybycie. Pewnego wiosennego 

dnia na dziedziniec dworu wtoczyła się maleńka bryczka zaprzęgnięta do dwóch siwych 

koników i powożona przez zasmarkanego Blondynka. Na obitej skórą ławeczce siedziała 

starsza kobieta. Za bryczką, zmiatając kurz, liście, patyki i drobne owady, wlokły się po ziemi 

dwa szare, mocno skołtunione warkocze. Kiedy pojazd zatrzymał się przed gankiem, 

wysiadła z niego zadziwiająca istota. Słowo „wysiadła” nie oddaje zresztą piękna i rozmachu, 

z jakim Eklera ukazała się oczom zdumionych domowników. Najpierw powoli opuściła na 

ziemię obute w błękitne kalosze ogromne stopy, potem ostrożnie postawiła omotany 

sznurkami tłumok - jak się później okazało - pełen książek, aby w końcu niczym ogromna 

błękitna płachta dosłownie rozwinąć się przed oczami zachwyconej rodziny. Na szczycie 

płachty, niczym dwa młyńskie koła, błyskały srebrne okulary z grubymi szkłami, za którymi 

niebieściły się dwa małe punkciki - wiecznie załzawione, lekko zezujące oczy. Tymiż to 

oczami przybyła spojrzała z góry na zebranych i uśmiechnęła się tyleż nieśmiało, co słodko. 

Prababka, nie mogąc pohamować zachwytu, stęknęła. Nadęta z dumy Tarta podjęła się 

prezentacji:  

- Ekleha Ciasteczko. Moja uboga khewna.  

- Uboga krewna - szepnął zafascynowany pradziadek. - Toż to, Panienko, nie lada szczęście.  

- Piąta woda po kisielu - nad głowami przetoczył się głos gościa. - A i z tym ubóstwem - nie 

przesadzajmy. 

 Kobieta podniosła paczkę z książkami i weszła do domu, nabijając sobie przy tym na czole 

potężną, fioletową śliwę. Za nią do salonu wkroczył - pociągając za sobą towarzysza, bryczkę 

i Blondynka - w skupieniu przeżuwający koniec srebrnego warkocza siwek.  
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Po kilku dniach, na swoją zdecydowaną prośbę, Eklera objęła we władanie kuchnię, „żeby 

darmo nie jeść chleba”. Twierdziła zresztą, że jest litewską kucharką, a na dowód nosiła w 

kieszeni fartucha jakieś ballady, jakieś romanse nikomu bliżej nieznanego poety. Po litewsku 

znała jednak zaledwie parę zwrotów, za to doskonale władała włoskim.  

Po przejęciu przez przybyłą stanowiska kucharki, z domu zniknęły tradycyjne, rodzinne 

obiady, z których niestrawnej - niczym serwowane przez Kelnera sosy - nudy nie 

wyłamywała się nawet Tarta. Jeść przecież trzeba.   

Na pierwszy obiad Eklery, który - jak oczekiwano - miał być jej kulinarnym popisem, 

czekano przy stole w drżącym niczym galareta ze zziębniętych nóżek napięciu ponad godzinę.  

Po dwóch głodny pradziadek nieśmiało zajrzał do kuchni. 

- Czyta. Eklercia, Panienko, czyta. - obwieścił zdumiony i zafascynowany.  

- A co, nie mówiłam! - ryknęła nadęta z dumy Tarta, która w życiu nie przeczytała jednej 

książki. - Żadna tam kuchahka. Phawdziwa uboga khewna - jej twarz, czerwona niczym 

pomidor, wyrażała niewzruszoną pewność siebie. 

Następnego dnia w porze obiadu mężczyzna ponownie zajrzał do kuchni. Wrócił 

wstrząśnięty. 

- Czyta, Panienko. Ciągle czyta. Ta kobieta, Panienko, toż to prawdziwy skarb. Padnijmy na 

kolana, podziękować Najwyższemu za doznaną łaskę - zawołał, próbując równocześnie zgiąć 

sparaliżowaną reumatyzmem nogę.  

Trzeciego dnia zaniepokoił się. 

- Toż ona tam, Panienko, trzeci dzień bez obiadu. 

Czwartego, cały drżący, sforsował drzwi kuchni. W zastawionym książkami pomieszczeniu 

pachniało gorącą kawą z cynamonem.  

- No nareszcie! - zawołała Eklera na jego widok. Czy wy w ogóle nie korzystacie z kuchni? 
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Po kilkunastu minutach zgromadzona przy kuchennym stole i zgodnie wcinająca kanapki z 

jajami na twardo rodzina uważnie wsłuchiwała się w głos lektorki.  

- „Zbrodnia to niesłychana …” - przeczytała Eklera.  

- Kryminał? - spytała Tarta z nadzieją w głosie. 

- „Pani zabiła pana”. 

- Eee, raczej ballada psychologiczna - zauważył pradziadek, na co Tarta, alergicznie reagująca 

na wszelkie aspirujące do jakiejkolwiek głębi słowo, zbladła. 

Zachowanie ubogiej krewnej stanowiło zatem źródło wielu niespodzianek („Co ona widzi w 

tym blondasie?” - dziwiła się Tarta), nikt nie spodziewałby się jednak jej aktywnego udziału 

w pieczeniu ciastek. Okazało się zresztą - jakżeby inaczej - że cukiernicza inicjatywa wyszła 

nie od Eklery, lecz od Siostrzyczek ze wznoszącego się na Górce Adolka miejscowego 

Klasztoru Pod Wezwaniem Panny Karmiącej, w którego przebogatej bibliotece spędzała 

długie i słodkie godziny. Przełożona sióstr, Przeorysza Bajadera Ciasteczko, była postacią 

zaiste imponującą. Nieprzypadkowo zresztą na obłóczynach przyjęła imię Św. Bajadery, dla 

której zresztą ze względu na nadmiar świętych czy też niedobór dni - a może grzeszne życie i 

niemęczeńską śmieć - nie starczyło miejsca w kościelnym kalendarzu.  

Wzrostem Bajadera dorównywała bujającej w chmurach Eklerze. Biła ją jednak na rękę, jeśli 

chodzi o obwód w pasie i rozmiar biustonosza. Jej brzuch przypominał ogromną, miękką, 

zawsze lekko przyprószoną mąką poduchę. Cieszył się on zresztą, zarówno w klasztorze, jak i 

wśród okolicznych mieszkańców, zasłużoną sławą uzdrowiciela i pocieszyciela strapionych. 

Wystarczyło przyjść do Przeoryszy, wtulić się pomiędzy jego fałdy i wsłuchać w tajemniczą 

pieśń dobiegającą z dziewiczej głębi. Czasami wystarczyło kilka minut, aby nieszczęśnik 

odszedł uspokojony. Niekiedy jednak Bajadera - nie jedząc i nie pijąc - kołysała jakąś 

zranioną duszę całymi dniami. W najcięższych przypadkach, gdy dziecię za żadną cenę nie 

chciało narodzić się do nowego życia, rozpinała habit i przystawiała do złaknionych warg 
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ogromną, białą pierś. O słodyczy i życiodajnej mocy płynącego z niej mleka krążyły legendy. 

Do tegoż właśnie cudami słynącego brzucha przytuliła się Szarlota po wejściu do klasztornej, 

obficie zaopatrzonej kuchni. 

- G…g…głodna - raczej stwierdziła, niż zapytała Bajadera. 

Spomiędzy fałd dobiegło potakujące stęknięcie. 

- N…n…no nie, tak dalej b…b…być nie m…m…może - przeorysza popatrzyła na Rolladę.- 

Z K…k…kelnera szelmy poczciwy człowiek, ale on m…m…miastowy. Jedzenie jak w 

restauracji p…p…podaje. Talerz w…w…wielki, a p…p…porcja m…m…maleńka. 

K…k…kto się tym naje? 

- To samo mówię - przytaknęła Rollada. - A jak ten biedak wygląda? Skóra sama i kości. 

- Ascetico - dorzuciła znad stolnicy siekająca figi Eklera. 

Baby ze wsi zaczęły lamentować. 

- Ci…ci…cicho tam, ci…ci…cicho sikorki. Toć m…m…mówię - m…m…miastowy.  

Nagle Bajadera zmieniła się na twarzy.  

- Gdzie twoje b…b…buciki, maleńka? - zapytała. 

- W domu - wyszeptała Szarlota. - A lakierki zabrał Kulawy.  

Zakonnica schwyciła dziewczynkę w pasie i posadziła na kuchennym stole. Obmyła jej stopy, 

a następnie oblepiła je ugniecionym przez baby ciastem. Uformowała małe, zgrabne obcasiki, 

paznokciem wydłubała dziurki na sznurowadła, a na przedzie, w palcach, umieściła okazałe 

migdały. 

- W…w…włożymy do p…p…pieca. Polukrujemy. M…m…makaron na sznurówki jest. 

Zanim skończysz, b…b…będą jak n…n…nowe. I p…p…pamiętaj, buty, które nosisz, są 

b…b…bardzo ważne. 

Szarlota podniosła do ust pokrytą piegami dłoń. 

- No, b…b…bez p…p…przesady, maleńka. Złaź z…z…ze stołu i d…d…do d…d…dzieła. 
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- Naprawdę mogę? 

- No, a niby po co tkwię tu od samego rana z Przylepą i babami? - jęknęła Eklera. - Sbrigare, 

pospiesz się, bo ile można. Ręce mi odpadają. 

Szarlota zeskakuje ze stołu i powolutku, krok po kroku, godzina po godzinie, dzień po dniu, 

rok po roku, zbliża się do drewnianej stolnicy. Kiedy dotyka jej dłonią, jest już kompletnie 

inną osobą.  

Wsypuję do glinianej miski pszenną mąkę i płatki owsiane. Na twarzy czuję słodki oddech 

Przylepy, która szepce: 

- Pszenica, owies, figi, mak. 

Dodaję dwie czubate łyżki maku, pół kostki masła i ubite w kubeczku widelcem jajko, a 

równocześnie zaczynam się zastanawiać, jak to możliwe, że one wszystkie spotykają się w 

jednym czasie i miejscu, nie starzeją się i nie słabną, nie chorują, a umierają tak, jakby nie 

umierały, tylko bawiły się w umieranie. Pokolenia mieszają się i żyją ze sobą niczym muchy 

na kupie czy gnidy u nasady włosa. Bałagan straszny. „Trzeba to będzie jakoś uporządkować” 

- myślę.  

Co jakiś czas zerkam przez okno i widzę, jak w przyklasztornym ogrodzie hasa siedem moich 

umiłowanych Siostrzyczek. I to jak hasa! Pierwsza wybija brudnymi piętami głośne hołubce, 

druga w gorącym kankanie co i rusz odsłania blade pośladki, trzecia i czwarta splatają chude 

nogi w chłopskim obertasie, obfite biodra piątej kołyszą się w rytm gorącej samby, szósta 

dostojnie prowadzi siódmą w eleganckim polonezie, i nagle dociera do mnie, że to przecież 

nie jest opowieść realistyczna, a logiczne następstwo wydarzeń nie ma w niej żadnego 

znaczenia. Czas tej opowieści przypomina raczej rosnący na głowie Eklery kołtun. Co i rusz 

wyciągam z niego jakiś siwy włos, ale co siedzi w środku, nie wiem, czy nie chcę wiedzieć. 

Dolewam trzy łyżki miodu, doprawiam je szczyptą soli. Mieszam, ugniatam, wyrabiam, 

wałkuję. Wycinam foremką cieniutkie krążki. I znowu zerkam przez okno i widzę, jak w 
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przyklasztornym ogrodzie siedem moich utraconych Siostrzyczek chwyta się za ręce i wiruje 

w szalonym kręgu - szybko, szybciej, najszybciej na świecie. Wyciągam pomarszczoną dłoń i 

chwytam złocistą obrączkę. Wsuwam ją na palec i czuję, jak na moim sercu zaciska się 

siedem złotych obręczy, przeszywa je siedem złotych mieczy, a siedem złotych ran obficie 

broczy krwią. 

Podnoszę ku twarzy maleńką hostyjkę - hostyjkę-bestyjkę. Językiem drążę w niej dziurkę, a 

następnie zerkam przez nią na drugą stronę. Trzewiczki pluskają się w czerwonym winie 

kielicha. Trzewiczki wystukują obcasikami werble na złotej tacy. 

- Ach, ach - szepcę. 

- Ach, ach.  
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Rozdział trzeci 

„A tak się jakoś przylepiła” - zbyła Paszka pytanie Szarloty, skąd w rodzinie Ciasteczków 

kobieta o tak egzotycznym imieniu jak Przylepa. Zgodnie z jej wersją niespełna roczna 

dziewczynka została podrzucona na ganek dworu w Faworkach. Kiedy Rollada otworzyła 

tekturową walizkę, oczom zebranych ukazała się istotka o pokrytej piegami skórze w kolorze 

dobrze wypieczonej skórki od chleba, oczach niczym dwie kadzie pełne świeżo naważonego 

piwa i przypominającym palmę rudym kołtunikiem na głowie. W garści ściskała piętkę od 

razowca (nie wiedziała jednak Paszka - nie było jej jeszcze na tym najlepszym ze światów - 

że na widok małej twarze pradziadka, goszczącego u rodziny Niejakiego Stryja oraz Tarty 

oblekł delikatny rumieniec). Prababka wniosła karton do sieni, postawiła na podłodze i rzuciła 

w kierunku rodziny (Niejaki Stryj rozwiał się w tym czasie niczym poranna mgła): „Radźcie 

sobie sami. Ja umywam ręce”. Dziewczynkę zaczęto więc przerzucać sobie z rąk do rąk. Po 

kilku miesiącach zgodnie uznano jednak, że  nie posiada ona żadnych - tak 

charakterystycznych dla Ciasteczków - talentów muzycznych, metafizycznych czy 

literackich: dźwięk trąbki Kelnera ją przerażał, zasypiała podczas recytowania przez 

pradziadka świętych ksiąg, zwymiotowała na jedną z lektur Eklery. Pociągało ją jedynie 

sadownictwo - widok turlanych przez Franciszka jabłek przywoływał uśmiech na pucołowatą 

buzię. Ten jednak, wiecznie zatroskany o wystawiającą się na zagrożenia żonę, nie miał siły 

czy też ochoty na wdrażanie sieroty w zawiłe meandry pielęgnacji drzew. Tarta, od kilku 

miesięcy dręczona mętnym przeczuciem, że jej brzuch wypełnia się niepokojąco obcą treścią, 

nawet nie udawała, że darzy podrzutka jakimkolwiek zainteresowaniem.  

- Cóż - orzekła w końcu Rollada, patrząc na - taplające się w kałuży - głodne i zasmarkane 

dziecko. - Trzeba ją będzie oddać do Klasztoru.  

- Taaa, Panienko - poparł decyzję żony pradziadek. - Może jak dorośnie, dołączy do grona 

bogobojnych zakonnic. Zaszczyt to byłby dla domu i szczęście. 
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Następnego dnia pod dwór wtoczyła się skrzypiąca kolaska z Przeoryszą w środku. Za nią 

maszerowały w parach Siostrzyczki - każda z krwistoczerwoną wstążką wplecioną w welon. 

- Gu…gu…gu…bią mi się nie…nie…nie…ustannie - odpowiedziała Bajadera na zdumione 

spojrzenia. - Ła…ła…ła…twiej je zna…zna…zna…leźć. 

I rzeczywiście. Szybko dostrzeżono brak trzech - jedna utknęła między sztachetami w płocie, 

druga wpadła do pustej studni, a trzecia zaplątała w końską grzywę. Kiedy już wszystkie 

zagoniono pod bryczkę, Przełożona spytała: 

-   Co, a mo…mo…mo…że kto tym ra…ra…ra…zem? 

- Dzieciątko nam się tu, Panienko, do rodziny przylepiło, w którym przemożne pragnienie 

pogłębienia duchowości dostrzegamy. Niezwłocznie formacji zakonnej poddać je zatem 

należy. My wprawdzie, Panienko, ludzie inteligentni, narzędzi nam jednak brakuje, aby 

głębokie potrzeby metafizyczne owej niewinnej istotki zaspokoić. 

Przeorysza spojrzała na dziewczynkę, u nosa której dyndał potężnych rozmiarów stalaktyt. 

- Ko…ko…kolejny p…p…podrzutek - westchnęła. - Siódma b…b…będzie miała 

p…p…parę.  

Zlazła z siedzenia i wyciągnęła ręce po małą. Ta jednak przywarła do kolan Rollady i cicho 

zaszlochała, na co natychmiast zareagowały Siostrzyczki: pociągnięciami nosem, łkaniem, a 

po chwili - jak tylko nabożne duszyczki się rozkręciły - płaczem i zawodzeniami. Kiedy 

zdumiona dziewczynka zamilkła i z otwartą buzią słuchała chóralnego requiem, Bajadera 

schwyciła ją, podrzuciła i przytuliła do obfitych piersi. 

- Cz…cz…czego, jak cz…cz…czego, ale mleka nigdy w K…k…klasztorze nie 

b…b…brakło.  

Wgramoliła się do pojazdu, zacięła batem konika i ruszyła z powrotem do przybytku Panny 

Karmiącej. W ślad za nią podążyły lamentujące Siostrzyczki. W podobny sposób, niespełna 

rok później, do przyzakonnej ochronki trafiła oddana przez Tartę w atałyk Paszka. Tego 
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Bajadera już jednak nie zdzierżyła i po dwóch dniach odwiozła kruszynę do dworu. Jej los - 

wyrokiem Panny Karmiącej - został jednak najwidoczniej przypieczętowany, bo po niespełna 

dwóch latach mała powróciła. Ilekroć później Szarlota próbowała wydobyć z matki 

informacje na temat pobytu w Klasztorze, słyszała: „Było nas dziewięć i zawsze któraś nie 

miała pary”. Na słowo „któraś” kładła zresztą szczególny nacisk. 

Około dwunastu lat później, w czasie których sporadycznie zapraszano Przylepę do Faworek, 

Bajadera odstawiła sierotę do dworu. W jednej dłoni ściskała ona, wypełnioną podarowanymi 

przez Siostrzyczki rupieciami, tekturową walizkę, w drugiej - sporą, dobrze wypieczoną 

przylepkę od chleba. 

- I co? - rzucił pradziadek, który jako pierwszy wypełzł na ganek. - Powołania nie ma?  

- Ani za g…g…grosz. Nad…nad…nadto cielesna, a…a…aby dołączyć d…d…do gromadki. 

I rzeczywiście. Panna wyglądała na mocno stąpającą po ziemi, klasycznie zbudowaną 

dziewczynę z gminu - grubą w pasie, na szerokich stopach, a mimo to pełną wdzięku i 

łagodnej nieśmiałości: krzepką postać wieńczyła osadzona na grubym karku, ozdobiona rudą 

palmą włosów głowa, niskie czoło przecinały ciemne linie brwi, pod ruchliwym nosem 

rozsiadły się szerokie usta, równe zęby i okrągły podbródek - a wszystko to rozjaśnione 

wielkimi, piwnymi źrenicami i obsypane deszczem piegów.   

- A szkoda - dorzuciła Rollada, która w międzyczasie dołączyła do małżonka. - Zawsze to 

honor dla całej rodziny. 

- Dajcież już spokój - w kuchennym oknie stanęła Eklera. - Ubogiej krewnej chleba nie 

poskąpiliście, to i sierocie z pańskiego stołu zawsze coś skapnie. A poza tym - dodała - każde 

drzewo rodowe, albero genealogico, co jakiś czas w bok nieprawą gałązką wystrzelić winno. 

Jakość krwi to podnosi i ryzyko chorób zmniejsza. 

- Czyli co? - pradziadek zwrócił wzrok ku małżonce. - Dla zdrowotności? 

- Dla zdrowotności - kiwnęła potakująco głową.    
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- Chodź więc! Podpiszesz inwentarz - obwieścił uroczystym tonem, pchając przybyłą ku 

jadalni. - Co przyjmujesz i w jakim stanie, a niech cię miłosierdzie boże strzeże od 

nadwerężenia lub uszkodzenia czegokolwiek. 

Wyciągnął z kredensu czarny zeszyt i zaczął monotonnym głosem recytować nazwy 

sprzętów, które miały się znajdować w kuchni: rynki, garnki, rondle, tasaki, sitka, durszlaki, 

najdrobniejsze naczynka, których wartość podnosił do znaczenia skarbów. 

- Kiedy i po co on to spisał? - zdumiała się Rollada. 

- A ja myślałam, że dziennik duchowy, diario spirituale, prowadzi… - dodała Eklera. 

Przeczytawszy spis, pradziadek podał Przylepie pióro i wskazał miejsce u dołu stronicy - 

widniała tam już sygnatura Kelnera. Policzki dziewczyny oblał rumieniec wstydu. 

- Proszę pana - szepnęła. - Ja… nie umiem pisać… dlatego… 

- Głuptasie! Zrób krzyżyk… tu… niżej… To wystarczy. 

Ujęła więc pióro i - drżącą od wzruszenia ręką - postawiła koślawą kreskę zakończoną 

olbrzymim kleksem. Drugą, poprzeczną, przecięła papier, zostawiając na białej karcie czarną, 

nierówną bliznę. 

- Dzieciaku! - westchnęła Rollada - Jak ty potrafisz obejść się ze sprzętami, kiedy takiego 

głupstwa porządnie zrobić nie umiesz? 

I tak Przylepa zadomowiła się we dworze, aczkolwiek czasownik ów nie do końca opisuje 

pozycję podrzutka w rodzinie. Łóżko ścielono jej w kuchni lub przedpokoju, dnie spędzała 

jednak w salonie, z trudem sylabizując „Praktyczne wskazówki dla dziewcząt służących” 

Adeli Dziewickiej oraz „Pamiątkę dla dziewcząt służących: osobliwie po miastach” 

Kazimierza Riedla. Niewidzialna ręka zaznaczyła w nich fragmenty dotyczące: ubioru 

„schludnego, acz skromnego”, sumiennego wycierania butów w sieni, cichego zamykania 

drzwi, poruszania się kuchennymi schodami (we dworze ich nie było), całowania państwa w 

rękę lub (nie)siadania w ich obecności. Podwójną linią podkreślono wersety: „Czuwaj 
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nieustannie, abyś najpiękniejszej i prawdziwej ozdoby Twej, to jest dziewiczej czystości, nie 

utraciła. Bój się, by przez ciebie kto do grzechu nie był pobudzony, bo oprócz własnego 

jeszcze cudzy grzech weźmiesz na swoje sumienie”. W klasztorze nie przywiązywano wagi 

do tradycyjnie definiowanego wykształcenia - o ile zatem z czytaniem dziewczyna sobie 

radziła, o tyle stawianie liter, co wyszło przy podpisywaniu inwentarza, stanowiło dla niej 

czarną magię. Przejęta tym Eklera zaczęła więc wprowadzać ją w zawiłe arkana alfabetu. 

Naukę szybko jednak przerwano - w dniu, kiedy pradziadek odkrył kartki, na których 

ćwiczyła podpis, do imienia dodając nazwisko Ciasteczko. 

Mimo sumiennej lektury poradników początek pracy nowej służącej nie był pomyślny. 

Wciśnięta w spłaszczający nieliczne krągłości uniform z wojskowej gabardyny wylała kawę 

na spodnie nestora rodu oraz rozsypała na podłodze biszkopty. Świadomość, że przyswojenie 

nowych umiejętności wymaga ćwiczeń, sprawiła, że z ust zgromadzonych przy stole nie 

padło ani jedno karcące słowo. Niepokój budził jednak fakt, że niezdara nie tylko nie 

przeprosiła biesiadujących, ale uważnie śledziła ich reakcje. Jej spojrzenie sprawiło, że 

Rollada i Eklera niemal równocześnie sięgnęły po oprószone piaskiem biszkopty, zaś 

pradziadek podniósł do ust filiżankę z zalanego herbatą spodka. W tej samej jednak chwili na 

porcelanie pojawiła się rysa. Powoli - jakby wahając się co do wyboru drogi - podpełzła ona 

ku talerzykowi, a następnie przekształciła w szczerbaty, drwiący uśmiech. 

- Oj - krzyknął mężczyzna, któremu sączący się wrzątek poparzył palce. - No nie, Panienko, 

wiele rozumiem, ale żeby tak od razu tłuc zastawę, to się nie godzi. 

Wydawałoby się, że po tak nieudanej inauguracji Przylepa pożegna się ze stanowiskiem 

służącej. Kilka dni później położyła jednak na kolanach drzemiącej w fotelu prababki wycięte 

z gazety niewielkie zdjęcie. Widniała na nim młoda kobieta w sukience w pionowe, 

niebieskie pasy ze śnieżnobiałymi mankietami i kołnierzykiem. Okrywał ją sięgający ziemi 

sztywno wykrochmalony fartuch wiązany z tyłu na ogromną kokardę. Ściągnięte w sporej 
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wielkości kok włosy osłaniał jasny czepeczek w kształcie melonika. Rollada założyła na nos 

okulary, zlustrowała fotografię, podniosła się i podeszła do telefonu. Po krótkiej wymianie 

uprzejmości poprosiła Bajaderę o przysłanie najlepiej szyjącej z Siostrzyczek - oprócz wielu 

posiadały i ten talent. Podczas gdy jego żona konferowała z Przeoryszą, pradziadek odkrył 

porzuconą na podłodze gazetę i ze zdumieniem przeliterował (angielski nie należał do jego 

najmocniejszych stron) jej nazwę, rok wydania i tytuł obszernego artykułu, pod którym ziała 

wydziergana nożyczkami dziura: New York Times, 1908, What maid should wear.  

- Prowokatora mamy we dworze - rzucił w kierunku żony. 

- To gazeta Przylepy - odpowiedziała, widząc puste miejsce po wyciętej ilustracji. 

- A nie mówiłem? - zatriumfował Pradziadek. 

- A co mówiłeś? - zainteresowała się małżonka. 

- Nic nie mówiłem, bo słów, Panienko, szkoda. Małe to i ślepe, a u korzeni ryje. Trzeba 

wykurzyć kreta. 

- No nareszcie - ucieszył się wchodzący do bawialni Franciszek. - A tyle razy mówiłem, że 

szkodnik mi sad niszczy, to nie chciał tata słuchać. Jeszcze chwila, a wszystkie jabłonki 

padną. 

- Nie ma tam mojej gazety? - z kuchni dobiegło pytanie Eklery. - Amerykańska. 

Przedwojenna. Zostawiłam w kuchni na stole i zniknęła. 

- No i masz swojego kreta - podsumowała Rollada. 

Franciszek popatrzył zdumiony na Eklerę, zaś jego ojciec prychnął drwiąco. 

- Jeszcze zobaczycie. 

No i zobaczyli. Przylepa, odziana w gustowny uniform, na nowo podjęła obowiązki. Ku 

zdumieniu wszystkich wypełniała je perfekcyjnie: z gracją podawała lśniące czystością 

filiżanki, starannie wycierała kurze na półkach, energicznie trzepała dywany, dokładnie 

krochmaliła bieliznę, równiutko układała ręczniki, pomysłowo splatała na głowie swej pani 
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koki i warkocze. I nazwać by ją można sługą idealną, gdyby nie dwie rzeczy: język, który w 

ciągu zaledwie kilkunastu dni uległ zadziwiającej deformacji oraz wybiórcze traktowanie 

zleceń. Opuszczając klasztor, posługiwała się przepiękną, inkrustowaną - pytana nie znała ich 

źródła - cytatami polszczyzną. Eklera często zapraszała ją do kuchni na pogawędki, których 

słownikowego wyrafinowania mógłby pozazdrościć jej niejeden z mieszkańców dworu. Język 

dziewczyny wolny był przy tym od infantylizującego zdrabniania wyrazów, co nagminnie 

robiły Siostrzyczki. Jedynie od czasu do czasu kaziła go hiperpoprawność nosówek przed 

zwartymi i zwarto szczelinowymi. Ujawniała ona zresztą, jak wielką wagę mówiąca 

przywiązywała do poprawności wymowy. Hiperyzm ów stał się jednakże wodą na młyn 

uprzedzeń pradziadka. 

- Za lepszą, „ą”, „ę”, uchodzić, Panienko, pragnie.   

- Od kogo lepszą? - dopytywała Eklera. 

- Samej siebie lepszą. Słownictwo ludzi wykształconych naśladuje, błędnie zakres cechy 

językowej rozszerzając na formy wyróżnik gwarowy poświadczające. 

Osłupiała Eklera przysiadła na krześle. 

- Czytało się ostatnio sporo… studiowało…. Labializacja przydech, akania, szadzenie - 

jednym tchem wymienił tajemnicze pojęcia. - Kretu na piękne słówka złapać się nie dam. 

- Kretowi. 

- Toż mówię. Zwierzu podstępnemu. 

Przytyki nestora rodu stały się prawdopodobnie powodem, dla którego Przylepa 

wyemigrowała poza granice obowiązującego systemu językowego w głąb mieszanki gwar i 

dialektów. Zaczęła mówić: „mniasto”, „mnieso”, „janioł”, „hameryka”, „akuratnie” czy 

„palczy” i „czyment” zamiast „palce” i „cement”. Początkowo wykluczeniem objęła 

pojedyncze wyrazy. Z czasem jednak zastąpiły one całe dotychczasowe słownictwo. Rodziny 

nie zachwyciła ta przemiana. Polszczyzna służącej stała się bowiem z czasem przyczyną - 
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niesłusznie odczuwanej, bo niezasłużonej - dumy przed gośćmi, podkreślając inteligenckie 

tradycje Ciasteczków. Obecnie uszy przyjezdnych raziła prostacka gwara podkreślana 

niepoprawnym akcentowaniem końcówek. „…na drugi dzień ona znowu przyszła do 

klasztoru - dolatywało z kuchni, podczas gdy obcy spożywali posiłek. - Ji Bajadera jej 

pożyczyła tych pjeniendzy, już nie oddała tych pjeniendzy, tylko przyszła po mleko, a ona 

jakieś czary odstawiała. Ta Cyganka tak sie uwzięła i mówi, i mówi do nas, smutno 

beńdziecie mjały nowine, ale wam powjem, ciele padnie pod figuru, no ji tak, sioszczyczka 

peńdziła źrebaka…” albo „… no i chłopak łozynieł sie i wesele było dobre, i tom babe 

zaprosieły na wesele i wszystko dobrze sie skuńceło…”.   

Jedynie od czasu do czasu - jakby zmęczona naciąganiem na język kolejnych, zazwyczaj 

pseudo, gwar - dziewczyna wracała do literackiej polszczyzny. Nigdy nie robiła tego jednak 

w obecności państwa.  

Drugą rzeczą, obniżającą jakość pracy Przylepy, było - jak już o tym wspomniałam - 

wybiórcze traktowanie obowiązków. Jednego dnia wkładała w nie całą duszę, aby już 

następnego dramatycznie je zaniedbywać, wystając na ganku lub wdając się w pogaduchy z 

dziewuchami ze wsi.  

- Dzisiaj stajała przed bramu i buła piskate!… - podsumowywała wtedy Eklera, cytując jedną 

ze swoich ulubionych książek.  

Pradziadkowie, Franciszek i Eklera - Tarta nie pozwoliła się nikomu obsługiwać - czuli się 

niczym na huśtawce - raz wyręczani we wszystkim, innym bezmyślnie zaniedbywani. 

Niedogodność takiej egzystencji polegała przede wszystkim na tym, że - przerzuciwszy prace 

domowe na służącą - jako szczególnie męczącą odbierali konieczność ich wykonywania. 

Jedynym obowiązkiem, którego Przylepa nigdy nie zaniedbywała, było zamiatanie, 

aczkolwiek sposób jego wypełniania precyzyjniej opisuje słowo „wymiatanie”. Co sobota 

chwytała za miotłę i wyciągała na światło dzienne wszystko, co w ciągu tygodnia - a nie było 
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tego mało - zostało upchnięte pod dywany. Na dodatek wywlekanie ukrytych brudów 

odbywało się zazwyczaj na oczach Ciasteczków, a nierzadko w obecności  ich gości. Jakby 

tego było mało, służąca nie usuwała nieczystości, lecz formowała z nich zgrabne, 

przypominające domki kreta kopczyki.   

Nic zatem dziwnego, że kiedy pewnego poranka - tuż przed piątą - do uszu smacznie śpiącej 

Szarloty dobiegło energiczne szuranie miotłą, ze zniecierpliwieniem pomyślała: „Dlaczego 

ten tekst jest taki niespójny i nieszczelny? Znowu jakieś rodzinne brudy spadną mi na głowę. 

Po jakie licho ciągle muszę grzebać w cudzych? Dość mam swoich”. Niczym żółw wysunęła 

głowę ze skorupy tekturowej walizki i zaczęła nasłuchiwać: szum przesypującego się w 

klepsydrze czasu, astmatyczny świst przeciągu w szybie wentylacyjnym, drżenie mięśni 

klatki schodowej, mlaśnięcia zatrzaskiwanych drzwi, beknięcia przepełnionego śmietnika, 

bulgotanie wody w jelitach rur, donośne pierdnięcie wzdętego zsypu. Na odgłos puszczonego 

bąka zadumała się, pociągnęła nosem, a następnie gwałtownie przetrzepała nocną koszulę. Z 

głowy ściągnęła odziedziczoną po Franciszku, obecnie gęsto inkrustowaną wszami, wełnianą 

pończochę. Doskonale tłumiła ona wszelkie hałasy oraz ułatwiała zachowanie właściwej 

temperatury ciała. Szarlota uważała się za ciepłą osobę i chciała, żeby tak pozostało. Dzięki 

temu jej relacje z samą sobą były łatwiejsze.  

Nagle - niczym smagnięta - zerwała się na nogi. Próba opuszczenia posłania została jednak 

udaremniona przez oplatający jej stopę moherowy sweter. Spanie w spakowanej walizce 

niewątpliwie ułatwiało dalekie wyprawy - przygotowania do podróży sprowadzały się do 

zatrzaśnięcia wieka (co prawda niekiedy boleśnie przytrzaskującego rękawy ubraniom). 

Komplikowało natomiast krótkie wypady w kierunku kuchni lub przedpokoju. Wyrwanie się 

z objęć, łaknących kontaktu z ludzkim ciałem, ubrań wymagało niekiedy nie lada zachodu.  

Po kilkunastu minutach zziajana i zdyszana otworzyła drzwi. Korytarz ział jednak pustką. 

Jedynie w powietrzu unosił się nikły zapach gnijących liści. Pociągnęła nosem i zdumiona 
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zmarszczyła brwi. „Ejże, Braciszku - pomyślała. - Byłeś czy cię nie było? A poza tym skąd ta 

wilgoć? - zdziwiła się. - Przecież nie pada”. Zamknęła drzwi i odwróciła się. 

Na progu pokoju stała maleńka myszka. Chudymi niczym patyczki łapkami podtrzymywała 

ogromny, szary brzuch. Mokra sierść wydzielała delikatny zapach, z czoła spływała wielka 

kropla. „Przecież nie pada” - ponownie zdziwiła się Szarlota. Pochyliła się i przyłożyła ucho 

do wydętej muszelki.  

- Szumi. Ocean szumi - szepnęła.  

Rąbkiem rękawa osuszyła pyszczek gryzonia. Jednym ruchem zgarnęła huśtającą się kapkę.  

- Słona - orzekła, dotykając palca językiem. - Woda występuje już z brzegów. Który to dzień? 

- spojrzeniem zmierzyła wielkość brzucha. - Wygląda mi na dziewiętnasty, a sporo ich nosisz 

w sobie. Późno przyszłaś. Zazwyczaj jesteście wcześniej.  

Wyprostowała się, a następnie krytycznym wzrokiem obrzuciła mieszkanie.  

- Skąd tu tyle okruchów? Wystarczy, że człowiek kilka razy zapomni pozamiatać, no i masz.  

I rzeczywiście: w kuchni bujnie plenił się perz, w sypialni fruwały kłaki kurzu, a w 

nagromadzonym w sieni błocie umościła rachityczna brzózka. Jedynie przed króliczą norą 

podłoga była zamieciona do czysta i ozdobiona hieroglifami ze starannie wyprasowanego 

żółtego piasku. Wzrok Szarloty złagodniał.  

- Ładnie tu. Wszystko na wierzchu. Jak u Przylepy - szepnęła i zajrzała do kuchni, płosząc 

nurkującą w - pokrytym grubym kożuchem skrzeku - zlewie ropuchę.  

Wycofała się do pokoju i nadstawiła zwierzakowi połę swej, trzeba przyznać nie pierwszej, 

nie drugiej, lecz trzeciej czystości, obrębionej koronką nocnej koszuli. Przeniosła go do 

walizki, otuliła ciepłymi skarpetami, a następnie sama wsunęła się między ubrania. Opuściła 

wieko. W ciemnościach, które zapadły, widać było jedynie dwie wpatrzone w siebie pary 

oczu: szeroko rozwarte, niespokojne, zwierzęce i bezbarwne, przejrzyste niczym woda, 

ludzkie. Słodki oddech omiótł pyszczek. Ciepły wiatr niosący ze sobą zapach cynamonu i 
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orientalnych korzeni ogrzewał siną skórę i osuszał szarą sierść. Kobieta sięgnęła w głąb 

walizki i garścią drzemiących na jej dnie okruchów sypnęła myszy w ślepia. Kiedy te się 

zamknęły, a brzuch zaczął podnosić i opadać w regularnym oddechu, delikatnie wymknęła się 

z walizki.  

- No cóż - stwierdziła. - Porodu przyjąć tu się jednak nie da. 

Zakasała rękawy, na głowę, dla ochrony włosów rzedniejących niczym amazońskie lasy, 

naciągnęła nylonową pończochę, założyła kalosze i rozpoczęła wielkie porządki.  

Szuflą do śniegu odgarnęła z podłogi przekładaniec z okruchów, dzięki czemu jej poziom 

obniżył się o kilkanaście centymetrów. Szpary wyczyściła szczoteczką do zębów (wreszcie 

się do czegoś przydała). W jednej z nich zaczęła nawet grzebać szpilką, ponieważ dostrzegła 

coś świecącego, a - jak wszystkie kobiety z rodu Ciasteczko - lubiła błyskotki. No i patrzcie! 

W szczelinie tkwił włos, jej własny srebrny włos. Poruszona i wzruszona próbowała go 

wyciągnąć, owijając sobie wokół palca. Włos okazał się jednak niezależny. Nie tylko nie 

podporządkował się Szarlocie, ale zaczął wciągać ją w głąb podłogi. Na jego drugim końcu 

wisiała bowiem nowa opowieść, nieznana ani mi, ani mojej bohaterce historia,  która 

pociągała nas własnym ciężarem (gatunkowym?) i której prawdopodobnie nigdy nie 

wyczeszemy ze splątanej przeszłości. 

Zebrane z podłogi, drzwi i mebli ubrania starannie wytrzepała - niestety, plam z ciastek z 

kremem nie udało się strzepnąć - poupychała na półkach ogromnej, drewnianej szafy i otuliła 

lnianymi poduszeczkami z wanilią. Część z nich włożyła do czarnego worka, który trzymała 

pod ręką na wypadek swej nagłej a niespodziewanej śmierci, i wyniosła na śmietnik. Brzózkę 

wyłowiła z podłogi ogromną chochlą. Spuściła wodę ze zlewu i umyła naczynia. 

Wypucowała ramę i sprężyny, przetrzepała skórę materacowi, pościeliła posłanie sztywną od 

krochmalu pościelą, a następnie delikatnie przeniosła posapującą przez nos mysz do czystego 

łóżka. I już na sam koniec spakowała do walizki: 
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fotel rozdarty przez sprężynowy jelita uchyłek 

komplet majtek wytartych o (jej własny) starczy, kościsty tyłek 

zużyty papier toaletowy 

sprzed lat kilku karton mleka prosto od krowy 

zakrwawioną szwedzką finkę 

o dziwnym smaku ze świni szynkę 

dywan sprzed tysiąca i jednej nocy 

z demobilu kilka zużytych kocy 

drzwi od nieistniejącej na wspomnienia szafy 

zwietrzały proszek z żeber żyrafy 

pięćdziesiąt cztery martwe ołówki 

zaspane w popiele dziecięce trupie główki 

na przyprawy ze ściany półeczkę 

pokłutą szpilkami woskową laleczkę oraz - pomagając sobie kolanem - 

osiem par dziurawych skarpetek 

trzy pudełka na serce tabletek 

rozprutą w plamy z dżemem poduchę 

w słoiku skrzek i dowcipną ropuchę 

dwie zużyte prezerwatywy 

pożywny wyciąg z łodyg pokrzywy 

znaczoną (flamastrem) talię do pokera i  

w błękitnej butelce wodę życia, dzięki której więcej niż raz się nie umiera. 

Zjechała windą na dół do śmietnika i starannie rozstawiła w pomieszczeniu zabrane ze sobą 

rzeczy. Wjechała na górę. Weszła do mieszkania i postawiła walizkę na lśniącej podłodze.  
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I nagle, zupełnie niespodziewanie, zalała ją fala cierpienia tak głębokiego, że jeszcze kilka 

minut po jej odparciu nie mogła złapać tchu. Ciężko dysząc, pokuśtykała do sypialni. Mysz 

siedziała wciśnięta w szczelinę pomiędzy ścianą a ramą łóżka. Jej szeroko rozwarte oczy 

wyglądały jak dwa martwe paciorki różańca. Ogromny brzuch zniknął. W kąciku szarego 

pyszczka widniała zaschnięta kropla krwi. Szarlota rozejrzała się po pokoju, a następnie 

wyjrzała przez okno. Pod śmietnikiem, rozpaczliwie pomiaukując, Kot Kulawy próbował 

wcisnąć okaleczoną łapę do gustownego, bordowego kozaczka. 

- On nie je mięsa. Jest wegetarianinem - powiedziała. 

Mysz gwałtownie zacisnęła łapki w maleńkie, szare piąstki.  

Szarlota odsunęła wilgotną i skłębioną kołdrę, usiadła na łóżku i wzięła samiczkę w ramiona. 

- Ja też czasami zjadam dzieci - szepnęła.  

Śliną sczyściła krew z pyszczka. Palcami przeczesała zwichrzone futerko. Kiedy jednak 

delikatnie zaczęła masować wzdęty żołądek niedoszłej mamy, ta napięła się i zesztywniała. 

- Pozwól - Szarlota nie przestawała uciskać malutkiego brzucha. - Będzie ci lżej, kiedy 

odejdą. A i tak zostanie w tobie to, co z nich najlepsze. 

Głaskała i uciskała. Przytulała i kołysała. Nuciła i mruczała: 

„Czasami matki zjadają dzieci, 

bo nie chcą, by je pożarł los, 

który ma chrapkę na mały pulpecik, 

więc pstryczka musi dostać w nos. 

 

Czasami matki zjadają dzieci, 

bo same czują wilczy głód, 

z solą lub pieprzem, tak jak leci 

smakuje im dojrzały płód. 
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Czasami matki zjadają dzieci…”. 

W tym momencie - przy trzeciej zwrotce - poczuła, że drętwieją jej dłonie, a powieki opadają.  

Obudziła się po kilku godzinach. Myszy już przy niej nie było. Ziewnęła, przeciągnęła się i 

przez kilka minut zszokowana rozglądała wokół. Nie przypominała sobie, żeby już gdzieś 

widziała to czyste i eleganckie wnętrze. Wstała zatem i powoli powędrowała schodami na dół. 

Weszła do śmietnika, zamknęła na klucz furtkę. Kiedy podeszła do ściany, aby wyprostować 

krzywo wiszącą półkę, stary dywan doskonale wytłumił jej kroki. Położyła na rozprutym 

fotelu poduszkę i zapadła w jego miękkie wnętrzności. Kolana okryła kocem z demobilu. 

Popatrzyła na wbitą w wieprzowinę elegancką finkę i westchnęła z ulgą - była w domu. 

W tym samym czasie, na ostatnim piętrze wielkiego bloku, Dymitr, lewą łapą podtrzymując 

swoje mysie maleństwo, łokciem prawej sprawdzał temperaturę podgrzewającego się w 

błękitnym rondelku mleka. 
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Rozdział czwarty 

Nie da się  zaprzeczyć, a i zaprzeczać nie zamierzam, bowiem jedynym celem, jaki mi, 

nieudolnej narratorce o pełnej dziur pamięci, przyświeca, jest pisać prawdę i tylko prawdę, a 

zatem nie da się zaprzeczyć, że Szarlota dorastała w otwartej na sporne kwestie rodzinie. Nie 

raz i nie dwa, żeby nie napisać ni w pięć, ni w dziesięć, niegrzeczne napomnienie Rollady: 

„Poda Ludwik wreszcie ten przedmiot?” czy pospolity komplement jednej Eklery: „Jakiż 

czarujący tyłeczek ma ten subiekt od rękawicznika” do czerwoności rozpalały umysły 

zebranych przy stole krewnych, zaś w powietrzu zaczynało iskrzyć od słów typu: byt, 

egzystencja, przedmiot, obiekt, subiekt (z którego uboga krewna za wszelką cenę pragnęła 

uczynić przedmiot filozoficznego sporu), abjekt, imperatyw czy synteza. Na marginesie - ale 

ze świadomością, że dobrze wypieczony brzeg ciasta może być najsmaczniejszy - tylko 

dodam, że niekiedy, aczkolwiek nieczęsto, dyskusje owe prowokowała milcząca obecność 

uznawanego za sadystę, masochistę, ateistę i libertyna Niejakiego Stryja. Miano sadysty 

zyskał on, uszczypnąwszy w pupę swoją służącą, masochisty - natychmiast został przez 

dziewczynę, która okazała się być miejscową liderką Związku Kobiet Polskich im. Marii 

Konopnickiej, obity po pysku, ateisty - w najbliższą niedzielę oficjalnie proboszcz, honorowy 

członek „Konopniczanek”, ekskomunikował go ze wspólnoty wiernych, zaś libertyna - 

bowiem potwornie ślinił się przy obiedzie. Obowiązująca w familii opinia na temat 

Niejakiego wydawała się zatem uzasadniona. Szarlota zawsze jednak podejrzewała, że 

przypisane mu występki miały uprawdopodobnić jeden - budzący wśród Ciasteczków żywy 

niepokój - ojcostwo Przylepy. 

Gorące i smakowite spory, nierzadko nad zimnym ziemniakiem z zdumieniem łypiącym na 

dyskutantów brązową skwarką - piszę to, aby podkreślić, że ubóstwo materialne nie musi iść 

w parze, choć zazwyczaj idzie, z duchowym - często kończyły się głośnymi awanturami, 

podczas których nawzajem: charkano sobie do zupy, wywalano na siebie języki, wtykano 
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palce w oczy, szarpano za włosy, przykręcano śrubę, zakładano syfona oraz wytykano 

niedostatki i ułomności typu: głuchota, ślepota, zniekształcenia twarzy, brak włosów, 

pryszcze i brodawki, kikuty i niedowłady kończyn, kolor skóry, garby, utajony bądź jawny 

homoseksualizm, heteroseksualny kolonializm, katolicyzm, marksizm czy kapitalizm. Co 

zawziętsi dyskutanci opuszczali się pod stół, aby tam w zacisznej i intymnej atmosferze 

stoczyć pojedynek na pięści (według jednej z rodzinnych legend właśnie podczas takiego 

intelektualnego zwarcia pod stołem doszło do poczęcia mojej bohaterki, co ona sama 

przyjmowała jednak z pewnym niedowierzaniem). Wraz z ostatnim przeżutym kęsem i 

przełkniętym łykiem kawy w ustach rozpływały się jednak wzajemne zarzuty i oskarżenia, 

gorycz spływała do żołądków, a żółć do wątroby. Wszyscy mówili sobie nawzajem: „Do 

widzenia. Dziękuję za miłe towarzystwo” i statecznie rozchodzili do swych zajęć. 

Istniał jednakże temat, którego nigdy, ale to naprawdę nigdy, nie poruszano podczas 

wspólnych posiłków. Ten temat - i Szarlota bardzo szybko to zauważyła - stanowiły sekretne 

wizyty w Wygódce. Nie, żeby był on zupełnie nieobecny przy stole. Wystarczyła maleńka 

dziurka, luka, przesmyk, zatoczka, szczelinka, aby podstępnie wdzierał się on do rozmowy. 

Niebaczny okrzyk: „A to ci gówniarz!”, „Bzdur kupa!”, nic nieznaczące zdanie: „Wdepnąłem 

ci ja, Panienko, w kałużę” czy niefrasobliwie użyty rzeczownik „wygoda” wprawiały 

zebranych w panikę i popłoch: skubano rąbki chusteczek, popiskiwano, kaszlano, chrząkano, 

śmiano się nerwowo, tupano i szurano nogami, a w najgorszym wypadku: mdlano, duszono 

się, skręcano w atakach apopleksji i wyginano w histeryczne łuki. Najdrobniejsza sugestia, 

jakoby ktoś miał cokolwiek wspólnego z miejscem, którego nazwy wzbraniano się wymawiać 

- co ja piszę: „wymawiać”! Wszelka myśl o nim była zakazana - uznawana była za obelżywą i 

dawała podstawę do zerwania kontaktów, pozwu o rozwód bądź pojedynku.  

Lokalizację Wygódki okrywała głęboka tajemnica. Seniorzy rodu, czyli Rollada i Ludwik, 

którzy przed laty, w rozkwicie intelektualnych możliwości wieku dojrzałego, odkryli do niej 
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drogę, już dawno o niej zapomnieli - ze względu na starcze problemy z pamięcią, aczkolwiek 

niechęć do jej zapamiętania również odegrała tu niepoślednią rolę. Wkomponowana została 

ona - pomiędzy melancholijne ruiny, salony ogrodowe z bukszpanowymi parterre de 

broderie, marmurowy sarkofag, Gotycki Domek, cztery fontanny, otoczoną korynckimi 

kolumnami Świątynię Sybilli, dwa boskiety, kamiennego dzika, Łuk Tytusa, Domek Grecki, 

Chiński Pawilon, rzeźbę Tankreda i Kloryndy, chatkę Pustelnika oraz kapliczkę, w której 

zawieszono wotum dla Madonny wskazujące miejsce, gdzie pewien szlachetny Pan padł od 

sztyletu mordercy - w labirynty olbrzymiego klasycystycznego parku zaprojektowanego 

specjalnie dla niej z iście romantycznym rozmachem. Również jej wnętrze w niczym nie 

przypominało klasycznej (nie mylić z klasycystyczną) wygódki. Wypełnione pamiętnikami 

półki, rząd misternie zdobionych holenderskich fajeczek na ścianie, zbiór XV-wiecznych 

szelągów oraz kolekcja przemyślnie pomalowanych łyżek sugerowały raczej Domek 

Wspomnień, w którym - kontemplując pamiątki minionych wieków - oddawano się 

rozmyślaniom nad marnością i nietrwałością ludzkiego żywota. Nawet te osoby zatem, 

zazwyczaj obdarzone znakomitym powonieniem, którym dane było trafić do owego locus 

amoenus, zmylone wystrojem, brały Wygódkę za zupełnie inne pomieszczenie i nierzadko 

cofały się od progu. I tu nawet ja - zaledwie sumienna, pozbawiona polotu kronikarka - nie 

mogę oprzeć się refleksji o nieuchwytności szczęścia, które niczym liniejący kocur ociera się 

o łydki, lecz czmycha, kiedy pragniemy je popieścić, zostawiając nas z kłaczkami na 

spodniach i alergią, będącą tyleż alergią na kota, co na szczęście, które mogłoby, ale nie może 

nas spotkać, bo mamy alergię na kocie kłaki. „A kto je niby - pyta zawsze Przylepa - 

posprząta”?  „Tu nie ma nic do sprzątania. To tylko słowa” - odpowiadam. Ale tak jakoś 

zawsze niemrawo odpowiadam. „Ale. Słowa - ona na to. - Z nimi to dopiro. Jak się Kulawy o 

ich krawędzie czochra, to aż fruwa”.  
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Nie planowałam w tym miejscu rozmowy z Przylepą. Ta jednak patrzy na mnie, głowę 

przechyla, paznokciem o kartkę skrobie. Aż dziurę wydrapała. 

- Dziura - mówię i zaglądam. A tam żółto. Oka się rozchodzą jak na rosole. Pachnie. No to ja, 

buch, palec do dziury. 

- Rosół - spekuluję. - Abo i coś na rosole. Zamieszaj. Byle nie za mocno.  

- Tak sobie myśle - czuję, że pryskają moje marzenia o powieściowym ładzie, bo Przylepa się 

rozpędza - że to wszystko pic na wode. Sranie w banie. Przecie we dworze też - i domowi, i 

przyjezdni - to srali, gdzie popadnie. A najbardziej to biblioteke obesrali. Sprzęty tam 

postawili kubek w kubek jak te w wychodku. Ale że doleźć do niej prościej było, bo 

wychodek gdziesić w ogrodzie postawili, to wściskali sie pomiędzy te półki. A że ksionżek 

tam nagromadzili od wiela i troche, to i papiru do podcierania nie brakło. Te delikatniejsze z 

rodziny to w ogóle przestali do książek zazierać. Co prawda to prawda - smrodem z biblioteki 

buchało. Te mniej delikatne, jak Panna Eklera, to owszem czytali, ale zawsze okropnie 

woniali. Aż sie czasami na womity człowiekowi zbierało. Trzewiki mieli upaciane i kocio 

żałobe za paznokciami. Ale nie tako jak moja - z czystego brudu, ode pracy - tylko ode kupy. 

Bo i co ja się naprosiła: „Wyrywajta kartki - mówie. - Nie podcierajta się od razu całymi 

książkami”. „Palców w ksiożke nie wycierajta - proszę. - Poskleja sie”. Bo to przecie papiru 

szkoda. Aż czasami przykro się robiło. Otwira sie przepikno ksiożke, jak malowanie, a tam w 

środku - za przeproszeniem Państwa - gówno. A niby kto te gówna w bibliotece zbierał? Kto 

po nich wszystkich sprzątał? A tera ona „namieszaj” do mnie pisze. 

- Wiesz, Przylepo, sama już nie wiem, kto tu mówi i pisze. Na samym początku byłam 

przekonana, że to moja bohaterka pisze, a ja pozwalam się jedynie prowadzić. Potem zaczęło 

mi się wydawać, że to ja piszę, a ona nie istnieje. A teraz… 

- Co też mówi, że jej ni ma. Przecie jest.  

Patrzy na mnie, głowę przechyla, palcem o kartkę skrobie. Aż dziurę wydrapała. 
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- Dziura - mówię i zaglądam. I nagle aż mnie za serce ścisnęło. Nie to było przecież 

najstraszniejsze, że nam tak strasznie z tej biblioteki cuchnęło. Zdarza się. Na skutek 

bezmyślnego wyrywania kartek duża część fabuł utraciła jednak swą ciągłość. Przeświecały 

przez nie dziury, w głębi których chaotycznie kłębiły się wątki. Nie miało to znaczenia w 

przypadku fabuł eksperymentalnych - nagła luka w narracji, niekiedy szczątkowej, mogła 

zostać poczytana za świadome, prowadzące ku transgresji zerwanie. Dla bardziej 

tradycyjnych, takich jak moja, nie wspominając już o misternie skomponowanych 

kryminałach, okazało się jednak zabójcze - stąd te wieczne problemy z czasem akcji, 

następstwem zdarzeń, dziurawą przestrzenią, kulejącą logiką postępowania bohaterek i 

bohaterów. To jednak w bibliotece - ileż wysiłku wymaga ode mnie wygramolenie się z 

dołka, który wykopała pode mną Przylepa, i powrót do głównego wątku opowieści - Szarlota 

wpadła na pomysł, jak odnaleźć drogę do Wygódki, a podsunęły go jej ustawione przy jednej 

ze ścian mapy - nieuporządkowana i bezpańska kolekcja. Postanowiła sporządzić taką, która 

niczym nowego Magellana, Kolumba czy Vasco da Gamę poprowadzi ją ku nieznanemu 

lądowi.  

Przygotowanie mapy zajęło jej cały tydzień. Oczywiście była to tylko pierwsza połowa. 

Druga - zgodnie z wymaganiami gatunku - dawno już temu weszła w posiadanie krwawego 

zbira, z którym będzie się musiała spotkać się o północy, w gospodzie na rozstajnych 

drogach, przy dźwiękach dance macabre szkieletów grzeszników, powieszonych, a następnie 

wystawionych na  widok publiczny w żelaznych klatkach. Liczyła się również z utratą mapy 

(aczkolwiek wiedziała, że jej własna historia rządzi się nieco innymi regułami niż 

obowiązujące w powieściach przygodowych dla chłopców), a nawet - drżę, pisząc te słowa - 

życia. Do tej pory Szarlocie nie przeszkadzały szczeliny, w których rozmywały się rozmowy 

(o fabułach nie wspominając). Zajęta sobą, nigdy nie przywiązywała większej wagi do tego, 

co mówią lub piszą inni. Tym razem jednak pragnienie zajrzenia do dziury, która rozwierała 
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się pomiędzy słowami, było tak przemożne, że nawet nie próbowała nad nim zapanować. O 

ile w ogóle istniały jakieś pragnienia, nad którymi próbowała zapanować.  

Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania - dziewczynka niedługo się jednak nim cieszyła.  

Starannie złożyła swoją połówkę mapy w zgrabny kwadracik, zapieczętowała miodem, 

wcisnęła do butelki i wrzuciła do najbliższego strumyka, złośliwie nazywanego przez 

niektórych przydomowym ściekiem. 

Minęło kilkanaście tygodni. 

- A to co znowu? - zdziwił się pewnej niedzieli rozlewający zupę do talerzy Kelner.  

Nie to, żeby sama obecność czegoś w zupie była aż tak nieprawdopodobna. Od czasu do 

czasu ten czy ów wyławiał z przypominającej fajansowy nocnik wazy kluskę, strzęp jarzyny, 

ochłap mięsa czy też - mniej jadalne, aczkolwiek wzbudzające równie żywe zainteresowanie - 

niedopałek papierosa, kawałek paznokcia czy włos. 

- Flaszka? 

I rzeczywiście. Z otchłani zmąconego chochlą żółtego rosołu wyłonił się zakorkowany flakon. 

Wirując i tańcząc, to zbliżał się, to znów oddalał od krawędzi wazy. W jego przezroczystym 

brzuchu przelewał się złocisty miód. 

- Zagramy w butelkę? - pożądliwie popatrzył na miód Niejaki.  

- Ty świnio! Jeszcze ci mało?! Marsz do swojego pokoju! - wrzasnęła Tarta.  

Stryj z płaczem zerwał się od obiadu.  

Butelka wolno podpłynęła ku pochylonej nad wazą Szarlocie. Delikatnie trąciła korkiem o 

fajansową krawędź i porozumiewawczo błysnęła szklanym okiem. 

- To twoje, Loti? 

Dziewczynka skinęła głową. 

- Ale co to jest, na Boga? 

„Mapa” - pomyślała Szarlota, sięgając po naczynie.  
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Włożyła palec do środka, ostrożnie wyłuskała przesiąknięty miodem kwadracik i położyła go 

na języku. Cienka złota nitka oplątała jej gardło, spłynęła pomiędzy piersiami, zawirowała 

wokół pępka, aby następnie - niczym rzeka wtłoczona w zbyt wąskie koryto - rozlać się w 

brzuchu szeroką deltą. Dziewczynka z całej siły zacisnęła  uda, a po chwili nawet przytkała 

znajdujący się pomiędzy nimi otworek palcem. Dziecięce ciało okazało się jednak straszliwie 

nieszczelne: z oczy trysnęły jej łzy, z nosa gluty, z ust ślina, zaś spod pach zaczął sączyć się 

słodkawy i duszący zapach potu.  

- Przepraszam - cichy pisk ugrzązł w zaciśniętym gardle. Szarlota odsunęła talerz i - na 

sztywnych nogach, z palcem pomiędzy udami - wymaszerowała z jadalni. 

Rollada z czułością popatrzyła za odchodzącą. 

- Nasza Loti to już duża dziewczynka - szepnęła. 

- Tak, to dziewczynka - dorzuciła Paszka i załamała ręce. 

Szarlota, potykając się o próg, wybiegła na ganek. Bacznym spojrzeniem objęła cały, 

nadziany na rożen biegnącej od dworu aż po horyzont osi, ogród. Minęła melancholijne ruiny, 

salony ogrodowe z bukszpanowymi parterre de broderie, marmurowy sarkofag, Gotycki 

Domek, cztery fontanny, otoczoną korynckimi kolumnami Świątynię Sybilli, dwa boskiety, 

kamiennego dzika, Łuk Tytusa, Domek Grecki, Chiński Pawilon, rzeźbę Tankreda i 

Kloryndy, chatkę Pustelnika oraz kapliczkę, w której zawieszono wotum dla Madonny 

wskazujące miejsce, gdzie pewien szlachetny Pan padł od sztyletu mordercy i dotarła do 

rozwierającej się na wysokości jednej z alei wąskiej luki w murze, u stóp której ciągnął się 

płytki rów. Przeskoczyła go i przytulona do rozgrzanego muru zerknęła w głąb szpary. 

Początkowo, oślepiona przez sierpniowe słońce, nie zobaczyła nic. Po chwili jednak jej 

oczom ukazało się prawdziwe cacko z piernika - maleńki, drewniany domek, w drzwiach 

którego wycięto serduszko. 

- Ach! Ach! - szepnęła zaskoczona Szarlota.   
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Z trudem przecisnęła się przez szparę i zapukała do chatki: - Jest tam kto? 

Odpowiedziała jej ciepła, wypełniona jedynie śpiewem ptaków i szelestem liści, sierpniowa 

cisza. Nacisnęła klamkę - drzwi otworzyły się - i weszła do przytulnego pokoiku. 

Bez większego zainteresowania przejrzała kilka pamiętników. Na próbę pyknęła z jednej z 

misternie zdobionych holenderskich fajeczek. Do kieszeni włożyła kilka monet ze zbioru XV-

wiecznych szelągów oraz przemyślnie pomalowaną łyżkę.  

Zamyśliła się. Zgromadzone w Wygódce przedmioty sugerowały raczej Domek Wspomnień, 

w którym - kontemplując pamiątki minionych wieków - oddawano się rozmyślaniom nad 

marnością i nietrwałością ludzkiego żywota, a za tym - podobnie jak za pamiętnikami - 

Szarlota nie przepadała nigdy.  Ściągnęła zatem pantalony (były to czasy, w których nosiła 

bieliznę), podkasała spódniczkę, przykucnęła nad obitym purpurowym pluszem otworem i 

wysikała się, wypuszczając przy okazji na wolność miotającego się wokół jej pępka, 

upaćkanego miodem, przerażonego bąka. Owad, głośno bzycząc, rozpłynął się w powietrzu. 

W tym samym momencie mały, ruchliwy zajączek - odbiwszy się od szybki w oknie - oślepił 

dziewczynkę i skrył się w norze pomiędzy jej udami. Już do końca życia czuła, że w delcie jej 

brzucha mieszka wilgotny gryzoń o ruchliwych wąsikach. 

Rozchyliła uda i popatrzyła w głąb dziury, wypełnionej - przypominającym porzucony w 

jadalni - rosołem o barwie starego złota, rozświetlonego przeciskającym się przez szpary w 

dachu słońcem. Nawiasem pisząc, podobieństwo owo opierało się nie tyleż na kolorze - 

odcień podanej w czasie obiadu zupy przypominał raczej rozwodnione siki - co na zawartości. 

I tu - uważnie wypatrując - można było dostrzec wirującą wśród ekskrementów kluskę, strzęp 

jarzyny, ochłap mięsa, niedopałek papierosa, kawałek paznokcia czy włos.  

- Sraczkowy - wcina mi się znowu w tekst Przylepa. 

- Co? - patrzę na nią. Nawet nie tyle zdumiona, co zawstydzona. 
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- Koloru szuka. To ja mówie, że to sie sraczkowy nazywa. Ten, co we otworze. Nie udaje, że 

nie zna.  

Patrzy na mnie, głowę przechyla, paznokciem o kartkę skrobie. Aż dziurę wydrapała. 

Zaglądam, a tam sraczkowy jak ta lala.  

- Zerknie - prosi. Ogrodów nie buduje. Nie boi się. 

A zatem zaglądam. I aż niedobrze mi się robi - nie wiem, czy od zapachu, bo cuchnie 

straszliwie, czy od tego, co odbija się w źrenicy jednego z ok na rosole tej kloacznej 

wieszczki. Bo brud i smród widzę, przepoconą, zawszoną staruchę, co kijkiem w śmietniku 

grzebie, mocz jej po bucie spływa, a u tyłka wisi zaschłe gówno. Gdzie się podziały kolorowe 

wstążki, czerwone kalosze, łuk, kołczan ze strzałami i zaprzęg z rączych, włochatych świnek? 

Kto tu kogo oszukuje? Kto sam siebie mami, że kreśląc słowa, czas i los odmieni? Zaglądam 

do dziury, na wymioty mi się zbiera i ciągle mam nadzieję - nawet w obliczu tego całego 

gówna mam nadzieję - że w ciemnościach, pomiędzy jednym a drugim mrugnięciem oka na 

rosole, kryje się inna wróżba, inny czas i inny los. Zamykam zatem oczy. Zaciskam więc 

powieki. 
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Rozdział piąty 

- A una tylko cięgiem by spała i spała. Nierobotna była. 

- Co też Przylepa opowiada. Przecież ona wiecznie w ciąży chodziła. Siedmioro dzieci 

urodziła. Czworo odchowała.  

- Jakby raz i drugi nocnik po niej wyniosła, toby zobaczyła. 

- Ja po sobie, Przylepo miła, sprzątam. 

- Ale, ale, sprząta. A kto dzisia śnił, że dywan matce obesrał i nie pozbierał po sobie? 

- To sen! 

- Sen, nie sen. Posprzątać trzeba. Pod dywan nie zamiatać. 

- Nie zamiatam pod dywan! To jakiś absurd! - szepcę, a tymczasem Szarlota podważa, 

świetnie komponujący się z surową cegłą śmietnikowej altanki, dywan dźwignią ze starego 

ołówka, zerka pod jego lepką od brudu powierzchnię i wydłubuje: Kulawego Kota kurzu, 

kłębek jasnych włosów, pożółkły paznokieć, gołębie piórko, skórkę od kiełbasy oraz  

skurczonego ze starości obwarzanka. „A jednak od czasu do czasu coś jej dawała” - myślę, 

patrząc na zadumaną nad obwarzankiem Szarlotę. - „Ona, która tak lubiła gromadzić”.  

I rzeczywiście, Beza Ciasteczko - babka Szarloty ze strony ojca - była mistrzynią w 

chomikowaniu: pod łóżkiem trzymała piętki od chleba, w kufrze na bieliznę pokruszone 

ciastka, schowku za tapetą obgryzione do czysta kurze kostki. Wykrochmaloną pościel 

przekładała ogryzkami z jabłek, między prześcieradła wpychała groch z kapustą, a pod deski 

w podłodze - rozgotowane ziemniaki. Jej szafy i szuflady uginały się od wycinków z gazet i 

zdjęć dawno przebrzmiałych gwiazd - Beza, której pochodzenie okrywała mgła tajemnicy, 

niczym pasjanse nieustannie stawiała z nich drzewa genealogiczne. Zasadziła ich cały las - 

tak gęsty, że w końcu niemożliwe stało się odnalezienie w nim jej własnego.  

W dziewiątym roku małżeństwa z dziadkiem, stolarzem specjalizującym się w wyrobie 

sosnowych trumien oraz zamiłowanym hodowcą czarnych gołębi, podczas którego - co rok 
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prorok - regularnie wydawała na świat, na przemian, a to zdrowe, a to martwe dzieci, nagle - 

prześcieliwszy uprzednio łóżko i oblekłszy na biało pierzynę z wyprawy - obeszła kilku 

miejscowych bogaczy i - częstując ich świetnie zakonserwowanymi monetami z wielkiego 

słoja po ogórkach - wykupiła cztery największe domy przy Rynku. Nieuregulowane prawa 

własności, stan przepróchniałych, przeżartych przez korniki ścian oraz przede wszystkim 

hordy, zamieszkujących wypełnione ubożuchnymi sprzętami wnętrza, Dzikich Lokatorów, 

sprawiły, że ich cena okazała się niezwykle niska. 

Beza nie tylko nie próbowała pozbyć się Dzikich, lecz - wręcz przeciwnie - otoczyła ich czułą 

i dyskretną opieką, a po jakimś czasie zawarła z nimi osobliwy kontrakt - sowicie opłacała 

każdy, najmniejszy nawet drobiazg noszący ślad używania przez Dawnych Właścicieli 

Domów: książki, ubrania, peruki, grzebienie z resztkami włosów, szczoteczki do zębów, 

pędzle do golenia, bilety, ulotki, znaczki pocztowe, telegramy, kartki ze szkolnych zeszytów, 

etykietki z pudełek po zapałkach, papierki i sreberka po zjedzonych słodkościach, pocztówki, 

proporczyki,  kapsle, sznurki, blaszki, guziki, popękane okulary czy nadtłuczone flakoniki. 

Szczególną czułością darzyła buty - delikatnie brała je na ręce, dokładnie badała spierzchniętą 

skórę, wystrzępione sznurówki, pomarszczone języki i zdarte gardła, opukiwała popękane 

podeszwy i wzdęte brzuchy, a następnie numerowała i stawiała na rosnącym z dnia na dzień 

stosie. 

- Cygany to i szelmy - ślubny Bezy, Lucjan, źle znosił wizyty Dzikich i widok pustych słoi po 

ogórkach. - Filistyny przeklęte. Nie ma dla nich, że święte. Byle zarobić. 

- Taaa… Kainowe to przecie plemię - Przylepa, której obecność nie powinna tu dziwić, bo 

każda porządna rodzina ma swoją, zestawiła garnek z pieca na stół. - Barszcz z wiśni. Na 

mięsie - dodała, zerkając na szczotkującego pokryte pastą eleganckie lakierki o specjalnie 

wyprofilowanym, podwyższonym prawym obcasie dziadka. 

Ten wstał, łakomie zanurzył palec w zupie i pisnął. 
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- A mówiłem Przylepie. A bo to raz mówiłem? Dwa razy mówiłem? I nadal gwoździe 

podkrada. 

- Myśli, że łatwo to zupe zgotować na garstce wiśni i ogarku kiełbasy? Dla smaku wrzuciłam. 

Goździa i krup pare. Tyla ich ma i jednego żałuje. 

- Tyla ich ma. Jeszcze czego - mruknął pan domu. - Potem miejscowi z pretensjami przyłażą, 

że niby trumny źle zbite, że niby umarli z grobów wstają. A przecie te Filistyny liczą sobie 

nieźle. 

Na gderaniu się jednak kończyło. Właściciel jedynej w miasteczku stolarni potrzebował 

Dzikich, i to równie mocno co żona - wyrabiane przez nich gwoździe nie miały sobie 

równych.  Nie zdarzyło się, aby zdezorientowany nagłą a niespodziewaną śmiercią, ciągle 

jeszcze elegancki nieboszczyk, woniejący trupią perfumą zewłok czy klekotliwy niczym biały 

bocian szkielet wygramoliły się ze zbitej nimi trumny. Przyszpilały one do ziemi zarówno 

niespokojne prochy, jaki i niepogodzone z kondycją motyla w klatce duszyczki. 

Nie raz i nie dwa Lutek próbował odkryć tajemnicę wyrobu trumiennych gwoździ. Godzinami 

podglądał uwijającego się na podwórku jednego z domów kowala Aprasza - a prawda, że ten 

niesłychanie był zręczny: przedziwnie nie tylko gwoździe i sprzęty, ale i konie kuł, kurował i 

sprawiał, nie szczędził też miejscowym rady, a tak wiedział, jak do kogo zagadać! - a 

następnie wzorem Dzikiego wyklepywał je, zawodząc przy tym zasłyszaną piosenkę: 

Kerdżas mange o dad 

Ćmokano, syłavis, 

Kaj me bući kerav 

Te na man demavav. 

Andro panć syłava 

Trin sane cyrdava. 

Ci charchało, ći pleńisto, 
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me łestar kerava  

- na zwyczajnych kamieniach albo ukośnie wbitym w ziemię kowadle dopo.  

Gwoździe konsekwentnie odmawiały jednak współpracy. 

- Cygany to i gwoździe szelmy - wzdychał. - Nie masz w tym jednak nic dziwnego, że sam 

Przenajświętszy nasz Zbawiciel skorzystać z nich raczył. Jakże by to wyglądało, gdyby 

Przenajświętsze Zwłoki - zamiast dumnie zstąpić do piekieł - na skutek nietrwałości 

żelaznego bolca, bez ładu i składu, osunęły się pod obmierzłe kopyta szatana. Wejście jest 

ważne, wejście. W majestacie. Ale że dziki to naród i bezbożny, to pewne. 

- No i do kradzieży rękę ma lekką - starszemu panu odbiło się zupą Przylepy. - Tu gwoździk. 

Tam gwoździk. A przecież czterech gwoździków potrzebował. Czterech zaledwie. Po jednym 

na Przenajświętszą Rękę, po jednym na Przenajświętszą Nogę. Dla przenajświętszej 

równowagi Konającego Ciała. Ale nieee… - rozjuszony pogroził pięścią w kierunku pieca. - 

Ale nieee…. Przyszła taka. Przylazła. Niemiejscowa. Obca. Dzika. Patrzy - gwoździe leżą. 

Cztery. To i buch jeden. I ciach w połeć słoniny. Żeby się nie wydało. A potem tłumaczy: 

„Dla smaku wrzuciłam. Gwoździa i krup parę”. A że Przenajświętsza Noga zwisa, to się już 

nie liczy? Że bezwładnie opada? Że niczym wskazówka od zegara tika? Wejście jest ważne, 

wejście. W majestacie.  

Wstał i z godnością zaczął prowadzić po kuchni poloneza. Pod koniec pierwszego okrążenia 

coś się jednak w tanecznym dostojeństwie załamało - prawa stopa wsparta na wysokim, 

grubym obcasie zadrżała i - pociągając za sobą łydkę, kolano, udo i biodro - odskoczyła w 

bok.  A wraz z nogą niczym w pospolitym obertasie w bok odskoczył - tracąc powagę - cały 

polonez. 

Im więcej czasu Beza przeznaczała na archiwizowanie pamiątek po Dawnych i spotkania z 

Dzikimi, tym mniej go miała dla czworga własnych dzieci - trzech prześlicznych, 

jasnowłosych i błękitnookich dziewczynek oraz przyszłego ojca mojej bohaterki - drobnego, 
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śniadego chłopca, którego Dzicy obdarzyli dźwięcznym przydomkiem Kało. 

- Szelma nie dziecko. Kundel jaki - bosonogi, zasmarkany i sprawiający wrażenie wiecznie 

przestraszonego Kało nie budził sympatii dziadka. - Niewątpliwie podmienion - szeptał, 

zerkając na czarną czuprynę. - Ale po co? Na co? Że cudze dzieci Dzicy porywają, krew im 

upuszczają, nie od dziś wiadomo. Żeby jednak podrzucać? Co to, to nie. Niejasna sprawa.  

Beza nie osłaniała syna przed wieczną dezaprobatą ojca. Nie poświęcała mu wiele uwagi - z 

niejasnych przyczyn uczuciem obdarzała jedynie córki. Po narodzinach dziecka - 

sprawdziwszy uprzednio płeć niemowlęcia - szybko oddała je akuszerce i odwróciła się 

twarzą do ściany. Nieakceptowany przez ojca, odtrącony przez matkę chłopiec wychowywał 

się sam. Dzieciństwo spędził w gołębniku, rozmawiając z ptakami. Od czasu do czasu 

próbował przyłączyć się do gier i zabaw prowadzonych przez wiodące rej wśród dzieci 

Dzikich siostry, lecz nie czuł się dobrze ani wśród krewnych, ani wśród obcych. Nie czuje się 

dobrze - widząc, jak próbuję zepchnąć go na margines - również w tej opowieści. Nie nosi on 

jednak nazwiska Ciasteczko. Jest nieprawą gałązką na zasadzonym przeze mnie krzaku, 

kruchą witką na rozłożystym tyłku wierzby, jedynym chłopcem, który wyszedł żywy z 

brzucha Bezy i przetrwał wbrew oczywistej niechęci matki. 

W miarę upływu lat nawiązanie kontaktu z Bezą stawało się coraz trudniejsze - zaczęło się od 

trudności ze wstawaniem rano i coraz wcześniejszego układania do snu wieczorem. 

Poobiednie drzemki przeciągnęły się do kolacji, a pokolacyjne kończyły - z krótką przerwą na 

śniadanie - w porze obiadu.  

Babka zasypiała również poza domem. Wracając z zakupów w miasteczku, układała się do 

snu w pierwszej lepszej bramie lub traciła świadomość w miękkiej kołysce przydrożnego 

rowu. 

- Szelma, nie żona - sapał dziadek, uczepiony dyszla małego, żelaznego wózka, którym 

odtransportowywał ją do łóżka. - A przecie wejście jest ważne, wejście. 
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W okolicach sześćdziesiątki Beza na dobre utknęła w sypialni. Próby opuszczenia domu 

zawsze kończyły się niepowodzeniem - córki, co i rusz, odnajdywały słodko pochrapującą 

matkę, z dłońmi splecionymi na wydatnym brzuchu i policzkiem przytulonym do progu. 

Coraz więcej czasu spędzały zatem na jej kołdrze, z trzech stron otaczając - niczym 

opatrznościowy trójkąt - pulsujący oddechem brzuch - Najstarsza i Średnia po bokach, 

Najmłodsza u stóp. 

Babkę Bezę Szarlota poznała dość późno - jako kilkuletnie dziecko. Ciotki pojawiły się 

jednak we dworze Rollady, w którym po ślubie, zamieszkali rodzice dziewczynki, już  

trzeciego wieczoru po jej narodzinach. Wystrojone w przyciasne i pożółkłe 

pierwszokomunijne sukienki oraz sztuczne wianki, z których sterczały pordzewiałe druciki (w 

wianek Średniej kokieteryjnie wpleciono kilka kolorowych wstążek), stanowiły dość 

niecodzienny widok. Na płaskich jak deski Najstarszej i Średniej ubranie prezentowało się 

zresztą dość schludnie, stanik Najmłodszej rozsadzał jednak pokaźnych rozmiarów biust. Ona 

też wyglądała najniechlujniej - nieuczesane włosy przypominały rozpadającą się kopę siana, 

spódnicę szpeciła spora plama z tłuszczu, zaś spod pach dobiegał mdlący zapach potu. 

Na widok przybyłych Rollada popędziła do kuchni, aby po chwili wrócić z tacą, na której 

stała miska z ugotowanym na miodzie prosem, karafka mocnej domowej nalewki oraz leżały 

trzy kawałki słoniny. 

- Przyjdą, myślę, nie przyjdą. Na wszelki wypadek nagotowałam. 

- Jak tu nieee przyjść, puri daaaj. Toż to brataniiica. Dziewczyyynka. Ciasteeeczko - śpiewnie 

zaciągnęła Najstarsza. 

- Ciasteczko - cichutko powtórzyła Średnia. 

- Liścik niesie czarny ptaszek,  

liścik od rodziny naszej - wyrecytowała Najmłodsza i - nie czekając na zaproszenie - rozlała 

nalewkę do kryształowych kieliszków. - No, chluśniem, bo uśniem. 
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Najstarsza spojrzała na nią karcąco. 

- No właśnie. A jak tam matka? Śpi? 

- Śpi Beza, puri, śpiii. Jak zabita. Od czasu do czasu jedynie truuumny powiekę podnieeesie, 

a spod niej Dawnych i Dzikich wypełzają koszmaaary. 

- Wieża z kości. Brama z kości. 

- A tak, puri. I trzech par naszych rąąąk nie starczy na załatanie tej braaamy. 

- Nie starczy - cichutko powtórzyła Średnia. 

- Chwytamy za iiigły, sięgamy po niiici. 

- Igły i nici - cichutko powtórzyła Średnia. 

- Koszmarów i majaaaków tak łatwo nie powstrzyyymasz. Przeciskają się przez nasze sieeeci. 

Przemykają między okaaami. 

- Taaa… - zachrypiała nagle mocno już podpita Najmłodsza. - Durna baba. Stara, a głupia. 

Plecie i plecie. Same bzdury.  

Chwiejąc się, wstała i zaczęła zawodzić: 

- Ohej! Lata mały ptaszek. 

Niechby zabrał słowa nasze, 

może liścik mógłby zanieść 

memu ojcu, mojej mamie… 

Da Bóg, że otworzą bramy, 

ze mateczkę powitamy, 

że powrócę do rodziny, 

że pić będę wódkę z nimi… 

- Wybacz, puri - Najstarsza rozłożyła ręce. - Młooode to i głuuupie. Do nadużyć i przesady 

skore. 

- Skore - cichutko powtórzyła Średnia. 
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- A ty, cholerna papugo, zdania własnego nie masz!? - Najmłodsza ponownie poderwała się 

od stołu. - Musisz tej kozie meczącej wiecznie po piętach deptać? Wstyd! Wstyd! 

Nabrała powietrza w płuca i - zionąc na całą izbę domową nalewką - zawyła:  

- Hej, ty ptaszku czarnopióry, 

Weź mój liścik, leć do góry. 

Czknęła, opadła na ławę i szeptem dodała: Niechaj ptak, co w górze lata, list przyniesie mi ze 

świata. 

- Dziecko obudzisz - syknęła już bez zaciągania Najstarsza. 

- Jakie tam, kurwa, dziecko! Twarz pomarszczona niczym stara śliwka i dziecko. Czy ty oczu 

nie masz? 

- Nie wrzeszcz, szczeniaro. Obudzisz. 

-  No i dobrze. Przynajmniej jedna w tej zaspanej rodzinie od czasu do czasu wstanie z wyra. 

I nagle - jakby opuściły ją siły - osunęła się na ławę, przytuliła głowę do lepkiego od rozlanej 

nalewki blatu i wymamrotała: 

- Nie kręć. Powiedz jej, po co przyszłyśmy. 

Rollada z niepokojem popatrzyła na siostry. 

- Beza nie wyrabia. Śni o Dawnych, śni o Dzikich. Mamy stracha, że się uleje. 

- I? 

- Chcemy zrobić przetokę. 

Prababka jęknęła i załamała ręce. 

- Przez Szarlotę? Dlaczego właśnie ona? Toż to dopiero narodzone. 

- Ma krew po Dzikich. No wiesz, przez Kało. 

Staruszka usiadła i splotła na brzuchu pokryte ciemnymi plamami dłonie. 

- To po co pytacie mnie o zgodę? Przecież jej nie potrzebujecie. 

- Głupio tak. 
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- Pewne jesteście? Pamiętacie o Tortoletce i Braciszku? Nawet nie wiemy: był, czy go nie 

było? Jak za dużo dziewczynie na wóz nałożycie, nie pociągnie. 

- Pociągnie, puri, pociągnie. Dostanie niezłą wyprawkę - Najmłodsza wyłuskała zza stanika 

sukienki zmięte piórko oraz dwa kłębki przepięknej, acz lekko przepoconej, moherowej 

wełny i podała je siostrze.  

- Musicie się zatem pospieszyć. Paszka zaraz wróci - szepnęła Rollada i - myśląc: „Ostatnia 

świnia ze mnie” - uchyliła drzwi do sąsiadującej z kuchnią sypialni. 

Pierwsza z sióstr - zaklinając Tje phires vuszoro sar o porori - kilka razy zakreśliła piórkiem 

krąg wokół stópek dziewczynki, a następnie wyjęła z torebki parę grubych drutów. Po 

niespełna godzinie - od czasu do czasu, prawdopodobnie na skutek nadmiernego spożycia 

domowej nalewki, Najmłodsza gwałtownie przechylała się na boki, w przód lub tył, prując 

fragment dzierganiny - z szalejących w rękach Najstarszej drutów opadła ciepła kremowa 

sukienka z trzema kolorowymi kwiatuszkami na przedzie, grube rajstopy i czapka z 

ogromnym pomponem.  

- Dość. Starczy - druty z głośnym stukiem uderzyły o podłogę. - To znacznie więcej niż 

zazwyczaj dajemy. 

Więcej - cichutko powtórzyła Średnia, lękliwie zerkając na Najmłodszą, która - odcięta od 

liny holowniczej nitki - zatoczyła się w kierunku łóżka.  

- Ale też znacznie więcej odbieracie - Rollada starannie złożyła wyprawkę i wsunęła pod 

poduszkę, na której spoczywała główka niemowlęcia. Nigdy się ona zresztą na nic nie 

przydała. 

- A co? - Najstarsza podniosła druty z ziemi i włożyła do wyświechtanego woreczka. - 

Myślisz, że samyśme takie życie wybrały? Że to frajda? Zabawa? Nocami się włóczyć, na 

deszczu moknąć? Nie kop, puri, leżącego, nie wypada. 

- Daj spokój, stara. Jeszcze kto pomyśli, że to prawda - zaburzająca koordynację ruchów 
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mocna nalewka nie miała większego wpływu na sprawność języka Najmłodszej. - A na nas 

już pora. Ojciec czeka. 

- Pora - cichutko powtórzyła Średnia.  

Siostry wyszły przed dom. Na zaparkowanym przy ogrodowej bramie wozie, zbitym z 

połówki trumny, kilku desek oraz przykrytego kolorową płachtą stelażu, miotał się dziadek. 

Co i raz - mamrocząc: „Wejście jest ważne, wejście” - opuszczał na ziemię, a to prawą, a to 

lewą stopę. Kiedy jednak - już, już - prawa łaskotała miękki piasek, lewa - nagle - wywijała w 

powietrzu gwałtownego hołubca. O oparciu się na niej w ogóle nie mogło być mowy - 

wymagałoby to bowiem wykonania szpagatu godnego arcybaletmistrza.  

Rollada podeszła do starszego pana, schwyciła go pod ramiona i postawiła na ziemi. Ten - 

zawstydzony - wycisnął na jej ręce przypieczętowany cmoknięciem dłuuugi pocałunek. 

- Lucjan jak zwykle szarmancki - prababka starannie wytarła zaślinioną dłoń w fartuch. - 

Czego żeś nie zaszedł?  

Dziadek spuścił głowę i w milczeniu wpatrywał się w ziemię. 

- Następnym razem po prostu wejdź. Bez tych wszystkich przygotowań i wygibasów. 

Tej nocy maleńka Szarlota prześniła swój pierwszy w życiu koszmar:  

Szła przez małe miasteczko, trzymając za rękę zaspaną czy senną starą kobietę. Zmierzały ku 

Rynkowi - wąską uliczką wybrukowaną kocimi łzami. Nagle do wrażliwego noska dobiegł 

delikatny zapach zgnilizny. Nasilał się, rósł, potężniał, aby w momencie wkroczenia na 

Rynek przejść w odrażający smród - dochodzący z wypełnionego padliną oraz fekaliami dołu. 

Jego dno oblepiał, przypominający gromadę rojących się wszy, tłum ludzi, którzy ryli w 

śmieciach łopatami, motykami albo po prostu patykami. Nad nim - rozpaczliwie kracząc - 

tańczyły na ptasim weselu setki wron. Na krawędzi jakaś kobieta zawodziła nad maleńką 

trumienką. Tuż obok nędzny, parchaty i wychudzony kot próbował uwolnić łapę zaklinowaną 

w zniszczonym chodaku.  



 56 

- Jak można było tak zniszczyć to miasteczko? - śniąca wybuchła rozpaczliwym płaczem. - 

Czy nikt nie jest za nie odpowiedzialny? Gdzie jest burmistrz? Gdzie jest burmistrz?  

- Cicho, cicho, maleńka – Paszka pochyliła się nad łóżeczkiem i schwyciła łkające niemowlę 

na ręce. - Ciii… 

- Tu nie ma burmistrza - odpowiedziała sennym głosem towarzyszka koszmarnej podróży. - 

Tu od dawna nie ma burmistrza. To już nawet nie jest miasteczko. Nie mamy ani burmistrza, 

ani wójta, ani sołtysa. Musimy sobie radzić sami. Zaraz ci coś pokażę. Tylko odsapnę.  

Jak kłoda zwaliła się na ziemię i zasnęła. Szarlota ściągnęła z opuchniętych nóg podniszczone 

trzewiki, poluzowała przyciasny kaftanik i przez kilka najbliższych godzin cienką witką 

odganiała z twarzy Bezy natrętne muchy. Kiedy ta wstała, założyła trzewiki, zasznurowała 

kaftanik, wzięła wnuczkę za rękę i szepnęła: „Chodźmy”. Sytuacja powtórzyła się jeszcze 

kilka razy, niemniej jednak nim upłynęła doba, dotarły do sporego wzniesienia, z niejasnych 

powodów ochrzczonego przez miejscowych Górką Adolka. Rozświetlone bielą młodziutkich 

białych brzózek, porośnięte bujną, zieloną trawą, jaśniało nad całą okolicą niczym źródło siły 

i spokoju.  

No to jesteee… - potężne ziewnięcie rozdarło usta babki. 

Dziewczynka położyła się na miękkiej trawie, spojrzała w czyste, bezchmurne niebo, a 

następnie przewróciła na bok i - rozkoszując się intensywnym i słodkim zapachem drzemiącej 

Bezy - przyłożyła ucho do wybrzuszenia. 

Najpierw usłyszała ciche poburkiwanie, po chwili zaś do wrażliwego noska dobiegł delikatny 

zapach zgnilizny. Nasilał się on, rósł, potężniał, aby w pewnym momencie przejść w 

odrażający smród. 

- Źleście wybrały, Sułbotara - pomyślała ze smutkiem. - Nigdy nie będę dobrą matką dla tych 

wszystkich niewypowiedzianych czy nienarodzonych. Z mojego bezpłodnego, wiecznie 

wzdętego brzucha nie wyjdzie nic prócz cuchnących pierdnięć pozbawionymi logiki, pełnymi 
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dziur wątkami.  

Popatrzyła na mnie i zapytała: 

- Jak mam zaufać duchowi twojej opowieści, skoro wokół mnie sami zmarli?  

Podczas tej pierwszej dłuższej wizyty u dziadków ze strony ojca, której oniryczny ton 

nadawało chrapanie Bezy, większość czasu Szarlota spędziła z ciotkami. Najstarsza i 

Najmłodsza z sióstr niewiele się zmieniły od czasu nocnej wizyty u nowonarodzonej. 

Pierwsza - w postrzępionej sukience, z włosami staranie upiętymi w okazały kok, z którego 

sterczały zardzewiałe druty - od świtu do zmierzchu przesiadywała na ławce przy nieczynnej 

fontannie na Rynku. Nie wszyscy sąsiedzi mówili jej: „Dzień dobry”, ale i ona nie każdemu 

odpowiadała na pozdrowienie. Niektórych bacznie lustrowała od stóp do głowy przez 

pozbawione szkieł rogowe okulary, a następnie, wzgardliwie sznurując wąskie wargi, 

odwracała wzrok. Motywy takiego zachowania pozostawały niejasne - życzliwe przyjęcie 

jednego dnia nie gwarantowało takowego w kolejnym. Jej kamiennego spokoju nie były w 

stanie zburzyć nawet złośliwe zaczepki rzucających w nią patykami bachorów. 

Trzecia z sióstr prowadziła - po drugiej stronie fontanny - kram z książkami, o ile - nie 

dopuszczając się nadużycia - słówkiem „kram” można określić stary, poplamiony tytoniem, 

przykuty łańcuchem do otaczającej fontannę barierki, fotel oraz kilkanaście rozłożonych na 

gazetach książek.  

Wbrew pozorom interes kręcił się nieźle - właścicielka ulicznej księgarni szybko zyskała 

wśród miejscowych sławę osoby, która potrafiła zdobyć każdą książkę, pod warunkiem 

jednakże, że traktowała ona o kwestiach mętnych, niejasnych, tajemniczych, nieczystych, 

jednym słowem - duchowych. Sama handlarka odnosiła się do tego typu literatury z 

najwyższą pogardą, przedkładając nad nią gazetowe powieści lub komiksy w odcinkach typu: 

„Fantomas”, „Romans ze śmiercią”, „Ewa wzywa 07”, „Winnetou”, „Tarzan”, „Flip i Flap”, 

„Alex, król magików”, „Rakieta X-10”, „Przygody Tomka wśród niebezpieczeństw Czarnego 
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Lądu”, „Eskadra Orłów”, „Kot Feliks”, „Pikuś i Mikuś”, „Pingwin Pong i kotka Sambo” czy 

„Pogromcy przestrzeni"”. Bez skrupułów też żądała za wyszukane książki niezwykle 

wygórowanych sum. 

- Życie duchowe nie powinno być tanie - mawiała. - Inaczej pleni się to paskudztwo niczym 

zaraza. 

Największe zmiany zaszły w życiu Średniej. 

- Puściła się - przez głowę siedzącej u stóp trzeciej ciotki Szarloty przemknął obraz 

spuszczonego z łańcucha psa. - Puściła się, głupia, jak pierwsza naiwna. 

Zamyśliła się, zgasiła papierosa na poręczy fotela i dodała:  

- Dziwić się nie dziwię. Ja tam zawsze zmacałam jaką kobitkę, Stara to se chyba ladszikano, 

mindzie zasznurowała, a ona nic… Nic nie miała. Ale nie wolno, maleńka, nam nie wolno. 

Dlatego przestałyśmy przepowiadać. Chwila przyjemności, a potem na ości kości. Głód i 

nędza. Smród i ubóstwo. Mówiłam, ale nie posłuchała. Przez okno nocą wylazła. A ile jej 

naobiecywał! - głos Najmłodszej gwałtownie poszybował w górę. - Sukienecki. Bucicki. 

Cukierecki. Obwarzanki sranki pierdzianki sasanki. „Uczciwą kobietę z ciebie uczynię” - 

szeptał jej do ucha. - „Tam za progiem już ksiądz czeka”. Aaa… Łotr! Lis przechera. Zwiódł 

mi siostrzyczkę. Jakby ona księdza potrzebowała. Przecież, do kurwy nędzy, z nas trzech 

najuczciwsza była. Ja to niczego się nie wypieram. Zawsze lubiłam tłustą gąskę sąsiadowi 

zmacać, konia wyprowadzić, przy wróżbach poszachrować. A i stara to niby co? A bo to 

jedne gacie z cudzego płota ściągnęła? A ta? Nigdy.  

Zamyśliła się. 

- Porwał ją niby. Ale takie tam… Sama chciała. Trzy dni i trzy noce hulali. Tu, w lesie, na 

polanie. Przy ognisku. I to jak! Kapela grała. Ore ore szabadabada amore, o muriaty, o 

szogriaty.  

A mięsa, chleba, ciastek, oranżady… Licho go wie, skąd na to miał.  
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Z przeciągłym gwizdem - niczym pełen pary czajnik - wypuściła z płuc powietrze. 

- A potem Cygan Cygankę swą porzucił,  

I poszedł w świat, i więcej już nie wrócił.  

Skończona już opowieść ta.  

Została tylko piosnka ma.  

- No i straciłyśmy moc wszystkie trzy. Wystarczy, że jedną nabił na osinowy kołek i 

poszłooo… A dziecko - zasępiła się. - Spaczone. Nienormalne. 

- Jaka tam moc - uśmiechnęła się Średnia, kiedy następnego dnia Szarlota odwiedziła ją w 

małej chacie za miasteczkiem, skleconej naprędce z lichej gliny, trzymającej się łaską bożą, 

cudem, a może mchami i grzybami, które sklejały przegniłe części. Dach, pokryty murawą, 

zgnieciony jej ciężarem, przypominał pagórek, i gdyby nie osmolony komin, co wśród niego 

sterczał, trudno byłoby poznać, że ukrywał ludzkie mieszkanie. Pomimo to zewnątrz i 

wewnątrz czyściuchno było oraz miło. 

- Może i one coś potrafiły. Dać życie możesz, odebrać możesz. Ale ja? Zawsze pośrodku. A 

przecież nitka sama się przędzie. To złudzenie, że możesz ją podtrzymać lub nadać jej inny 

bieg. A teraz zobacz. 

Podeszła do stojącej w rogu izby kołyski i podniosła wełnianą, przepięknie haftowaną 

kołderkę. 

- To wszystko moja robota - rąbkiem fartucha osuszyła wilgotne oczy. - Zawsze wiedziałam, 

że nie mogę, że żadna z nas - poprawiła się - Sułbotara, nie może urodzić zwyczajnego 

dziecka. Ale nigdy, w najśmielszych marzeniach nie dopuszczałam myśli, że może być takie 

piękne. 

Wyjęła z kołyski niemowlę i podała bratanicy. 

- To chłopiec - szepnęła. - Wiem, że zgodnie z tradycją powinnam urodzić trzy dziewczynki, 

a tu patrz! - klasnęła w dłonie i roześmiała się. - Taka niespodzianka! 
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Szarlota popatrzyła w czarne, skośne oczki. Delikatnie pogładziła płaski nosek, a potem 

malutkie, nisko osadzone uszki. Chłopiec wyciągnął ku jej twarzy krótką rączkę i beknął. Z 

ust ulała mu się odrobina mleka. 

- Rzeczywiście piękny, ciociu. Nigdy nie widziałam tak pięknego dziecka.  

- Z resztek go sobie szydełkiem wydziergałam. Tu strzęp nitki, tam strzęp. Każdy od czasu do 

czasu cienko przędzie, to i się pewnie ludziska nie zorientowali, że ktoś im życia podebrał. 

Za swe szczęście zapłaciła jednak Średnia bardzo wysoką cenę. Po wydaniu na świat 

niemowlęcia zaczęła się starzeć z niezwykłą szybkością: wypadły jej zęby, szczęka wklęsła, 

oczy powlekła mętna mgła, skórę na policzkach przeorały głębokie zmarszczki, a wyłysiałą 

czaszkę pokryły pojedyncze, brudne i pozlepiane kłaki. Poplamiona gata, zdarta podża i 

narzucona na ramiona płachta ledwo co przesłaniały chude ręce i wysuszoną pierś. Wiecznie 

zgarbiona podpierała się znalezionym w lesie sękatym kijem. Pół roku po narodzinach 

dziecka wyglądała niczym baśniowa wiedźma i tak też - Jago, Jagodzianko - zwracała się do 

niej cała rodzina. 

Wszyscy pomagali jej, jak mogli. Dziadek, który na widok malucha paluchem wepchnął sobie 

do gardła zwyczajowe: „Wejście, jest ważne, wejście”, spędzał przy kołysce całe wieczory. 

W ciągu dnia bobas drzemał wtulony w miękki brzuch śpiącej Bezy. Kiedy podrósł, zajęły się 

nim pozostałe siostry - Najstarsza pozwalała mu raczkować w kojcu fontanny, a Najmłodsza - 

drzeć na strzępy co cenniejsze książki. Nie zatrzymało to jednak gwałtownego odchodzenia 

Jagodzianki.  

Ostatnie miesiące życia spędziła nie na opiece nad dzieckiem - tak jakby nagle straciła  dla 

niego całe zainteresowanie - ale na nieustannym przepakowywaniu niewielkiej, tekturowej 

walizki, co i rusz wkładając do niej nowe lub wyjmując stare rzeczy: druty, szydełka, 

przybornik z igłami, guziki, naparstki, szpulki różnokolorowych nici, kłębki wełny, pakuły, 

trociny oraz ciepłe dziecięce ubranka (na wierzchu zawsze kładła zdjęcie, na którym - ufnie 
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patrząc w obiektyw - opierała się na muskularnym ramieniu roześmianego mężczyzny w 

przyciasnym meloniku). Z walizką nie rozstawała się nigdy - przytroczone do pasa pudełko 

towarzyszyło jej, kiedy bawiła dziecko, spała, pracowała, jadła. Z nim też znaleziono ją 

pewnego upalnego czerwcowego popołudnia na cichej polanie za chatą - oparta na 

papierowym ramieniu pustym wzrokiem kontemplowała przepiękny zachód słońca. 

Pogrzeb był niezwykle skromny. Za sosnową, źle zbitą trumną rodzinnej produkcji, z której 

za każdym podskokiem karawanu wyskakiwały nieudolnie wyklepane gwoździe, wlokła się 

garstka krewnych: kuśtykający dziadek, Beza (dopóki potrzeba drzemki nie zatrzymała jej w 

cieniu cmentarnego muru), Przylepa z chłopcem w ramionach, Najstarsza, Najmłodsza z 

Szarlotą na barana, Pascha, zasępiony Kało oraz Rollada pod rękę z Eklerą.  

Na cmentarzu żałobnicy w milczeniu obsiedli trumnę. Dziadek zapalił świecę, a Najmłodsza 

rozlała do plastikowych kubków mocną wódkę. 

- Upiekłam - Rollada nieśmiało położyła na blacie trumny pachnące bułeczki z jagodami. - 

Podobno lubiła. 

- Taaa… - jęknęła Najstarsza. - Jaka mariben, taka pomana. 

- Dałabyś już spokój… - słowa Najmłodszej zagłuszyło donośne skrzypienie. 

Wieko trumny uniosło się, a w szparze ukazała sina twarz Jagodzianki z podwiązaną żółtą 

chustką szczęką. Zmarła wyciągnęła chudą rękę, schwyciła siedzącego na trawie synka za 

pępek i gwałtownym pociągnięciem rozsupłała węzeł. 

Dziadek rzucił się w kierunku wnuka, lecz jedna z córek zastąpiła mu drogę. 

Zdumiony malec w skupieniu obserwował swój prujący się brzuszek. Po kilkunastu minutach 

z chłopca została jedynie włóczkowa maseczka z guzikami w kształcie migdałów, a i ta - 

pruuu! - zniknęła po jednym, silniejszym pociągnięciu.  

Jagodzianka z czułością przytuliła ogromny kłębek różnokolorowej wełny, cofnęła się w głąb 

ciemnego wnętrza i zatrzasnęła wieko trumny. 
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- Oczy! - Szarlota rzuciła się ku dwóm guzikami, które - traaach! - odpadły i leżały porzucone 

w trawie. 

- Spokojnie - Najstarsza schwyciła dziewczynkę za ramię. - Przecież się spakowała do 

trumny. 

Podniosła guziki i podała bratanicy. 

- Przydadzą ci się. Jak nie teraz, to zaś. 

I rzeczywiście. Kiedy Szarlocie utkwił w oku szklany okruch z rozbitego zwierciadła, okazały 

się, jak znalazł. 

Nigdy nic nie wiadomo. 
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Rozdział szósty 

Intuicja podszeptywała Szarlocie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej dziury. Jako 

dziewczynka odwiedzała Wygódkę i kontemplowała rosół o barwie starego złota co najmniej 

dwa razy dziennie, jako starsza kobieta -  niechętnie rozstająca się z tym, co do niej należało - 

co najwyżej grzebała sobie pomiędzy pośladkami (każdy z nas zostaje niekiedy z palcem w 

dupie, lepiej więc od czasu do czasu wrazić sobie samemu palec w tyłek, niż poczuć w nim 

palec cudzy).  

Dziupelka nie była zresztą jedynym otworem, który namiętnie eksplorowała. Lubiła dłubać w 

nosie oraz uszach. O ile jednak na widok Szarloty studiującej konsystencję wydobytych z 

nich wszy czy wydzielin (tudzież wszy w wydzielinach) kulturalni ludzie - nie chcąc zakłócać 

intymności badań - dyskretnie odwracali głowę, o tyle wszelkie próby wrażenia palca w 

cudzy nos lub ucho nieodmiennie kończyły się krzykiem i biciem po łapach. Bez większych - 

bo i tu nie obywało się bez problemów - trudności oddawała się natomiast studiom nad 

dziurami naszymi powszednimi w: precelkach, amerykańskich pączkach, pierścionkach, 

serze, ozonie, skarpetkach i całym. Szczególną przyjemność sprawiało Szarlocie zaglądanie 

do dziur we własnej pamięci. Nigdy nie miała pewności, co - cudownego czy strasznego - 

zobaczy. Jej głęboką niechęć budziły natomiast pseudodziury - mechaniczne klony o 

gładkich, niepostrzępionych krawędziach, efekt działalności dziurkaczy, wiertarek i 

pneumatycznych pistoletów. Jedynym wyjątkiem był wywiercony gwoździem w służącej za 

drzwi grubej dykcie wizjer. Umożliwiał obserwowanie sąsiadek i sąsiadów, uporczywie - 

odkąd zamieszkała w śmietniku - podrzucających jej worki pełne odpadów. Ludzkie 

chamstwo naprawdę nie zna granic.  

Toteż gdy w pewien wyjątkowo paskudny wieczór - błyskawice co chwilę rozdzierały niebo, 

z którego nieprzerwaną strugą wyciekał deszcz - usłyszała podejrzany szmer, natychmiast 

przystawiła oko do dziury. Istota po drugiej stronie okazała się jednak szybsza. Przez 
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kilkanaście sekund Szarlota, niczym zahipnotyzowana, wpatrywała się w źrenice 

przepięknych - ogromnych, żółtych, gęsto nakrapianych zielonymi cętkami, okolonych 

szpalerem miękkich, czarnych rzęs - oczu niezapowiedzianego gościa, po czym mrugnęła i 

spuściła wzrok. 

- Znowu przegrałaś - dobiegło zza ściany.  

- Ciężko konkurować ze szkłem - mruknęła Szarlota.  

Wyjęła z obszernej kieszeni pęk kluczy, wyłuskała najgrubszy, o misternie rzeźbionym 

uchwycie, wcisnęła go do zamka i przekręciła. Obita dyktą, ciężka furta ustąpiła z głuchym 

zgrzytem zawiasów. 

- Witaj siostrzyczko - rzuciła w ciemność. 

- I ty witaj. 

- Wejdź - zapraszającym gestem odsunęła chroniącą przed wiatrem kotarę ze starych koców. 

Nagły przeciąg zatrzasnął furtę, a podmuch wiatru pchnął gościa przez próg. W ciepłym 

świetle rzucanym przez świece - na prośby o elektryfikację śmietnika administracja reagowała 

wzgardliwym milczeniem - ukazała się chudziuteńka kobieta o śniadej cerze, krótkich, 

czarnych włosach i dziwnie zniewalającym wdzięku. Kiedy weszła i przechyliła na bok 

głowę, przypominającą drobny łebek ciekawskiego ptaszka, mroczne pomieszczenie 

rozjaśniło się, jakby rozświetliła je ogromna żarówka.  

Strój przybyłej miał dość niecodzienny charakter. Przyciasną i przykusą granatową sukienkę z 

białym kołnierzykiem ozdabiała tombakowa broszka z wygrawerowanymi inicjałami T (jak 

Tortoletka) C (jak Ciasteczko). U szyi powiewała spłowiała apaszka w zielone kwiaty. Końce 

palców u rękawiczek były wystrzępione, zaś wyłaniająca się spod spódniczki bielizna nosiła 

ślady bielenia wapnem. Na bawełnianych, grubych rajstopach widniały krzywo naszyte, 

jedwabne łaty, a pantofelki - złote, na guziczki i klamerkę - miały kompletnie zdarte, 
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podklejone tekturą podeszwy. Nędzny dekolt ozdabiał dyskretny wisiorek - mały, ołowiany 

bucik na brązowej nitce.  

Twarz sprawiała dość dziwne wrażenie. Na skutek nadmiaru różu, szminki i bielidła, na tle 

którego odznaczały się gęste, czarne brwi, przypominała nieruchomą, błazeńską maskę. 

- Witaj siostrzyczko - powtórzyła Tortoletka, a w pomieszczeniu jej głos nabrał ciepłej i 

przyjemnej dla ucha barwy. 

- Oczy, oczy, maleńka - Szarlota wyciągnęła dłoń. 

- A ty, Loti, jak katarynka, zawsze o tym samym. Wiesz przecież, że mi je robaki wyżarły. A 

te w wizjerze to tylko odpustowy gadżecik. 

- Odpustowy, nie odpustowy, daj. Przyjemniej dla oka. 

Tortoletka posłusznie wyciągnęła z kieszeni parę przepięknych, złotych, gęsto nakrapianych 

zielonymi cętkami szklanych kulek. Szarlota ostrożnie przetarła je rękawem i - z całej siły -  

najpierw jedną, a potem drugą, wcisnęła w rozwierające się w twarzy siostry dwa ciemne 

doły. Tortoletka czknęła i zrobiła potwornego zeza.  

- Przestraszyłaś się? 

- Nie, maleńka - Szarlota przyciągnęła siostrę, a następnie odgoniła dwie tłuste muchy 

próbujące przyssać się do resztek słodkiego kremu w kącikach jej ust.  

- Polowałaś? 

- Może i polowałam - Tortoletka zachichotała jak z najlepszego żarciku. - Za rękę mnie nikt 

nie złapał. A jakby i złapał, to co mi tam. Przecież ja, Loti, nic do stracenia nie mam. Nic a 

nic - ze smutkiem rozłożyła ręce. - Tyle moje, co sobie tych ptysiów nawysysam.  

- Toteż ja nie zabraniam. Niepokoję się.  

- Taaa. Cukiernicy skąpy i nieużyty naród. Za cztery ptysie Jagodziankę kołem z suchej 

bagietki przebili. Całe nadzienie z bidulki wyciekło. Płakać po niej nie przestanę. 

Nagle zaśmiała się i klasnęła w dłonie. 
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- Ojej. Witaj, Mietuszka. Wybacz głupiej. Nie zauważyłam. Ale i ty też w kąciku cicho 

przycupnąłeś, makiełkę swoją kołyszesz. I tylko czosnkiem od ciebie jak z ogródka zalatuje. 

Boisz się? 

Gryzoń przecząco pokręcił łebkiem. 

- O makiełkę się lękasz, Mietuszka - raczej stwierdziła, niż zapytała. - Dobra z ciebie 

mateczka. Miała szczęście ta twoja sierotka.  

Zamyśliła się, popatrzyła na zwierzaka i wyciągnęła ręce 

- A pokołysać dasz? 

Królik zastrzygł uszami i odruchowo zacisnął łapki na różowym beciku. Po chwili jednak 

rozluźnił uścisk i podał Tortoletce maleńki tłumoczek. Ta delikatnie rozsupłała wstążeczki i 

wyłuskała z niego Myszkę. 

- Mietuszka, przyjacielu, co za cudo chowasz przed światem. Maleńkie, różowiutkie. Jaka tam 

makiełka. Cukiereczek, karmelek najsłodszy. A do snu jej śpiewasz? 

I nie czekając na odpowiedź, zanuciła: „Uciekaj myszko do dziury, by cię nie złapał kot bury, 

bo jak cię złapie kot bury, to cię obedrze ze skóry”. 

A po chwili dodała: 

- Cukiereczek, karmeleczek szybko się w ustach rozpływa. Myszki żyją krócej niż króliki. 

- Przestań, maleńka - Szarlota dotknęła chudziutkiego ramionka. - Nie trzeba. Na wszystko 

przyjdzie pora. 

- Na wszystko, siostrzyczko? A moja makiełka? Oj, wygrzałabym w ramionach moją 

bułeczkę, nadziałabym ją tłustym mlekiem, obsypała słodkim lukrem. I widzisz, siostrzyczko. 

Zanim jeszcze nadeszła, po dziesięciokroć minęła, minęła, minęła jej pora - po raz ostatni 

przytuliła szarego gryzonia i oddała go królikowi. 

Strzepnęła szklaną łzę spływającą po ubielonej twarzy. 

- Umarli dzieci nie mają, mówisz… 
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- Nic nie mówię, maleńka. 

- Umarli dzieci nie mają, mówisz. No i co ja z tej śmierci mam? Leżę tam, sama, samiuteńka 

jak palec. I coraz mi ciężej na duszy, coraz trudniej wstawać z grobu. Przytłaczają mnie te 

wszystkie puchnące rozdziały. Przyszpilają do ziemi osinowe kołki słów.  

- To nie ja piszę, maleńka. 

- Nie ty. Nie ty. Ktoś jednak pisze. Ksiądz jaki czy co. A może i sam papież. Encyklikę albo i 

bullę. Summie desiderantes affectibus. 

Szarlota przycupnęła na stercie śmieci, poskrobała się w porośniętą piórkami bielutkiego  

niczym śnieg łupieżu głowę, a następnie wyciągnęła rękę. 

- Dawaj bucik. Czas na małą wycieczkę. 

- Bucik? Na co ci mój bucik? Bez niego nie wrócę do domu. 

- Wrócisz, wrócisz. Dawaj.  

Tortoletka zdjęła z nitki ołowiany trzewiczek. Szarlota nie bez trudu - nosiła większy rozmiar 

obuwia - wcisnęła w niego stopę, a następnie - rytmicznie stukając obcasikiem - zaczęła 

dobijać się do wnętrza rozpościerającego się pod powierzchnią zdarzeń tekstu.  

- Daj spać ludziom, kobieto! - dobiegło z czwartego piętra, a po chwili w oknach całego bloku 

zaczęły zapalać się światła. 

- Rany boskie, niech ktoś wreszcie zrobi porządek z tą babą!  

- Czy na to nie ma żadnego paragrafu? 

- Stara wariatka! 

- A ja jutro na szóstą do pracy! 

- Niech ktoś wezwie policję! 

- Boże! Nie masz równości na tym świecie! - okrzyk padł z ust rozgoryczonego solenizanta, 

który przez cały wieczór, ze względu na sąsiedztwo, co chwila uciszał zaproszonych gości. 
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Gwoli sprawiedliwości muszę dodać, że na samym parterze jakiś młody człowiek o 

wyrobionym słuchu wdzięcznie wyginał się w rytm dobiegających dźwięków, wrzeszcząc 

równocześnie do telefonu: „Przyjeżdżaj. Stara daje czadu”.  

Po kilkunastu minutach przytupywania tekst rozdziawił nienasyconą gębę i z głośnym 

mlaśnięciem wessał Szarlotę, która w ostatniej chwili zrzuciła ołowiany bucik i pociągnęła za 

sobą siostrę. Sam lot przebiegał spokojnie, bez zakłóceń - aczkolwiek Tortoletka narzekała na 

brak drogowskazów - zaś rozwarte spadochrony spódnic kontrolowały jego szybkość. Siostry 

- łagodnie dryfując w nieco zatęchłym powietrzu - powoli mijały karnie stojące w szeregach 

słowa i zwarte w bojowych szykach rozdziały. W niektórych rozwierały się spore dziury, co 

cieszyło Szarlotę, dopóki nie zrozumiała, że za dezercję jednych słów płacą inne - 

wykreślane, zastępowane przez młodsze, zdolne załatać lukę w tekście. „Jakie to szczęście, że 

nie podlegam władzy autorki” - pomyślała.  

Opuściła wzrok i najpierw poczuła, a następnie ujrzała - przesłaniający widok w dole - gęsty 

obłok o zapachu zupy kalafiorowej, spod którego dobiegały znajome, kobiece głosy. 

Wzruszenie ścisnęło ją za gardło. 

Głos pierwszy: Trzykroć miauknął, miao, miao, Kot Kulawy.  

Głos drugi: A właśnie, właśnie. Podobno dostał przez łeb ołowianym bucikiem. 

Głos trzeci: B…b…bucikiem? 

Głos drugi: Że niby z nieba. Przylepa tak twierdzi. 

Głos trzeci: Dzi…dzi…dziwne. 

Głos pierwszy: W takim tempie, dziewczynki, to i do Panny Karmiącej nie skończymy. 

Głos trzeci: N…n…no t…t…to jeszcze r…r…raz. Od p…p…początku. 

Głos pierwszy: Trzykroć miauknął Kot Kulawy.  

Głos drugi:  A więc dalej, siostry wiedźmy,/ Czarodziejski krąg zawiedźmy/ Wkoło kotła, 

wrzućmy doń/ Kalafiorów pełną dłoń.  
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Wszystkie trzy głosy razem: Dalej! żwawo! hasa! hej!/ Buchaj, ogniu! kotle, wrzej!  

Głos trzeci: Ja…ja…jak jest n…n...nazwa t…t…tej zupy? 

Głos pierwszy: Minestra „Habib”. 

Głos trzeci: C…c…co? 

Głos pierwszy: Miałyśmy do wyboru: „Abu Arab”, „Achmed belle”, „Amina”, „Habib”, 

„Lakhdar”, „Mahre”, „Narayan”. Tu jest jeszcze „Kalafior po sułtańsku” i Sos Kalafiorowy 

„Á la Oriental” Ale to nie. „Habib” wydawał się najlepszy. Nieźle pasował do tekstu. 

Głos drugi: To Tarty przepisy.  

Głos trzeci (ze zdumieniem): T…t…tarty? 

Głos drugi: No nie to, że ona gotuje, bo nie gotuje. Eklercia szukała czegoś do czytania w 

bibliotece - dlatego teraz tak śmierdzi - no i masz: „Kitab niewieści. Opowiadania z życia 

nabożnych muzułmanek i prorokiń, objaśnienia niektórych obrządków religijnych, 

tłumaczenia modlitw i sur Koranu na język polski, wschodnie opowieści umoralniające dla 

nabożnych kobiet, pochwalające dobre uczynki i karcące wszelkie słabostki ludzkie. Z 

różnych źródeł zebrała, gęsim piórem i czerwonym atramentem wyrobu własnego 

wykaligrafowała oraz przepisami na lekkie a pożywne potrawy z kwiatów kalafiora na 

ostatniej stronie uzupełniła Pantuzela Arzuchna Ciasteczko. Nakład Wydawnictwa 

Stowarzyszenia Kobiet Muzułmańskich, wydanie nowe, przejrzane, ozdobione ryciną i 

tytułem chromolitografowanym. Kijów 1900”. Pomyślałyśmy, że się nada. 

Głos trzeci: W…w…wszystko z kalafiora? 

Głos drugi: No, też byłyśmy zdziwione. Ale pasuje, nie? 

Głos trzeci: P…p…pasuje. 

Głos drugi: A więc dalej, siostry wiedźmy. 

Głos pierwszy: Mężnej Tarty sztuczna mascella, szczęka… 

Głos trzeci: Z…z…zgodziła się? 



 70 

Głos drugi: Przecież oddamy. Na dobre jej wyjdzie, jak trochę zmięknie. Przyciasna była. 

 Głos pierwszy: Mężnej Tarty sztuczna szczęka/ Niech w ukropie tym rozmięka:/ Wywar z 

kości i warzywa,/ Cukier, sól, świeża pokrzywa,/ smalcu gram i ogon szczurzy,/ Jogurt i 

pomidor duży/ Niech to wszystko się na kupie/ Warzy w kalafiorowej zupie.  

Wszystkie trzy głosy razem (jak wyżej): Dalej! żwawo! hasa! hej!/ Buchaj, ogniu! kotle, 

wrzej!  

Głos pierwszy: Jeszcze ingrediencyj kilka!/ Garść rodzynek i ząb wilka… 

Głos trzeci: C…c…co t…t…to jest? 

Głos drugi: Myślisz, że tak łatwo o wilka? Nie w tych stronach. A że Paszce właśnie wypadł 

mleczny ząbek… 

Głos trzeci. Włamałaś się do skrzyneczki ze skarbami!? 

Głos drugi: Zapomniałaś o jąkaniu. 

Głos trzeci: To ja decyduję, czy i kiedy się jąkam. 

Głos pierwszy: Bajciu, musimy kontynuować. A ząbkowi na zdrowie wyjdzie. Wyparzy się i 

wybieli. 

Głos trzeci: (potępiająco  milczy) 

Głos pierwszy: No, to od nowa: Jeszcze ingrediencyj kilka!/ Garść rodzynek i ząb wilka/ 

Mąki łyżka, aceto i ślina/ Zmieszana z kroplą węgrzyna,/ I pszenica, i pietruszka,/ Gałka 

muszkatołowa od łóżka,/ Język bluźniącego Żyda,/ Z wieprza tłuszcz, i ten się przyda,/ A do 

tego mułły nos/ I z Tatara brody włos,/ Dwa paluszki małych dziatek/ Zaduszonych…  

Głos drugi: No i tu nie byłyśmy pewne, czy dusi się całego dziadka, czy tylko dwa 

paluszki… 

Głos pierwszy: …więc udusiłyśmy słone paluszki w tym orientalnym sosie. Taniej wyszło. 

Głos trzeci: No d…d…dobra. Jedziemy. 
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Głos pierwszy: Dwa paluszki małych dziatek/ Zaduszonych, na ostatek,/ Dla nadania 

konsystencji/ Tej przeklętej kwintesencji,/ Kalafiorów worków parę.  

Wszystkie trzy głosy razem: Dalej! żwawo! w prawo! w lewo!/ W lewo! w prawo! hasa! 

hej!/ Buchaj, ogniu! kotle, wrzej!  

Głos trzeci: D..d…duchy czarne, b…b…białe,/ B…b…bure i szare/ Z…z…zstąpicie, 

zstąpcie, zstąpcie/ W tę tu p…p…pieczarę.  

Głos drugi: Wielcy, mali,/ Wzywamy was z bliska, z dali,/ Abyście się ukazali.  

Głos trzeci: P…p…palec mię świerzbi, to d…d…dowodzi,/ Że jakiś p…p…potwór tu 

nadchodzi:/ Ooodsłońcie oootwór, niech wnijdzie p…p…poootwór!  

…i w tym właśnie momencie Szarlota - pod koniec lotu jej ciało nabrało gwałtownego 

przyspieszenia - z głośnym pluskiem rozbiła taflę apatycznie dojrzewającej w kotle 

kalafiorowej, wzbudzając potężną falę uderzeniową, która w strefie krawędzi garnka 

osiągnęła zawrotną wysokość kilkudziesięciu metrów, a następnie rozlała się po całym 

dzieciństwie lądującej. Pod wywar poszły: stukot przetaczających się po kamiennym bruku 

konnych wozów, stęchły zapach ciągnących się wzdłuż wyboistych ulic drewnianych domów, 

słodycz wygrzanych w słońcu pomidorów, chrupka świeżość kiszonej kapusty w papierowej 

torbie.  

Kiedy tylko staruszka odzyskała utraconą na skutek zderzenia z zupą przytomność - 

aczkolwiek część wspomnień z dzieciństwa przepadła bezpowrotnie - wspięła się na palce i 

wyjrzała z gara na świat. Klasztorna kuchnia wręcz lśniła czystością - polewka wetknęła swój 

ciekawski nos we wszelkie możliwe kąty, wymywając z nich góry kurzu, obierzyn i 

nadgniłych resztek - jedynie wiszące tu i ówdzie smętne nitki włoszczyzny oraz płytkie 

kałuże przypominały o kataklizmie. Nieco gorzej wyglądały trzy leżące na podłodze kobiety.  

W bruździe pomiędzy, odartymi z bielizny, sflaczałymi pośladkami Rollady zapuścił korzenie 

imponujący kwiat kalafiora. Podwinięta spódnica Eklery odsłoniła ujście rozległej delty 
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zatamowane przez dwie pomarszczone, łyse rodzynki. Odsłoniętego podbrzusza Bajadery 

uwiesiła się zaś maleńka marchewka, której nabrzmiała od wody, uniesiona główka nieśmiało 

spoglądała na świat zza potężnych ud przeoryszy.  

- Wszystkie w Klasztorze tak macie? - zapytała, próbując odkorkować właz do tyłka, Rollada. 

- A p…p…pewnie - Bajadera obciągnęła habit. 

„Taaa… To przecież oczywiste - pomyślała Szarlota. - Ten nadmiar… Zawsze była zbyt 

kobieca jak na kobietę. Bujne piersi, pożywne mleko, jakby stworzone do rodzenia dzieci 

biodra. To się nie mogło udać”. 

Szerokie echo, jakim odbiły się we wnętrzu kotła jej myśli, przyciągnęło uwagę trzech 

kucharek. 

- Patrzcie, kobietki! Tam coś siedzi! - Rollada podeszła do gara i - zajrzawszy do środka - 

roześmiała się w głos: 

- Loti, maleńka. Kto by pomyślał. Nie w ciebieśmy celowały - wyciągnęła rękę ku próbującej 

wygramolić się z kotła wnuczce. - Panno Karmiąca, aleś się postarzała. 

- Sześćdziesiąt lat - z dumą potwierdziła Szarlota, wtulając się w objęcia prababki. 

- Niezły wynik jak na siedem rozdziałów. 

- Aaa… To akurat nie moja zasługa. Nie ja piszę. 

Spod sufitu dobiegło cichutkie westchnięcie, a następnie coś się - migocząc - zaszamotało. 

- Ki diabeł? - zdumiała się Eklera, podczas gdy Bajadera i Rollada z przymrużonymi oczami 

obserwowały tajemniczą szarpaninę. 

- Zaraz diabeł. Toż to moja rodzona - Szarlota, głośno stękając, wspięła się na palce, 

schwyciła za rąbek granatowej spódnicy i ściągnęła zaczepioną o drzazgę w suficie siostrę - 

niezwykle niska waga ciała nie pozwoliła jej samodzielnie wylądować - na ziemię. 

- Witajcie, mateczki - jeszcze w powietrzu Tortoletka próbowała ująć spódnicę w palce i 

kulturalnie dygnąć. - Z wizytą wpadłyśmy. Jak te dwie śliwki w kompot.  
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- Aleśmy kobitki narozrabiały - mruknęła Rolada.  

Przeorysza - objąwszy spojrzeniem chudziutkie ramionka - obficie skropiła grubą pajdę 

chleba miodem i położyła na kolanach gościa. 

- Merci, merci - drobnym ciałkiem wstrząsnął nerwowy chichot. Słodka kromka podskoczyła 

do góry i przywarła do szpary pomiędzy deskami. 

- Głodna, wiecznie głodna. I pomyślałby kto, że słabo cię karmią. I ze mnie soki wyssałaś - 

Tortoletka uderzyła obcasikiem ziemię - Ale kawy to bym się napiła. Tylko z cukrem, 

słodziutkiej. 

Bajadera zaparzyła dzbanek gorącego napoju i postawiła na stole parujący kubek. 

- Kubeczek? Nie filiżanka ze złotą obwódką? To po co pić? 

Eklera, Rollada i Bajadera popatrzyły po sobie. 

- To nie wasza wina. To my wybrałyśmy się do was z wizytą - Szarlota wysunęła się z kąta, z 

którego obserwowała całą scenę. - Przyszłyśmy po makiełkę. 

- Tak, tak, mateczki. Po makięłkęśmy przyleciały. Córeczkę-dziewczynkę. 

- Umarli nie mają dzieci. 

- Widzisz, widzisz, siostrzyczko? To samo mówiłam - Tortoletka z rozpaczą załamała ręce. - 

Mówiłam, prawda? Mówiłam? 

- Mówiłaś, maleńka. 

- D…d…daj spokój, E…e…eklera. N…n…narozrabiałyśmy. Jesteśmy j…j…jej to 

w…w…winne. 

- Pszenica, owies, figi, mak? - upewniła się Rollada, sięgając po kamienną makutrę. 

- A j…j…jakże. D…d…dziewczynkę ch…ch…chce. 

- Oj, tak, tak. Dziewczynkę. Jeszcze cieplutką. Prosto z pieca - na ubieloną twarzyczkę 

wypełzł delikatny rumieniec. - Z rodzynkami i miodem. 
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- Niech wam będzie - westchnęła Eklera, sięgając do ogromnego kredensu po kamienną 

makutrę i mosiężny tłuczek. Postawiła misę na stole, zaś Bajadera wrzuciła do niej mak, 

mąkę, masło, migdały, orzechy, rodzynki i figi, laseczkę wanilii, cukier oraz wlała miód, a - 

po chwili wahania - dodała kieliszek 30-procentowego likieru z pomarańczy. 

Tortoletka z zapałem schwyciła za tłuczek i zabrała się do ucierania. Jego ciężar okazał się 

jednak zbyt duży jak na jej wątłe ramiona. Po kilku minutach cała spocona i drżąca opuściła 

ręce i z rozpaczą spojrzała na siostrę.  

- Czekaj, maleńka - Szarlota stanęła obok Tortoletki. Po chwili dołączyły do niej pozostałe 

kucharki i na mosiężnej rączce spoczęło dziesięć kobiecych dłoni. Tłuczek ociężale  wyruszył 

w wędrówkę dookoła makutry. Po chwili jednak rozpędził się i nabrał szybkości. 

- Wsiadajcie, madonny - krzyknęła Tarta. - Trzyj Tortoletka! Trzyj z całej siły! 

I drgnęły madonny 

I orszak konny 

Ruszył z kopyta. 

Lata dokoła 

Gramofonowa 

Płyta, 

Taka 

Płyta:  

 

Migają w krąg anglezy grzyw 

i lambrekiny siodeł, 

I gorejące wzory byk 

Kwiecisto-laurkowe… 

- Pryyy… - Rollada gwałtownie ściągnęła cugle. - Dość! Przedobrzymy! 
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Tłuczek z rozpędu zakręcił się jeszcze kilka razy i znieruchomiał. Rollada i Bajadera chwacko 

zeskoczyły z siodeł, Tarta i Szarlota próbowały wyplątać się z końskich grzyw, zaś 

Tortoletka, która przez cały czas wirowała uczepiona końskiego ogona, bezwładnie osunęła 

się na ziemię.  

Przeorysza zanurzyła kciuk w makutrze i oblizała ze smakiem. 

- D…d…dobre - mlasnęła 

- Dobre? - Tortoletka z trudem próbowała stanąć na nogi. 

- Taaa… - potwierdziła Rollada, oblizując palce. - Masa w porządku. Od ciebie zależy jej 

kształt. 

- To wielka odpowiedzialność? - Tortoletka z czułością przytuliła kamienną misę. 

- Wielka, maleńka, naprawdę wielka. Ale udźwigniesz - Szarlota podniosła porzucony w 

kącie ołowiany bucik i zawiesiła na szyi siostry. 

- Udźwignę, siostrzyczko, pewnie że udźwignę. Ale nieprędko się teraz spotkamy. 

- Nieprędko. Prędko. Zawsze znajdziemy jakąś lukę w tekście. 

Tortoletka podniosła makutrę i oparła na wypiętym brzuchu. Szarlota objęła obie i z czułością  

spojrzała w ogromne, żółte, gęsto nakrapiane zielonymi cętkami oczy. I poczuła głęboki 

smutek, wszechogarniającą samotność i nienasyconą pustkę, w której okryta siną poświatą 

Panna Karmiąca bawiła się szklanymi kulkami. I usłyszała jak tafla jej starego serca pęka na 

dwie części, zaś maleńką siostrzyczkę porywa jego rwący i lodowaty nurt. 
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Rozdział siódmy 

Jeśli ktoś z Was, Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy, na podstawie lektury mego 

nieporadnego rękopisu wyrobił w sobie przekonanie, że bohaterka tej opowieści to, żyjąca na 

starannie wyprasowanym przez Dymitra marginesie społeczeństwa i koszt opieki społecznej, 

stuknięta staruszka - jest w błędzie, grubym i poważnym błędzie. Szarlota Strudel Ciasteczko 

napisała bowiem kilka poczytnych książek kucharskich. Popularność tych kuchennych 

bryków była zastanawiająca, ponieważ ich autorka nigdy nie nauczyła się gotować. Potrafiła 

jedynie upichcić kilka prostych potraw i upiec parę ciast. Co więcej: gdy próbowała 

kucharzyć na podstawie przepisów z własnych książek (zazwyczaj spisanych z innych 

książek), nigdy nic jej nie wychodziło. Nawet ją dziwiła zatem wielkość nakładów własnych 

oraz cudzych poradników. „Dlaczego ludzie je kupują, skoro nie da się na ich podstawie 

niczego przyrządzić?” - myślała. 

Przyczyny popularności wypocin Szarloty liczni recenzenci upatrywali w kultywowaniu i 

podsycaniu tradycyjnych wartości - przepisy dotyczyły głównie, aczkolwiek nie tylko, 

przyrządzania członków najbliższej rodziny. Część krytyczek zarzucała im natomiast brak 

precyzji - pomijały część wstępną, czyli zdobywanie i oprawianie mięsa (zarzut absurdalny, 

zważywszy na to, jak bogaty asortyment ludzi, w tym z nami spokrewnionych, kręci się po 

rzeźniach i sklepach mięsnych).  

Kiedy jednak teraz, po latach, przeglądam pożółkłe rękopisy jej autorstwa, rozumiem, że u 

źródła większości recenzji leżał pewien rodzaj nieporozumienia. Przepisy Szarloty miały na 

celu nie tyle dostarczenie wyrafinowanej kulinarnej rozkoszy, co zamaskowanie głębokiego 

niesmaku, jaki większość z nas żywi wobec członków własnej rodziny - z apetytem 

spożywamy wołowy ozór w galarecie, tenże sam apetyt odbierają nam jednak cięte języki 

pozbawionych taktu krewnych. 
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Większość rodzin wymusza (auto)kanibalistyczne zachowania. Żadna jednak nie chce się do 

nich przyznać. Rodzina Szarloty nie stanowiła wyjątku. 

- No i masz, Panienko! Toż to rasizm czystej wody! - załamał ręce pradziadek w odpowiedzi 

na pytanie czteroletniej Szarloty: „Czy to prawda, że babunia zjadała ludzi?”. 

Targające dziewczynką wątpliwości nie były jednak bezpodstawne - niejednokrotnie podczas 

familijnych obiadów dyskutowano historię spotkania Franciszka i Tarty. Szczegóły zmieniały 

się w zależności od humoru biesiadujących, a ten determinowała jakość serwowanych przez 

Kelnera sosów oraz obsługi (lub jej braku) Przylepy. Jądro pozostawało jednak niezmienne: 

- Pod Wahszawą centrum polskiego rządu buhżuazyjnego i hepubliki impehialistycznego 

kapitału - prychała zaślinionymi okruchami babka.  

- Lenin - dopowiadała małej wykształcona Eklera. - Twoją babkę zawsze, sempre, cechował 

daleko posunięty egalitaryzm i niechęć do nierówności społecznych. 

- Taaa… - hakiem na kikucie ręki - przypominającym kiełbasę na grillu - pradziadek 

delikatnie skrobał się w łysą czaszkę. - Ale przecie i my, Panienko, ludzie myślący. Przylepo, 

skoczże no do kredensu po filiżankę dla siebie i tego szelmy oraz Cygana Kelnera.  

- Błota - kontynuowała Tarta. 

- Poleskie rozdarły front na północny i południowy. 

- Gaj-Chan. 

- Ludowy komisarz niezwykle poważał rady młodej Tatarki - uboga krewna przecierała szkła 

srebrnych okularów, których grubość zwiększała się z każdym mijającym rokiem. - Chodziły 

nawet słuchy, że to ona miała ostateczny wpływ na charakter kampanii 3. Korpusu Kawalerii. 

- Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. 

- Rzeczywiście, bardzo szybko objęła przywództwo 2. Dywizji Korpusu. Tej kozackiej sotni. 

Na początku się buntowali - wyjaśnienia przerywał drwiący śmiech Tarty. - Ale niedługo. 

- Chude pachoły, zbiegi i zbóje. 
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- Co za pieniądze komu chcą, służą. Wydaje mi się, że Tatarzy mają ich za ludek nieco 

podrzędnej jakości. 

- Gaj Dimithiewicz piękny mężczyzna. 

- Tartę i Gaja połączyły jednak emocje ponadhistoryczne i kulturowe. 

- Ale Fhanciszek… - spojrzenie Tarty rozmazywało się niczym masło na kromce chleba. 

- Tak - Rollada zrywała się od stołu i z górnej szuflady bieliźniarki wyciągała album z 

rodzinnymi fotografiami. - Urody to Franiowi matka natura nie poskąpiła. 

Na wyłuskanym spośród innych, zamazanym zdjęciu amatorska lustrzanka zarejestrowała 

niewysokiego, szczupłego chłopca o jasnej czuprynie i szeroko rozwartych, błękitnych 

niczym najczystszy lazur oczach. Nadawały one twarzy wyraz nieschodzącego z niej 

zdumienia. Przygarbiona sylwetka i ściągnięte ramiona sugerowały zaś chorobliwą 

nieśmiałość. Zarówno z twarzy, jak i sylwetki promieniowało jednak coś nieskończenie 

miłego i ciepłego.  

- Nie tylko urodziwy, ale i charakterny. Ojczyzna w potrzebie, a on za szablę chwyta, matulę 

w siwą dłoń, tfu, siwą matulę w dłoń cmoka, o błogosławieństwo na drogę prosi, konika 

siodła i hajda na wojnę.  

Z gardła Tarty wydobywało się charknięcie - jakby próbowała odksztusić zalegającą je 

flegmę. 

- Cenię literaturę romantyczną, Adi, ale obie wiemy, że inna była przyczyna - uczyć się 

Franiowi nie chciało. Sfałszował więc datę urodzin i zrejterował ze szkoły. Gdyby nie wojna, 

guerra, kolejny raz w tej samej klasie by zimował. Choć czytać lubił. Niejeden wieczór razem 

w kuchni przesiedzieliśmy. Ogień trzaska, kawa z cynamonem w garnku bulgocze, szeleszczą 

przewracane strony...  

- Niewiele dobrego z tego czytania wynikło - westchnięcie Rollady boleśnie przywracało 

Eklerę rzeczywistości.     
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- I tu masz rację. Źle mu lekturę dobrałam Polubił te to, książki zbójeckie - ciskała w kąt 

wyjętym z kieszeni fartucha tomem. - Młodości Franka niebo i tortury. One zwichnęły osadę 

jego skrzydeł i wyłamały do góry. Kochanek przez sen tylko widzianych mamideł… 

Tarta starannie wysmarkiwała nos w rękaw, a następnie z zainteresowaniem oglądała żółtą 

wydzielinę. 

- Nawet konika wybrać nie potrafił - wzdychała matka książkowego patrioty. - Szyszkę 

osiodłał, najpłochliwszą klaczkę w stajni. Cienia się własnego bała. Przy pierwszej lepszej 

okazji ciężaru się pozbyła i pogalopowała z powrotem. Gdyby nie ty - z wdzięcznością 

popatrzyła na synową - jak nic utonąłby w tym błocie.  

W odpowiedzi na pytający wzrok wnuczki Tarta meldowała zatem zwięźle, jak to - dokonując 

żołnierskiego zwiadu - dostrzegła wyłaniającą się z poleskich bagien głowę kapusty, która po 

bliższym rozpoznaniu okazała się należeć do urodziwego mężczyzny. Towarzyszącego jej 

Kozaka, który zamierzył się spisą na bogate w związki mineralne warzywo, z ogromną siłą 

spałaszowała szablą - zemdlony (a może martwy) osunął się z konia na ziemię. Wyciągnęła 

jarzynę z błota, jęknęła: „A to ci bigos” i w mgnieniu oka, rejterując z oddziału, zmieniła 

front. Dezercja nie stanowiła dla niej problemu - często przemieszczała się w ten sposób 

podczas zmagań wojennych. Interesowało ją raczej zbieranie doświadczeń niż wspieranie 

którejkolwiek ze stron konfliktu.  

O gęsią skórkę przyprawiały Szarlotę oba obrazy: bezradnego, tkwiącego w ziemi niczym 

warzywo dziadka oraz groźnej, z apetytem pałaszującej swe kozackie dzieci babki. Wniosek, 

jaki z nich wypływał, był niepokojący: w pewnych sytuacjach spożywanie ludzkiego mięsa 

jest nie tylko dozwolone, ale i zalecane. Można je: bigosować szablą, siekać na kotlety, dusić 

w ogniu oraz przyprawiać do smaku listkiem laurowym. 

Każdą książkę kucharską Szarloty otwierał zatem przepis na poznaną w dzieciństwie potrawę 

z kapusty i mięsa: bigos. Nieodmiennie kopiowała go z należącego do Eklery XVII-
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wiecznego Compendium ferculorum Stanisławy Czernieckiej Ciasteczko: „Kápłoná upiecz, 

mięśiste drobno pokráy, á kośćiste ták włóż z członkámi. Cebulę drobno, Pietruszki, rosołu 

wley, Masła płókánego, Pieprzu, Kwiatu, przywarz á day ćiepło. Jeżeli chcesz Cytrynę 

wycinać, álbo octu dobrego winnego wlać, álbo Agrestu włożyć”. Jako dziecko nadaremnie 

próbowała wyjaśnić, dlaczego kapusta wymaga wkładki z drobno posiekanego kapłana i 

jakiego wyznania powinien być ów dobry pasterz. Ciotka zawsze odpowiadała jedynie 

zagadkowym cytatem: 

„Jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa.  

Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta,  

Która wedle przysłowia, sama idzie w usta;  

Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa  

Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa”. 

Eklera nie była szczególnie pobożna. Wniosek nasuwał się zatem sam: ciało i krew księdza 

musiało zawierać coś nadającego potrawie wyjątkowy smak. Sama receptura stanowiła zaś 

mocny argument za istnieniem tajemniczych powiązań między religią a spożywaniem ludzi. 

O ile jednak zjadanie obcych (zwłaszcza na wojnie lub podczas religijnych rytuałów) 

wydawało się Szarlocie całkowicie logiczne i uzasadnione, to zasłyszane w dzieciństwie 

zdanie otworzyło jej oczy na nowe, znacznie bardziej niepokojące, formy kanibalizmu. 

- Spasłaś się na nieszczęściu taty! Gdyby nie odszedł, pożarłabyś go do reszty! - wykrzyczała 

kiedyś Tarcie w przypływie straceńczej odwagi jej córka Pascha. 

Rozpacz matki otworzyła pole dla nowej interpretacji rzekomo pospolitych zachowań 

konsumpcyjnych: obgryzając gicz cielęcą, Szarlota myślała o drewnianej nodze pradziadka, 

żując pierś z indyka - o płaskim gorsecie Rollady, śledząc oko  na rosole z kury - o słabnącym 

wzroku Eklery, a wyławiając z sosu siwe włosy -  o łysym placku na głowie Bajadery.  
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Zaczęła również dostrzegać drobne ślady codziennych zmagań o życie - niczym strzępy 

rozwleczonego przez hieny ścierwa: odgryziony paznokieć na parapecie, zdartą  skórkę w 

szufladzie, rzęsę czy brew przylepioną do okna, świeży strup przy rabatce. Porzucone szczątki 

zbierała do tekturowych pudełek i kremowała w kuchennym piecu. Popiołami - 

przechowywanymi w urnie ze starego imbryka - przyprawiała kolejny smak dzieciństwa, 

czyli gruszki zaspane w popiele: „Gruszki umyć, obrać ze skórki, przekroić, usunąć gniazda 

nasienne. Ułożyć w posmarowanym odrobiną masła żaroodpornym naczyniu. Posypać 

popiołem z cynamonem. W garnczku rozpuścić masło oraz miód, dodać orzechy włoskie i sok 

z cytryny. Polać gruszki tak przygotowanym sosem. Wstawić do piekarnika. Zdrzemnąć się i 

zaspać. Podawać gorące lub ostudzone”. 

Jako dziecko miała dwór pradziadków za otwartą i darmową przystań, przy której cumowały 

zarówno niebieskie ptaki (Tarta czy Bajadera), jak i życiowi rozbitkowie (Eklera czy Kelner). 

W pewnym momencie zrozumiała jednak, że na skutek braku dopływu świeżej krwi 

wyizolował się on i od kilku dobrych lat kisił we własnym sosie. Kąśliwość i podgryzanie się 

mogły zatem wynikać  z oszczędności aprowizacyjnych - cierpiący głód żrą się ze sobą, a 

dzięki temu cała masa i energia - zgodnie z prawami fizyki dla układów zamkniętych - 

pozostają w rodzinie.  

Wydawałoby się zatem, że pojawienie się - niczym manny z nieba - nowej krewnej powinno 

zostać powitane z radością i zahamować praktyki kanibalistyczne. Tak się jednak - podobnie 

jak w przypadku Przylepy - nie stało. 

Grudzień roku, w którym załomotała - bo pukaniem tego nazwać nie można - do drzwi, był 

wyjątkowo śnieżny i mroźny. Ludzie starali się nie opuszczać bez potrzeby nagrzanych 

pomieszczeń - również pradziadkowie, Tarta, Eklera, Pascha wraz z Kało i Szarlotą, Kelner, 

Blondasek, Przylepa oraz przybyła z kilkumiesięczną wizytą Bajadera (z Siostrzyczkami) od 
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tygodni wygrzewali się przy kuchennej lepce i popijali gorącą herbatę z malinami. Nuda się 

ich nie imała.  

Każdy zabawiał pozostałych tym, co potrafił najlepiej: pradziadek - do melodii Constanzo 

Porty wygrywanej przez Kelnera na trąbce - melorecytował Litanię Loretańską do 

Najświętszej Marii Panny (w czym gorliwie sekundowała mu Pascha wraz z mężem), Rollada 

- zręcznie operując pedałami i balansując ciałem - prezentowała freestylowe akrobacje na 

przerobionym z ukochanego dwukołowca monocyklu, Tarta strzelała z okna (odwrócona do 

niego plecami) do skostniałych z zimna wron lub zadziwiała maestrią wykonania matki i 

czachy w pikutach, Eklera czytała co lepsze, gorące kawałki, Blondasek splatał na jej włosach 

końskie warkoczyki i ozdabiał je dzwoneczkami, Szarlota z zapałem studiowała - „Gdy wzrok 

dzikich spoczął na Hiszpanach, z ich ust poleciała ślinka jak u obżarciuchów w gospodzie” - 

watykański dokument o karaibskich kanibalach „De Orbe Novo”, a Przylepa obierała 

ziemniaki.  

Usłyszawszy, że ktoś próbuje włamać się do dworu, dziadek bohatersko wyruszył 

zlokalizować i nazwać zagrożenie. Kiedy - wiedzeni ciekawością - pozostali ostrożnie zajrzeli 

do sieni, ich oczom ukazał się niespodziewany widok: niekształtny tułub w fufajce ściskał 

pradziadka, radośnie wykrzykując: „Dieduszka! Dieduszka!”. Na dźwięk hałasu za plecami 

człekopodobna istota odwróciła się i - przenosząc wzrok z Rollady na Eklerę, a z Eklery na 

Bajaderę - zapytała: „Babuszka?”. Tembr głosu wskazywał na stworzenie płci żeńskiej, 

dopiero jednak, gdy - na uprzejme zaproszenie Rollady: „Proszę, rozbierz się, moje dziecko, i 

wejdź do środka” - ściągnęło ono z siebie: futrzaną uszankę z trokami, drelichową 

tiełogriejkę, podszewkę z watolinowej kołdry, wojłokowe piżmy oraz haftowane walonki, 

okazało się, że pod warstwami ubrania kryje się urodziwa kobieta.  
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Urodziwa to zresztą za mało powiedziane - tak śliczna i pełna wdzięku, że patrzącym dech 

zaparło. Miły dla oka widok zaburzała jedynie okrywająca ciało, sztywna od brudu i potu, 

koszula.  

- Marciepanna - nieznajoma rozejrzała się i dokończyła. - Marciepanna Pirożnoje.  

- Jak? - nie dosłyszał pradziadek. 

- Marciepanna Franciszkowna Pirożnoje. 

- Franciszkowna? To niemoż… - spojrzenie błękitnych niczym najczystszy lazur oczu 

zdławiło wątpliwości Rollady. 

- Ależ tatkowi szło dopiero na siedemnastą wiosnę - krzyknęła Pascha. 

Tarta chrząknęła. 

- A to ruski klops - westchnął pradziadek. - No cóż moje dziecko. Witaj w domu. Przecie my, 

Panienko, ludzie myślący. 

- Witaj - Eklera wyciągnęła dłoń do gościa. 

W tym samym momencie włosy na głowie Marcepanny poruszyły się, maleńka, szara 

błyskawica przecięła powietrze i na rękę Eklery opadł opity krwią Pediculus humanus. 

- A fuj!- krzyknęła. - Wsza! 

Cała rodzina jak jeden mąż cofnęła się o krok. 

- To się nie godzi, Panienko - szepnął pradziadek. - My ludzie myślący, a tu… 

- Wszawica - zafrasowała się Rollada. 

- Dżuma - Pascha dotknęła węzłów chłonnych na szyi. 

- Gohączka okopowa - z satysfakcją dorzuciła Tarta. - Nieźle trzęsie. 

- D…d…dur p…p…plamisty. 

 - Mór dur. Wór skór. Gbur wiór. Zmór chór - chichotały i migotały, podszczypując jedna 

drugą w łydki, otaczające Bajaderę Siostrzyczki.  
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- O laboga! Na szto stolko krikow! - nie zważając na obrzydzenie zgromadzonych, 

Marcepanna wyłuskała z warkocza dorodnego owada i rozgniotła go paznokciem. - U nas, w 

chatie, połno tego było. I kak-to nikto nie umier. Wsie my żiwiem. 

- Mam tu coś - Eklera kartkowała przyniesiony w międzyczasie z kuchennej biblioteki 

„Okólnik nr 3922/1919 Ministerstwa Zdrowia Publicznego skierowany do lekarzy 

powiatowych, a dotyczący zwalczania duru plamistego”. - Uwaga, czytam: „Ministerstwo 

zwraca uwagę Panów Lekarzy Powiatowych na konieczność…”. Nie, to nie to. „Lekarzy 

zaniedbujących zgłaszania należy pociągnąć do odpowiedzialności sądowej z par. 206 KK, 

komunikując  natychmiast nazwiska do…”. Nie. O tu: „W chwili obecnej najważniejszym 

czynnikiem zwalczania panującej epidemii duru plamistego jest odwszawianie i dezynfekcja - 

najprostsze sposoby wykonania jej nadające się do powszechnego zastosowania podajemy 

poniżej”. 

Wielbicielki i wielbiciele książek Szarloty - którym nie przyszłoby do głowy, że prawdziwą 

artystkę inspiruje nawet zakalcowaty bełkot przedwojennych urzędników - na próżno słali do 

niej listy z pytaniem o pochodzenie przepisu na słynny ocet sublimatowy (zwany również 

miksturą prof. Obalińskiego): 1 część sublimatu, 200 części wody, 10 części esencji octowej. 

Nadawał się on nie tylko do przemywania zawszonej głowy, lecz także przyprawiania i 

konserwowania członków rodziny (w związku z tym jednak, że usunięcie skrzepów krwi z 

pokaleczonego mięsa wymagało nawet kilkunastogodzinnego moczenia w zimnej, najpierw 

mocno osolonej, później zakwaszonej octem wodzie, Szarlota często podkreślała kucharski 

bezsens wzajemnego ranienia się) - dzięki niemu nie rozkładali się zbyt szybko, a ich ciała 

przez lata zachowywały tak pożądaną w kuchni świeżość.  

„Wobec powyższego - kontynuowała Eklera - poleca się w każdym miasteczku lub wsi 

zakładać najprymitywniejsze łaźnie, połączone z dużym piecem piekarskim”.  

Zamyśliła się. 
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- Z łaźni do pieca. To się nie godzi - szepnął pradziadek. 

- Nie godzi się - potwierdziła Rollada. - Zostaniemy przy domowych sposobach. 

- „W razie braku najprostszych urządzeń kąpielowych należy się zadowolić polewaniem 

ciepłą wodą z konewki”. 

- A nie można jej po prostu wsadzić do wanny? 

- No nie wiem, Adi. Specjaliści zalecają konewkę. 

- Niciewo wy nie ponimajetie! - krzyknęła nagle Marcepanna, przerywając przetaczającą się 

nad jej głową dyskusję. - Wied to suwienir! 

I tu - w odpowiedzi na zdumione spojrzenia - popłynęła nieskładna, acz egzotyczna opowieść 

o poczęciu ukraińskiej krewnej klanu Ciasteczko: kiedy młodziutki Franciszek trafił do 

poleskiej chaty, był tak brudny i zawszony, że przypominał gęsto obsypany makiem paluszek. 

Schludna gospodyni - z braku innych środków - postanowiła wyłapać robactwo palcami, co 

nieświadomy jej intencji mężczyzna odebrał jako erotyczną grę wstępną. Tak oto błędna 

interpretacja zwyczajów obcej kultury doprowadziła do narodzin Marcepanny.  

- Co za bzdury - obruszyła się Paszka. - Tatuś bardzo dbał o higienę. I zawsze pachniał 

jabłkami. 

- Pachnioł - zarechotała Przylepa. - Tam wi. Cztery roki i mniesiunc miała, jak się zawinoł i 

zwioł. 

- Przylepa milczy - surowo nakazała Eklera. - A co do tych wszy… - zamyśliła się. - John 

Donne jeden ze swoich wierszy poświęcił pchłom. Opiewał w nim zjawisko nadzwyczajne - 

zespolenie chłopca i dziewczyny, wyrażające się tym, że w ciele pchły płynęła krew obojga. 

With one blood made of two. Połączona w jedno krew ich dwojga. Czy mama panienki czytała 

po angielsku? 

Marcepanna przecząco pokręciła głową, lecz Eklera ciągnęła dalej: 
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- I to by wyjaśniało tę nieszczęsną pomyłkę. Metaforyczną opowieść o pchle wzięłaś, 

dziecko, za rzeczywistość. A zważywszy na to - rozejrzała się wokół - że otaczają mnie sami 

dojrzali intelektualnie ludzie, mogłabym pokusić się również o interpretację freudowską, w 

której ukąszenie pchły… 

- Anglijskij eto imperialisticieskij jazyk! - krzyknęła nagle Marcepanna. - I mietafora toże! - 

dodała nieco bez ładu i składu. 

- Będziemy musieli popracować nad wykształceniem krewnej - jadalnię przeszył sceniczny 

szept pradziadka. - W końcu, Panienko, jakby nie było, my ludzie nie tylko myślący, ale i 

wykształceni. 

„Ale kwas” - pomyślała Szarlota i - wiele lat później - nie omieszkała umieścić w swojej 

książce przepisu na ukraiński kwas chlebowy: 1 kilogram czerstwego, razowego chleba, 7 

litrów wody, 40 dekagramów drożdży, 20 dekagramów cukru. O jego niepowtarzalnym 

smaku decydowała jednak nie, dość konwencjonalna, receptura, ale atmosfera, w jakiej ulegał 

procesowi fermentacji - do jej wytworzenia niezbędna była obecność co najmniej siedmiu 

członków familii. Nic dziwnego zatem, że zyskał zaszczytne i ciepło brzmiące miano „kwasu 

rodzinnego”. 

- Ja toże dana obrazowanije - zaprotestowała Marcepanna. - Ja okonciła szkołu. U mienia 

swidietielstwo. 

Spod podszewki leżącego na parkiecie waciaka wyłuskała plik dokumentów i z dumą podała 

pradziadkowi. Ten już brał je do ręki, gdy kilka kropek - podskakując - zmieniło swoje 

położenie. 

- Znowu te wszy! Czytaj sama.  

- Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitet imieni Łomonosowa. S otlicijem. Ja połuciła 

miedal. Nie było legko sirotie - potrząsnęła głową, jakby chciała odgonić złe wspomnienia. A 

ja w tym miejscu pozwalam sobie przejść na język, w którym opowiedziano mi tę historię (co 
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- z góry ostrzegam - do cna ją zafałszowuje). - Ale mama-nieboszczka zawsze powtarzała: 

„Bez nauki ani rusz. Daleko nie zajedziesz”. Choć ten pęd do wiedzy to pewnie po tacie. 

Mama, choć mądra, nawet czytać nie potrafiła. 

Rozejrzała się po twarzach zebranych i - jakby uderzona malującymi się na nich uczuciami - 

sięgnęła po kolejne świadectwa. 

- Z oktiabrników i pionierów - drużynową byłam. A to zaświadczenie, że cały miesiąc 

zdobywałam sprawności w Arteku. Nawet piętnastu lat wtedy nie miałam. 

- Przylepo - ciszę, która zapadła po prezentacji Marcepanny, przerwał głos Rollady. - 

Odprowadź panią do pokoju gościnnego. 

- To tak - szepnęła przybyła. - Nie trzeba - dodała głośniej i zgniotła świadectwa w papierową 

kulkę. 

- Proszę się na nas nie gniewać. To był bogaty w wydarzenia i emocje dzień. Wszystkim 

należy się solidny odpoczynek. No już, Przylepo. 

Dziewczyna schyliła się po leżące na podłodze szmaty i z niezwykłą jak na siebie 

delikatnością wymierzyła gościowi lekkiego kuksańca w bok. 

- Chodźwa. 

Z pochyloną głową Marcepanna opuściła salon. W przedpokoju podniosła ją i popatrzyła na 

Przylepę. 

- Nie boisz się wszy? 

- Iii tam. Swoich mam potund - pomachała dłonią nad rozczochraną głową. 

- To we dworze są wszy? 

- Oczywiście, że są - służąca odłożyła na bok gwarę. -  Zawsze były. Ale to nasze wszy. 

Płynie w nich polska krew. 

Podrapała się za uchem. 

- Pański krzyż z panienką. A zatem zmarła? 
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- Kto? 

- Panienki matka. Cóż, też jestem sierotę. 

- Wychowała mnie partia - wyjąkała Marcepanna. 

- Taaa… - A jednak rodzona to zawsze rodzona - Przylepa starannie uklepała puchową 

pierzynę i ostrożnie zamknęła za sobą drzwi. 

- I co o tym myśli? -  zza winkla wychylił się pradziadek. 

- O  czem? 

- No bo w końcu, Panienko, tak przez granicę… I bez paszportu chyba… A nawet jakby z 

paszportem, to jeszcze gorzej… - pomarszczoną twarz wykrzywił grymas zgrozy. - Co 

Przylepa fuka? My, ludzie myślący, różneśmy rzeczy w życiu widzieli. Dobrej nocy. 

Następnego dnia rano Kelner z filiżanką gorzkiej czekolady zapukał do gościnnego. 

Odpowiedziała mu jednak martwa cisza. 

Wiele lat później Szarlota, wiedziona kucharskim szóstym zmysłem, przepis na gorzką 

czekoladę zastąpiła receptą na czarną polewkę zwaną inaczej juszką czerniną lub czarną 

zalewajką. Przygotowanie wyrafinowanej potrawy wymagało sporego poświęcenia ze strony 

przynajmniej jednego członka rodziny - upuszczeniu krwi nieodmiennie towarzyszył pełen 

bólu okrzyk: „Krew mnie zalewa!” - przeznaczona więc była dla wyjątkowo niepożądanych 

gości. Słodko-kwaśny smak nadawały zupie ocet i cukier (jako że rodziny mają tendencje do 

popadania w skrajności, wyważenie kwasu i słodyczy stanowiło nie lada sztukę), syrop ze 

śliwek lub gruszek, suszone owoce, miód, doprawione kluseczkami, pyzami lub gotowanymi 

ziemniakami.   

Służący zastukał ponownie. Nie otrzymawszy odpowiedzi, uchylił drzwi i zajrzał do środka. 

W pustym wnętrzu wirowały - okno zostawiono na oścież otwarte - płatki śniegu. Mężczyzna 

przysiadł na starannie pościelonym łóżku i przez chwilę delektował się gorącym napojem. 

Następnie wstał i poszedł zameldować rodzinie o zniknięciu krewnej. 
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Przeszukanie podzielonego na odcinki pokoju niewiele dało - jedynie spod szafy Bajadera 

wymiotła kupę kotów, w tym Kulawego, i kilka rozchichotanych Siostrzyczek. Żadna nie 

potrafiła wyjaśnić, co tam robiły i czego szukały. Jedna ściskała w rachitycznej rączce pająka 

ze smętnie zwisającym odnóżem. 

- Zostaw go - przeorysza rozgięła palce chciwej rosiczki. - Cierpi. 

Spocony ze strachu owad na oślep popędził przed siebie. 

- Tu jej nie ma - zawyrokowała  Paszka. 

- Nie ma - potwierdziła Tarta. 

- Ufff - odsapnął pradziadek i zaraz dodał: - Nie to, żebym był na nie. Gość w dom, Bóg w 

dom. 

W tym samym momencie zza okna dobiegło skrzypienie śniegu. Drzwi do domu otworzyły 

się, a następnie zatrzasnęły z hukiem. Do pokoju, energicznie strzepując biały puch z 

walonek, wpadła Marcepanna. Tym razem jej ubiór znamionowała pewna pretensja do 

elegancji: spod fufajki wystawał rąbek jedwabnej, „jeszcze sprzed wojny”, sukni Eklery oraz 

prawie nieużywane, „po co kłuć ludzi w oczy”, karakuły Rollady, na przegubach rąk 

błyszczały zegarki Ludwika (na prawym szwajcarski, „od święta”, Longines, na lewym - 

rosyjska, „na co dzień”, Rakieta), z szyi zwieszał się łańcuch, „na ciężkie czasy”, pereł 

Paszki, głowę osłaniał ocieplany mysim futerkiem kornet Bajadery - a na jego przedzie 

zwycięsko rozczapierzała ramiona czerwona gwiazda. 

Na widok zgromadzonych Marcepanna radośnie wykrzyknęła: 

- No przecież już jestem! 

Z czułością pogładziła zesztywniałego pradziadka po policzku. Kiedy jednak zwróciła się ku 

prababce, ta cofnęła się o krok i cichym, acz stanowczym, głosem zadysponowała: 

- Rozbieraj się, moja panno. Do rosołu. 

- Do rosołu? - zdumiała się Szarlota. - Przecież na obiad miał być krupnik. 
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Marcepanna, drżąc z zimna, zdarła z siebie ubrania, a kiedy już została w samej bieliźnie, 

Rollada podsumowała: 

- Widzisz, my tu szanujemy cudzą własność. 

W swoich książkach Szarlota nie poświęciła zbyt wielu linijek savoir vivre’owi 

obowiązującemu przy spożywaniu posiłków. Wyjątek stanowiły zapamiętane z dzieciństwa 

zasady obowiązujące przy spożywaniu rosołu - zasiadało się do niego nagim lub w bieliźnie, 

manifestując w ten sposób przekonanie: „Przed bliskimi nie mam nic do ukrycia”. Ten sposób 

biesiadowania zyskał zresztą ogromną popularność  w klubach swingersów - zrzucanie 

kolejnych partii odzieży ochrzczono tam „pozbywaniem się imperialistycznej własności 

materialnej” lub „rozkułaczaniem”.  

Skarcona Marcepanna, szykując się do stanowczej odpowiedzi, wzięła głęboki oddech. W 

tym samym momencie zaterkotał dzwonek aparatu telefonicznego. Rollada podniosła do ucha 

słuchawkę i zapytała: 

- Taaak? 

Przez kilka minut wsłuchiwała się w dobiegający z drugiej strony monolog, w czasie którego 

po jej i tak kwitnących policzkach rozpełzł się szkarłatny rumieniec. Kiedy odwiesiła rączkę 

aparatu, szepnęła: 

- Żeśmy się doczekali. Możesz być z siebie dumna, drogie dziecko - rzuciła z przekąsem. - 

Dzwonił sam sekretarz Pietruszka. 

Marcepanna, której obcy był smak polskiego przekąsu, podeszła do Rollady i - uścisnąwszy ją 

z całej siły - odpowiedziała: 

- Prawda? Dzięki wam, babuszka - objęła wzrokiem pozostałych. - Obcą przyjęliście pod 

dach.   

- A jednak z paszportem - wyszeptał pradziadek. - A już miałam nadzieję, że bez. 

- Do chrzanu - zwięźle, acz niejasno, podsumowała sytuację Bajadera, dodając: 
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- M… m… mnie t… t… tam cz… cz… czepka nie brakowało. Wyliniał. 

Kłopoty z brakiem porozumienia nie stanowiły dla Szarloty nowości. Wygłodzeni 

mieszkańcy dworu dość często żarli się między sobą, aczkolwiek trzeba przyznać, że robili to 

z dużym smakiem. Cóż dopiero, gdy do różnic w temperamencie czy poglądach dochodziły 

narodowościowe czy kulturowe. Zaproponowanym przez nią - wiele lat później -  kulinarnym 

rozwiązaniem problemu stało się wspólne spożywanie przekąsek, zazwyczaj ozorów w sosie 

chrzanowym. Wzięcie na język cudzego języka otwierało: dzięki ozorom w sosie własnym 

chrzaniło się, ile wlezie, na swój własny temat, przyrządzone w sosie chrzanowym 

prowokowały do chrzanienia do sąsiadki czy sąsiada (poprzedzonego grzecznościową 

formułą: „Czy mogę pochrzanić?”), otwierając równocześnie na cudze chrzanienie („Tak, 

proszę mi jeszcze trochę pochrzanić”, „Nie, dziękuję, przestań już chrzanić” lub dla bliskich: 

„Nie chrzań”).  

Kilku dni po telefonie familia Ciasteczków poznała powód partyjnych gratulacji. Zniknięcie 

Marcepanny wiązało się z wizytą w pobliskiej szkole, a ta - powtarzana codziennie -  

przełożyła się na coraz liczniejszą obecność we wsi oraz miasteczku dzieci z 

zaczerwienieniami na całym ciele - szczerze pisząc, wyglądały jak pokąsane przez robactwo. 

Po jakimś czasie w kieszonkach ich mundurków pojawiły się czerwone chusteczki - 

Pietruszka osobiście podziękował zaskoczonemu pradziadkowi za przekazanie na rzecz 

dziecięcej organizacji pionierskiej pakietu jedwabnych chusteczek. Dodał również, że - mimo 

iż jest to sprzeczne z przyjętymi zasadami - szlacheckie herby rodu nie zostaną wycięte, 

pozostając świadectwem nawrócenia zatwardziałych kapitalistów.  

Na przylegającym do drewnianego budynku szkolnym boisku godzinami ciągnęły się - 

wypełnione a to pogadankami i dyskusjami, a to musztrą i ćwiczeniami z pierwszej pomocy - 

zbiórki. Te drugie - z lornetką i strzelbą na dachu stodoły - bacznie śledziła podekscytowana 

Tarta. Darzyła ona zresztą gościa coraz większym szacunkiem. „Moja khew” - powtarzała.  



 92 

- Mamo! Złaź z dachu i odłóż broń! Niechcący wypali i nieszczęście gotowe! - napominała 

rodzicielkę Paszka. 

- Przeghupowania trwają. Czujność potrzebna. 

- Ale to jeszcze dzieci! 

- Co z tego. Ważne, że ludzie. 

Zamiary radzieckiej krewnej stały się jednak w pełni jasne, gdy do rąk Eklery trafiło pierwsze 

wydanie miejscowej „Pionierskiej Prawdy”. „Zorganizowane żywienie społeczne dzieci - 

zacytowała zebranym w kuchni fragment zredagowanego w znakomitej polszczyźnie 

wstępniaka - zapewnia nie tylko uwolnienie kobiety od kuchni, ale i zmniejsza także 

materialną zależność dzieci od rodziny”. Następnie wskazała na sporej wielkości, acz dość 

niewyraźne z powodu złej jakości wydruku, zdjęcie. Widniała na nim stojąca w dwuszeregu 

drużyna - na głowie jednej z uwiecznionych postaci dumnie sterczał ocieplany kornet. Taż 

sama ściskała pod pachą tłustą, białą kurę. Nad fotografią kłuł w oczy napis: „Brygada 

Ochrony Mienia - BOM”.  

- Przeca to Zośka - zauważyła nagle Przylepa. - Najlepsiejsza nioska w kurniku. 

- Skąd Przylepa wie? - zdumiała się Eklera. 

- Jakby tyli razy co ja zmacała, też by wiedziała. 

- A to łotr - szepnęła nagle Rollada, uderzając pięścią w rozmazaną sylwetkę stojącego obok 

Marcepanny mężczyzny z trąbką w dłoni. 

- Zawsze to mówiłem - ucieszył się pradziadek. - Złodziej to i szelma. Ale tyś nie wierzyła. 

Pod łóżkiem go trzymałaś. 

Wraz z nadejściem wiosny młodzież rozłożyła się obozem na stoku widocznego z okien 

dworu pagórka. Z daleka wyglądało to tak, jak gdyby stado gołębi spadło pomiędzy sosny i 

świerki. Przez cały dzień nad namiotami unosił się gęsty dym - z ognisk, przy których 

wprawiano się w gotowaniu śniadań, obiadów i kolacji. „Nie sztuka żyć w mieście, spać na 
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łóżku i przychodzić do zastawionego przez rodziców stołu - czytali Ciasteczkowie w jednym 

z kolejnych wydań „Pionierskiej prawdy”. - Warto spróbować, jak to smakuje, gdy trzeba 

wszystko własnymi rękami zdobyć”. A w zdobywaniu żywności dziewczęta i chłopcy 

zdobywali coraz większą sprawność. O siódmej rano, kiedy białe mgły snuły się jeszcze nad 

łąkami, słychać było rześki, raźny, mokry od rosy głos trąbki, w którą dęła odziana w 

lokajski, ozdobiony czerwoną chustą, frak postać.  Przy pierwszej zwrotce:  

„Wstawać, wstawać, śpiochy, 

Długoście leżeli, 

Czyś-cie go-to-wi?”  

obóz pozostawał nieruchomy. Ostatnia nieodmiennie podrywała jednak wszystkich na nogi. 

Wszak na stanowczo postawione pytanie:  

„Czyście gotowi?”,  

odpowiedź mogła być tylko jedna:  

„Zawsze gotowi!”.  

Pionierki i pionierzy przecierali zaropiałe od snu oczy i naciągali płócienne mundurki. 

Niektórzy jeszcze przed założeniem ubrania zbiegali w dół po stoku góry do wypełnionej 

krystaliczną i chłodną wodą miednicy. Ej! Żaden król nie miał takiej - najczystszym srebrem 

błyszczała w słońcu, a krańce jej stykały się z niebem. Kiedy jednak Kelner po raz ostatni 

unosił do ust trąbkę i rytmicznie groził palcem:  

„Hej chłopcy i dziewczęta, 

Lećcie po śniadanie, 

Kto się spóźni - nie dos-ta-nie!”,  

dzieci niczym stado jeleni pędziły na miejsce zbiórki. Tam czekała już na nie drużynowa, 

nieodmiennie z Zośką u boku.     

- W dwuszeregu zbiórka! - padała komenda. - Apel! 
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Trzymając w ręku listę nazwisk, wywoływała jedno po drugim. Kiedy ostatnie, krótkie i 

pewne: „Jest” odbiło się echem o ścianę lasu, rzucała: 

- Do wsi! Po śniadanie! 

I w parach, śpiewając:  

„Niestraszne nam burze i grzmoty! 

Nie boim się trudu i pracy. 

My młodzi, weseli, junacy. 

Niesiemy światu dzień nowy”, ruszano do okolicznych domostw. Przez kilka pierwszych 

tygodni miejscowa ludność witała obozowiczów z niekłamaną przychylnością - odpowiadała 

na pozdrowienia i wynosiła przed domy kosze pełne wiktuałów. W miarę upływu czasu 

pionierki i pionierzy coraz częściej zastawali jednak zaryglowane drzwi oraz spuszczone z 

łańcuchów psy. Marcepanna - nie zważając na wściekłe ujadanie - przyklękała przy wsiowych 

Azorach i Burkach, ocierała pianę z udręczonych pysków i coś cicho szeptała. W efekcie 

nieodmiennie wlokła się za nią wataha zbiegłych lub bezpańskich zwierząt - oddawała im 

sporą ilość zebranego mięsa, odżywiając się głównie warzywami i owocami, a chłopi zaczęli 

przezywać ją sobacznicą.   

-  Gdzieś ty się tego nauczyła - śmiała się Przylepa. - Bez trudu sondujesz studnie bydlęcych 

dusz. 

- Dusza, obywatelko, to pojęcie religijne, a religia to rodzaj duchowego alkoholu, w którym 

niewolnicy kapitału topią pragnienie lepszego życia - odpowiadała przeciwniczka opium dla 

ludu, a ja - aby nie utrudniać lektury i tak już męczącego tekstu, pozwolę sobie odtąd 

przytaczać jej słowa po polsku. - Ani ja, ani - jak to określiłaś - bydlęta nie mamy dusz. Być 

może dlatego tak łatwo się nam porozumieć. Nie szukamy za daleko czy za głęboko. 

Bierzemy siebie takimi, jakimi jesteśmy.  
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Wśród oblegających Marcepannę zwierząt szczególną rolę pełnił mały kołtun smętnie 

sterczących na prawo i lewo siwych dredów powszechnie zwany Rudą Sunią. Od lat 

rezydowała ona pod gankiem dworu - rezydencja owa polegała zaś na zaadaptowaniu na 

potrzeby mieszkaniowe kartonowego pustostanu oraz przyjmowania raz dziennie od Rollady 

miski z posiłkiem. Na wpół dzika lokatorka nigdy nie pozwoliła ona zbliżyć się do siebie, nie 

mówiąc już o głaskaniu czy innych pieszczotach, nikomu z Ciasteczków. „To prawda - 

zdawała się mówić. - Śpię w porzuconym przez was pudle i zjadam resztki z waszego stołu. 

Idziecie jednak górą i nigdy nie zrozumiecie, co oznacza wędrowanie ciemną doliną”. 

Reakcję Rudej Suni na radziecką krewną odebrano jednak w rodzinie jako afront. Ujrzawszy 

nieznajomą, wyczołgała się spod ganku, podeszła i - obwąchawszy - trąciła nosem.  

- Witajcie towarzyszko - Marcepanna wyciągnęła ku suce rękę. 

 W odpowiedzi ta podała jej łapę. 

- Kto nauczył tego kundla cyrkowych sztuczek? - rozzłościł się Niejaki Stryj (przybywał w 

gościnę za każdym razem, jak przehulał jakiś folwark). - Wstyd nam teraz przynosi. 

- Czyście nie głodna? - kontynuowała Marcepanna. - Marnie wyglądacie. 

I - pogrzebawszy w kieszeni - wyciągnęła ku zwierzakowi garść słodkich drożdżowych 

okruchów. Ten nie skorzystał, lecz od tego czasu często towarzyszył drużynowej podczas 

zbiórek, odpraw oraz - w miarę starczych sił - prac społecznych.  

Im chłodniejsze stawały się relacje Marcepanny z rodziną, tym bardziej rosła w siłę chmara 

otaczających ją obywatelek i obywateli mniejszych. Wygłaszane na zbiórkach pogadanki 

zdominowała zaś tematyka uciskanych przez kapitalizm stworzeń - otaczające ją czyste serca 

i umysły ze zrozumieniem przyjęły rewizję kierunku polityki drużyny. „Nie przypadkiem - 

uzasadniała swe stanowisko, siedząc w kręgu zakreślanym przez cyrkiel płomienia - 

pierwszym posunięciem towarzysza Marksa po otrzymaniu spadku po towarzyszu „Lupusie” 

Wolfie stało się wykupienie od przedstawicieli klasy wyzyskującej trzech psów, dwóch kotów 
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oraz dwóch ptaków. Otworzywszy przed nimi drzwi swego domu, świadom faktu, że to 

właśnie udomowienie zwierząt stało się punktem zwrotnym w procesie przeistaczania 

pierwotnego społeczeństwa komunistycznego w - oparte na nierówności i niewolnictwie - 

klasowe, nigdy nie poddał ich upokarzającej tresurze. Wskazywał za to na dowody 

inteligencji i niezależności swych współtowarzyszek i współtowarzyszy. Spójrzcie - mówił do 

gości. - Kiedy tylko przekraczacie próg, Whisky, nie bacząc na ewentualne gratyfikacje, pędzi 

w podskokach ku ciężarnej Teddy, aby bezzwłocznie poinformować ją o waszym przybyciu. 

Ona zaś wybiega mu naprzeciw - swym zachowaniem podkreślając równość i braterstwo 

stworzeń. W świetle powyższego weryfikacji wymaga przeświadczenie towarzysza Lenina o 

wyższości - reprezentujących klasową niezależność - kotów nad - akceptującymi sojusz klas 

uciskającej i uciskanej - psami. Zadziwia przy tym dalekowzroczność jego decyzji o 

rezygnacji z nadawania swym - tu przemawiająca podrapała w łepek Rudą Sunię i delikatnie 

się uśmiechnęła - myszołapom imion, które wskazują na ich burżuazyjne zawłaszczenie. Nie 

ulega przy tym wątpliwości, że szacunek żywiony przez towarzysza Uljanowa dla zdania 

otaczających go zwierząt pozwalał na zachowanie samokrytycyzmu oraz rewolucyjnej 

czujności. Świadkowie prowadzonych na Capri rozmów z towarzyszem Gorkim 

jednoznacznie potwierdzają, że najczęściej powtarzanym przez asystujące dyskutującym 

stado papug słowem było ciusz lub ciepucha, co w języku kraju Rad oznacza bzdurę. 

Uproszczeniem byłoby jednak twierdzić, że sam kontakt z psami, kotami czy ptakami chroni 

przed odstępstwami od jedynej słusznej drogi bolszewizmu. I tak towarzyszka Luksemburg, 

mimo uczucia, którym darzyła swą kotkę, opowiedziała się po stronie sprzeciwiających się 

dyktaturze proletariatu i dążących do sojuszu z liberalną inteligencją mienszewików. Podziw 

budzi przy tym przenikliwość towarzysza Lenina, który - widząc tłustość i okazałość Mimi - 

nazwał ją jaśniepańską, antycypując w ten sposób przyszły rozdźwięk w łonie partii. 

Sympatia żywiona dla psów nie usprawiedliwia także postępowania zdrajcy klasy robotniczej 
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i agenta obcego wywiadu, Lwa Dawidowicza Trockiego - owczarki Benno i Stella służyły mu 

zresztą głównie za narzędzie, uwłaczającego godności, uwodzenia kobiet. Niektórzy twierdzą, 

że to właśnie sposób traktowania psów, a nie odstępstwa i różnice ideowe, stał się zarzewiem 

konfliktu z towarzyszem Stalinem. Zwierzęta owe bowiem, a konkretnie po leninowsku 

bezimienna suka husky, jako jedyne stały u jego boku podczas trzyletniego zesłania do 

Irkuckiej Guberni na Syberię. Istnieje ponadto przekonanie, że właśnie ze względu na psią 

świadomość urzeczowienia proletariatu towarzysz Wissarionowicz podarował swemu synowi 

Wasilijowi, otrzymanego w prezencie na 70-te urodziny od belgijskiego górnika, rudego 

spaniela. Dodam tylko - tu groźnie potoczyła dokoła wzrokiem, że - co zostało potwierdzone 

przez radzieckich lekarzy - śmierć Miłki nastąpiła z przyczyn naturalnych. Za oszczercze 

uznać przy tym należy sugestie, jakoby nie cierpiał on kotów. Na jednym ze zdjęć, które 

trzymałam w ręku, towarzyszom Stalinowi i Leninowi asystują podczas rozmowy dwa koty. 

- Flaki sobie dla ciebie wypruwam, a tu takie rzeczy - jęknęła Paszka, dowiedziawszy się o 

udziale córki w pionierskich zbiórkach.   

Podjęta przez matkę kwestia wypruwania flaków nurtowała Szarlotę przez wiele lat. W jej 

rozwiązaniu widziała bowiem sposób na rozwiązanie problemu głodu nie tylko w rodzinie, 

ale i na świecie: starsi wypruwają je sobie dla młodszych, gdyby zatem zostały im one 

zwrócone w postaci pożywnej zupy  na kości (najlepiej posiadacza flaków) z dodatkiem: 

włoszczyzny (marchew, por, seler, pietruszka, cebula), przypraw (liść laurowy, ziele 

angielskie, gałka muszkatołowa, majeranek, czerwona słodka i ostra papryka, odrobina 

imbiru, sól, pieprz, łyżka octu winnego) oraz zasmażki (mąka i masło w proporcjach 1:1 

podsmażone na złocisty kolor) kooperujące ze sobą jednostki (członkowie rodziny?) mogłyby 

wyżywić same siebie. Niestety, niektórzy nie tylko nie wypruwali sobie flaków dla innych, 

ale wypruwali je - jak Tarta - innym. Pozbawieni flaków musieliby zatem szukać pożywienia 
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poza sobą, zaburzając żywieniową równowagę na świecie. Ten, kto sobie wypruwa flaki dla 

innych, a dla kogo nikt ich sobie nie wypruwa, pozostaje z pustym brzuchem. 

Nie zważając na napomnienia matki - a może właśnie dzięki nim - Szarlota coraz częściej 

dyskretnie towarzyszyła Marcepannie. Fascynowały ją głównie te momenty, kiedy ciotka - 

wymknąwszy się otaczającym ją ludziom - kierowała swe pogadanki wyłącznie do zwierząt. 

„Obywatelki i obywatele - mówiła do zgromadzonej na leśnej polanie wielkiej chmary 

ptaków różnego rodzaju: gołębi, młodych wron i innych, zwanych pospolicie mniszkami. - 

System klasowy uczynił was kułakami wśród stworzeń, obdarowując mieszkaniem w czystym 

powietrzu oraz - a nie siejecie ani nie żniwujecie - pożywnym ziarnem. Socjalizm jednak to 

zniesienie klas. A czym są - zapytacie - owe klasy? Klasy - odpowiadam - to takie grupy 

społeczne, z których jedna może przywłaszczyć sobie pracę drugiej dzięki różnicy miejsca 

zajmowanego w systemie gospodarki. Łacińskie słowo communis znaczy wspólny. 

Społeczeństwo komunistyczne zakłada zatem, że wszystko jest wspólne: praca, ziemia, 

żywność. Moralność komunistyczna służy zaś walce, która jednoczy przeciwko wyzyskowi, 

m.in. pracującemu w polu konia, na którego harówce - wydziobując ziarna zboża - żerujecie”.  

Pragnąc uradować drużynową, pionierzy znosili jej schwytane w pomysłowe pułapki 

zwierzęta. Zwracała im ona jednak, zawsze w obecności swych podkomendnych, wolność - 

zachęcając do odlotu przerażone ptaki, umieszczając w wodzie duszące się ryby, nakazując 

powrót w bezpieczne ostępy rozdygotanym zającom. „Chcę, abyście doświadczyli radości 

płynącej z obdarowywania niezależnością” - powtarzała swym wychowankom.  

Zrzucanie ze zwierząt jarzma kapitalistycznego niewolnictwa dało początek szeregowi 

sprawności, które młodzi ludzie z dumą nanosili ołówkiem na tabulą rasę białych koszul - od 

przyrodniczych (przyrodniczka i przyrodnik, przyjaciółka i przyjaciel, znawczyni i znawca 

przyrody, ekolożka i ekolog) polegających na zdobywaniu informacji, przez terenoznawcze 

(obserwatorka i obserwator, terenoznawczyni i terenoznawca, topografka i topograf, 
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kartografka i kartograf) oraz łącznościowe (gończyni i goniec, łączniczka i łącznik, 

zwiadowczyni i zwiadowca) umożliwiających zlokalizowanie uciskanego bydlęcia oraz 

poinformowanie o nim drużyny, do samarytańskich (higienistka i higienista, sanitariuszka i 

sanitariusz, ratowniczka i ratownik) wymagających umiejętności: uchylania furtek na 

podwórko, przecinania łańcuchów u bud czy otwierania bram chlewów. Cenioną, aczkolwiek 

rzadką i trudną do opanowania, była językowa (językoznawczyni i językoznawca, tłumaczka i 

tłumacz, poliglotka i poliglota) umożliwiająca porozumienie z wyzwalanymi. Zdarzało się 

bowiem, że - nacieszywszy się swobodą - dobrowolnie wracali oni do zatłoczonych zagród 

„To nieistotne - twierdziła Marcepanna. - Najważniejsze, że daliśmy im wybór”. Z czasem 

coraz większą popularność wśród młodych zyskała kucharska (jaroszka i jarosz, wegetarianka 

i wegetarianin, weganka i weganin), aczkolwiek dla wielu mięsożerców okazała się nie do 

zdobycia. Przepisy adeptów tejże sprawności weszły w skład dedykowanego Marcepannie 

późnego dzieła Szarloty pt. „Pionierki i pionierzy. Trudne początki wegetarianizmu w 

Polsce”. Adresatem książki były przede wszystkim rozpoczynające przygodę z gastronomią 

dzieci, a sztandarowym przepisem - na barszcz ukraiński. Receptura wydawała się prosta: pół 

główki białej kapusty, kilka buraków i pomidorów, włoszczyzna, dwie garście fasoli, nieco 

liści laurowych, ziela angielskiego, pieprzu, soli, siekanej pietruszki oraz kilka łyżek dobrego 

tłuszczu. O jego niepowtarzalnym smaku decydował jednak gęsty wywar z 

wielokomórkowych organizmów cudzożywnych, niezdolnych do aktywnego ruchu, o 

ścianach komórkowych zbudowanych z chityny, czyli grzybów, a innymi słowy - najbardziej 

zramolałych członków rodziny. Wystarczyło je zmiękczyć szklanką wrzątku - aczkolwiek 

niektóre, ze względu na daleko posuniętą stetryczałość, wymagały kilkugodzinnego 

namaczania - pokroić w paski i dorzucić do gotującej się wody. Zdaniem części czytelniczek i 

czytelników obecność Mycophyta w barszczu przekreślała jego wegetariańskość. „Grzyb to 

zawsze grzyb” - upierała się jednak Szarlota.  
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„Niepojęte. Niepojęte” - denerwował się pradziadek, podsuwając małżonce kolejne numery 

„Pionierskiej prawdy”. W lipcu redakcja zamieściła na pierwszej stronie portret chłopca 

podpisany „Mały bohater”, który oświadczał: „Będę chwytał wszystkich bez wyjątku. Nawet 

jeśli ojca lub matkę przyłapię na złym traktowaniu naszych krów, natychmiast powiadomię 

wydział polityczny”. Obok można było przeczytać wywiad z dziewczynką, która aresztowała 

złodzieja kurzego mienia: „Idę - relacjonowała - i raptem słyszę - coś w kurniku szeleści. 

Zajrzałam, widzę - stoi człowiek i wybiera nioskom jaja. Zatrzymałam go i odprowadziłam na 

posterunek”. W sierpniu gazeta donosiła, że pionierski zastęp utworzył lekką kawalerię dla 

ochrony spokoju pasących się owiec. Zatrzymał on kułaka czatującego z nożycami na wełnę. 

Złodziej został skazany na dzień pracy przymusowej na rzecz jagniąt, co bardzo oburzyło 

młodego człowieka. „Według mnie - stwierdził - nasza komórka partyjna i milicja 

niewłaściwie podchodzą do kwestii praw zwierząt. Bandytę należało ukarać inaczej”. 

Wrześniowy numer zawierał wielostronicowy artykuł „O środkach dla przeciwdziałania 

masowemu odstrzałowi królików, lisów i saren”. Efekt jego wdrażania był widoczny z daleka. 

Faworkowską gminę otoczono, wysokimi na dziesięć metrów i zaopatrzonymi w dzwon 

wieżami, które miały ułatwić dozorowanie okolicznych lasów. Niestety, usadzanym - co 

prawda przymusowo - na nich chłopom brakowało rewolucyjnej czujności. Zdarzało się, że 

zamiast stawić się na dyżurze, ustawiali na ambonach manekiny ze słomy. „Czyż nie jest to 

brutalna i bezczelna kpina z mającej miejsce wokół nas rzezi, że we wzniesionych z takim 

trudem strażnicach upycha się dla zamydlenia oczu strachy na wróble? - grzmiała w 

październiku sama Marcepanna. - Niby kułak czy myśliwy są tak płochliwi, że uciekną na ich 

widok?”. 

Ubocznym skutkiem pionierskiej działalności młodych obrończyń i obrońców praw zwierząt 

był wiecznie przepełniony posterunek miejscowej milicji - na kilkunastu metrach 

kwadratowych tygodniami kwaterowały całe rodziny, zagryzając warzywami gęsty czai, 
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biorąc się za łby lub skandując w rytm uderzeń łyżkami o kraty antypartyjne hasła. 

Zdesperowany sekretarz Pietruszka wydał w końcu oświadczenie piętnujące partyjne 

odstępstwo obywatelki Pirożnoje, delegalizujące jej drużynę i nakazujące zwolnienie 

uwięzionych w trybie natychmiastowym. Decyzja ta oszołomiła Marcepannę do tego stopnia, 

że przez kilka dni nie opuszczała dworu, bezmyślnie wpatrując się w białą ścianę swojego 

pokoju.  

- Nareszcie spędzasz trochę czasu z rodziną - stwierdziła pewnego słonecznego poranka 

Rollada, przysiadając na brzegu posłania wnuczki. - Ciągle tylko latałaś po obcych. 

Zapraszamy na wspólne śniadanie.     

Marcepanna wstała i poszła za babką do jadalni. Usiadła przy obficie zastawionym domowej 

roboty wędlinami stole, rozejrzała się i sięgnęła po rachityczną rzodkiewkę. W tym samym 

momencie z gąszczu włosów na jej głowie wyłoniła się, a następnie przemaszerowała ku 

platerze z owocami maleńka wsza. „Czyżby wegetarianka?” - zdumiała się Szarlota. Zanim 

jednak zdążyła zapytać, Eklera - krzycząc: „A fuj” - rozgniotła insekta zwiniętym w rulon 

„Okólnikiem nr 3922/1919 Ministerstwa Zdrowia Publicznego skierowanym do lekarzy 

powiatowych, a dotyczącym zwalczania duru plamistego”.  

- „Okólnik”! - ucieszył się pradziadek. - Będzie, Panienko, jak znalazł. 

Ujął Marcepannę pod rękę i poprowadził - niczym oblubienicę do ślubnej komnaty - do 

umywalni. Rollada i Eklera zanurzyły ją w wypełnionej gorącą wodą wannie, ostrzygły, 

wysmarowały octem sublimatowym i - tak na wszelki wypadek - naftą. Kąpana odezwała się 

tylko raz, „Boli!”, kiedy - mocno ściskając - zawiązywano jej na cuchnącej smarem głowie 

ręcznik.  

- A toście narobili - załamała ręce Przylepa, wchodząc do łazienki z ciepłym szlafrokiem. - 

Obraliście dziewuchę ze skóry. 

Otuliła Marcepannę ciepłym płaszczem i odprowadziła z powrotem do pokoju. 
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Kilka godzin później Szarlota - z kubkiem ciepłego mleka z miodem - zapukała do ciotki. Nie 

usłyszawszy odpowiedzi, uchyliła drzwi i zajrzała do środka. Nikogo tam jednak nie było - 

jedynie w powietrzu unosił się duszący smród nafty, a poduszkę szpeciły kłaczki ciemnych 

włosów.  

- Gdie ona? - rzuciła w pustkę raz, drugi i trzeci. - Gdie ona? Gdie ona? 

Nie nadarzyła się już jednak okazja, aby pochwalić akcent małej oraz docenić przyniesiony w 

drobnej pięści prezent - wesz uratowaną z biblijnego potopu. W tym samym bowiem czasie, 

w którym dziewczynka wtykała insekta we własne włosy, ubrana w szlafrok i gumiaki dulle 

Griet przekraczała opłotki najbliższej wsi. Jej mieszkańcy, za cichym przyzwoleniem 

sekretarza Pietruszki, odreagowywali - nożem świnię, ciach po gardle - czas komunistycznej 

dyktatury. Oszalałe ze strachu zwierzęta zapędzano w róg podwórek,  pętano im - 

przytrzymując za ogon lub uszy - szczęki oraz racice i nożem zadawano coupe de grace, 

podstawiając równocześnie pod buchającą z dziury juchę garnki. Zwłoki opalano słomą, 

oskrobywano ze zwęglonego naskórka, pozbawiano kopyt i szorowano do białości tarką. Z 

nabitych na solidne kołki i zawieszonych ryjami w dół wyłuskiwano jelita, płuca, serca. Nad 

dachami unosił się kuszący zapach świeżyzny - spracowane gospodynie smażyły na smalcu, 

obficie doprawiając je pokrojoną w plastry cebulą i rozbełtanymi jajami, wieprzowe móżdżki. 

Przy jednym z gospodarstw szczerzył kły nabity na sztachetę świński łeb. 

- Głupia idiotka - zwrócił ku przechodzącej Marcepannie przekrwione oczy. - Głupia, szalona 

idiotka. 

Ta zatrzymała się i poruszyła obrzmiałym językiem, ale z jej ust nie wydobyło się ani jedno 

słowo.  

- Zgodzisz się ze mną? - spytał. - Głupia, szalona idiotka. 

Odpowiedziała w ten sam bezgłośny sposób.  

- No więc - ciągnął. - Biegnij się bawić z pionierami. Wszyscy oni uważają, że masz bzika.  
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Wargi kobiety poruszyły się.  

- Szczerze i otwarcie, zdajemy sobie sprawę, nie bójmy się stwierdzić, przejściowe czy 

chwilowe trudności, określone zjawiska, wiadome wszystkim, miniony okres… 

W ciągu kilku chwil wieś i wszystko dokoła rozbrzmiało parodią śmiechu.  

- Słowa, słowa, słowa. Ale ty wiedziałaś, prawda? Że jestem częścią was? Blisko, bliziutko, 

bliziuteńko! Że to przeze mnie wszystko na nic? Że jest tak, jak jest?  

Znów rozległ się chichot.   

- No dosyć - rzekł. - Wracaj do rodziny i zapomnijmy o wszystkim. I ostrzegam cię - mogę 

stracić cierpliwość. Jesteś niepotrzebna. Rozumiesz? Robimy sobie zabawę w tej wsi. 

Rozumiesz? Robimy sobie zabawę! Więc nie próbuj swoich sztuczek, biedna, wykolejona 

dziewczynko, bo inaczej... 

Marcepanna patrzyła w wielką paszczę, która ziała czernią, rozszerzającą się czernią.  

- ...bo inaczej - mówił. - Wykończymy cię. Zrozumiałaś? Lucjan i Rollada, i Eklera, i 

Bajadera, i Franciszek, i Lotka. Wykończymy. Rozumiesz? 

Znalazła się w paszczy. Upadła i straciła przytomność. 

Kiedy się ocknęła, latający Holender jej ciała dryfował w tumanie gęstej mgły. Spływająca z 

trawy rosa świadczyła, że spędziła pod płotem kilkanaście godzin. Wstała, mocno zacisnęła 

pasek od szlafroka i rozejrzała się za kaloszami - była bosa. Jakiś parchaty kot - cicho 

zawodząc - próbował wepchnąć do jednego z nich kulawą łapę. „Ciii…” - przyłożyła palec do 

ust i delikatnie podrapała zwierzaka za uchem. 

A potem odeszła. 

O jej zniknięciu krążyły legendy. Według jednej z nich - utykając, w za dużym kaloszu - 

wędrowała z Rudą Sunią u boku ścieżką na linii horyzontu, tam, gdzie niebo styka się z 

ziemią.  
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- Nigdy nie szanowała cudzej własności - skwitował pradziadek informację, jakoby dworski 

kundel przeszedł w posiadanie Marcepanny.  

Odbiło mu się naftą. Zebrani przy stole zarumienili się i pospuszczali wzrok. 

- To prawda - szepnęła Eklera. - Była ciężka do strawienia.   

I wtedy starzec rozpłakał się. Strumień gorących łez lał się na stół, ściekał do sieni, rozlewał 

wokół domu, aby w końcu spłynąć ku dolinie, w której pionierzy zazwyczaj rozbijali obóz, i 

zasilić tam dwa małe, krystalicznie czyste oczka wodne. 

Kilka lat wcześniej w jednym z nich utopiła się taka mała dziewczynka.  
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Rozdział ósmy 

Natura obdarowała mnie - aczkolwiek trudno w to uwierzyć, widząc rozklapconą na mojej 

twarzy gruchę - wyjątkowo pomysłowym organem węchu. Za każdym razem, gdy czuję jakiś 

zapach, muszę zdecydować: prawda czy kłamstwo, fakt czy konfabulacja, rzeczywistość 

kuchennych garnków czy wytwór nieokiełznanej fantazji nosa. Nie raz i nie dwa, skuszona 

wonią pajdy chleba z masłem, jarzynowej na kościach czy schabowego w chrupiącej 

panierce, pędziłam do jadalni z nadzieją na domowy obiad, aby rozczarowana zderzyć się z 

jałową pustką białych naczyń. Podejmowanie decyzji utrudnia ponadto nie respektująca 

granic, swobodnie poruszająca się zarówno po kuchni, jak i opowieści Przylepa - w jej 

poniekąd znakomitym kapuśniaku często brakuje kapusty, schabowym - schabu, a na chlebie 

z masłem - masła (nigdy odwrotnie).  

- Jakaś ty naiwna - mówiła Paszka. - Toż ona kradnie.  

Nie mogłam się z nią zgodzić. Koszykowe Przylepy jest ceną, którą należy uiścić za próbę 

zrozumienia, co z czego wypływa, oraz za rozmycie granic pomiędzy, wyskakującymi z 

siebie niczym figurki w rosyjskiej matrioszce, kuchniami: moją, Szarloty, Paszki, Tarty, 

Rollady, Bezy, ciotek - trzech sułbotara, Eklery, Bajadery wraz z Siostrzyczkami. Schab, 

który Przylepa piecze na mój talerz - jej obecność w mojej kuchni nie powinna nikogo dziwić, 

bo każdy ma swoją - ląduje zatem na stole zdumionej prababki. I odwrotnie - niekiedy to ja, 

szperając w pozornie pustych szafkach, odkrywam gorące, prosto z piekarnika Najstarszej, 

ciasto.  

Także tego jesiennego poranka zorientowałam się, czy - smażąc i podsmażając - krzątam się 

wokół własnej patelni, czy to mój nos fantazjuje o cudzej, dopiero wtedy, gdy na progu 

kuchni ujrzałam przygarbioną sylwetkę, zwabionej ciepłym aromatem, Szarloty. Dymitr - 

ubrany w biały, wykrochmalony fartuszek, na którym osobiście wyhaftował: „Dobra mama 

tym się chlubi, że gotuje, co córeńka lubi” - stawiał właśnie przed siedzącą przy maleńkim 



 106 

stoliku Myszką miskę, polanych pachnącym syropem klonowym, starannie wyprasowanych 

naleśników.  

- No, no - starsza pani przełknęła ślinę i otworzyła drzwi lodówki. Z nadzieją pogmerała 

palcem w pokrytej szronem kupie suchych, jesiennych liści, budząc ze snu małego jeżyka. 

Gryzoń popatrzył na nią z politowaniem i nałożył na talerz resztki naleśników. Szarlota 

pochłonęła je błyskawicznie, wylizała syrop i zamyśliła się.  

- Mało. Za mało. Czas na wizytę u Paszki. 

Stanęła przed zwierciadłem (wspomnę jedynie, że brutalna eksmisja ze śmietnika zmusiła ją 

do powrotu do mieszkania w bloku) i krytycznym wzrokiem zlustrowała swój strój. 

Aksamitna koszula nocna do złudzenia przypominała empirową suknię - dla pewności 

zamotała jednak pod stanikiem wełniany szalik. Na koszulę - dzień był dosyć chłodny - 

narzuciła gruby szlafrok, stopy wcisnęła w szpilki. Opadającą na oczy siwą grzywkę skręciła 

w delikatny lok, w gniazdku którego natychmiast wygodnie umościła się dorodna wsza. Usta 

pociągnęła krwistoczerwoną szminką. 

- Ty moja torbo-borbo - z czułością przesłała całusa postaci w lustrze. 

Wyszła na klatkę schodową, lecz usłyszawszy ciche miauknięcie, cofnęła się, aby po chwili 

wystawić na wycieraczkę stare sandały. Klucz do mieszkania - na wszelki wypadek, gdyby 

zjawił się ktoś obcy i zamknął do niego drzwi - zawiesiła na szyi. 

Winda - jakżeby inaczej! - nie działała. Zsypem na śmieci - fruuu! - błyskawicznie pokonała 

dzielące ją od parteru dziesięć pięter. Kiedy - siedząc na miękkiej poduszce ze świeżych 

śmieci - próbowała złapać oddech, w głowę pacnął ją sztywny z przerażenia jeżyk. Pogładziła 

go i wpięła we włosy. W osiedlowym supermarkecie - pod życzliwym nadzorem („Niech ma! 

Będzie pachniało”) kasjerek - obficie spryskała się perfumowanym sprayem do toalet o 

zapachu konwalii.  
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Wyszła na rozświetloną słońcem ulicę i… poczuła się dobrze, tak dobrze. Już dawno nie 

wyglądała jednak równie pięknie. Nawet ja zapomniałam, jak oszałamiająca potrafi być jej 

uroda: twarz o wygładzonych przez wiek, pozbawionych napięcia młodych mięśni, rysach,  

ogromne, wyzute z agresji bystrego spojrzenia, oczy, uwolnione od szpecących kolorów 

srebrne włosy, skóra - przypominająca ciut za duże, lecz dzięki temu wygodne ubranie. Stanik 

sukni podkreślał miękkie piersi, a narzucony na ramiona szlafrok przydawał Szarlocie -

hrabinie, która gardząc opinią pospólstwa, wybiega na chwilę z balu w pierwszym lepszym 

okryciu - arystokratycznej ekstrawagancji. I kiedy tak - przyciągając zdumione spojrzenia - 

szła trotuarem, kobiety z nadzieją i wzruszeniem myślały o czekającej je przyszłości, zaś 

mężczyźni żałowali, że ich towarzyszki są tak banalnie młode. A potem wszyscy wracali do 

domów i z niejasnych przyczyn szlochali długo i rozpaczliwie - jak dzieci, które podczas 

zabawy zraniły się w kolano. 

I już nigdy nic nie wyglądało tak samo. 

A tymczasem niczego nieświadoma Szarlota postanowiła zajść do mijanych w drodze do 

Paszki kościołów. Co jakiś czas przystępowała w nich, jeden po drugim, do stołu pańskiego - 

z nadzieją na poprawę jakości serwowanych przy nim potraw. Jej ocena smaku hostii nie 

zmieniła się od czasu dzieciństwa - mimo iż już w dojrzałym wieku odkryła, że teoretycznie 

potrawę tę powinna klasyfikować jako mięsną, a nie wegetariańskie ciasto. Nie mogła w niej 

jednak wyczuć smaku mięsa - aczkolwiek przy starannym nakłuwaniu udawało się utoczyć z 

wyniesionego ze świątyni opłatka kilka kropel krwi. 

- A juści - mówiła Przylepa. - Księża to żarty naród. Napychajo se kałdun mięsem, a ludziom 

zostawiajo panierke. 

- I nie ma w tym nic dziwnego - odpowiadałam. - Toż każdy lubi dobrze zjeść. 

- To po co gości spraszajo? A pani Paszka też. Mnie koszykowe wypomina, a tegój nie 

zauważa - odparowywała z tępą pewnością, której tak bardzo, bo zbyt przypominała moją, w 
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niej nie lubiłam. - Ale jak przyjdo goście, to sama nic ni ji. Tylko gotuje, lata dokoła abo 

siedzi z boku na stołku. Jakby mogła, to by we kuchni jadła. 

- I to się chwali? 

- Ja tam ni wiem. Przecie ja zawsze w kuchni jadła i jakoś żyje. 

Na takie dictum mogłam co najwyżej rozdziawić gębę i - rozpoczynając nową opowieść -

włożyć w usta zadowolonej z córki Tarty aprobujące: 

- I to się chwali! 

Żadna z nas, ani ja, ani Przylepa, ani nawet Szarlota, nie pamięta, kiedy padły te słowa. 

Musiało to być zaraz po odebraniu Paszki z atałyku u Bajadery - już nigdy potem nie udało 

się bowiem dziewczynce wyżebrać u matki najdrobniejszej pochwały. 

Podobnie z narodzinami - kiedy i gdzie córka Tarty przyszła na świat, nie wiadomo. Ciężarna 

ani na jotę nie złagodziła dotychczasowego trybu życia: znikała na całe tygodnie (a o jej 

bliskiej obecności świadczyły jedynie dymy ze spalonych zagród), jeździła konno, spała w 

stajni, piła mocny kumys, żuła tytoń, zaciągała się sziszą. Na pokorne prośby 

zaniepokojonego męża reagowała zdumieniem i gniewnym trzaskaniem z bata.  

Pewnego marcowego dnia przycwałowała pod klasztor Bajadery, dzierżąc (bo na pewno nie 

tuląc) w ramionach pokaźnych rozmiarów niedźwiedzią skórę, z której dobiegało ciche 

kwilenie. Zaraz też obstąpiło ją siedem Siostrzyczek, jedna ściskała za rękę dwuletnią już 

Przylepę, których obecność zawsze przyprawiała Tartę o ból głowy - takie to było zwiewne, 

ulotne, migotliwe i brzękotliwe. I teraz też: jedna dmuchała Siwej w chrapy, druga łaskotała 

kobyłę po nodze, trzecia splatała konikowi ogon w warkoczyk, czwarta wplatała mu wstążki 

w grzywę, piąta obrzucała Tartę kwiatami z koszyczka, szósta nuciła, a siódma kręciła się w 

kółko jak dziecięcy bączek. A kiedy zobaczyły dziecko!  Dopiero się zaczęło: piski, chichoty, 

szepty, pohukiwania, rozczapierzanie palców, zdradzanie sobie tajemnic na ucho, gra w 
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pomidora, zabawa w głuchy telefon, wywracanie kieszeni na lewą stronę, nadymanie 

policzków, szczerzenie zębów i obgryzanie paznokci.  

Spod zakonnych habitów - ale, pożal się boże, co to były za habity: w prążki, kropki, kratki, 

tu broszka, tam spinka - zaczęły wyciągać gromadzone latami skarby: a to konika na 

pękniętych biegunach, a to topniejące lody na patyku, a to nadgryzionego lizaka-kogutka, a to 

lalkę z wyrwanymi włosami, a to misia z nadprutą łapką, a to porcelanowego baranka bez 

oka.  

- Aaa k…k…kysz! - Bajadera klasnęła w dłonie i Siostrzyczki, a wraz z nimi wszystkie 

zabawki, rozpłynęły się w powietrzu niczym sen złoty Salomei. - Wyb…b…bacz, Tartuchna. 

Nie sposób ich up…p…pilnować. A c…c…co ty tam za p…p…pierożek ściskasz? T…t…toż 

jeszcze chwila, a c…c…cały farsz z niego wyciśniesz. 

- Bielusz - po zniknięciu zakonnic Tarta odetchnęła z ulgą. - Kyz. Piehwohodna. W atałyk 

wam oddaję. Jako dowód przyjaźni i pieczęć przymierza. 

Schyliła się i podała przeoryszy zawinięte w kożuch niemowlę. 

- Dojrzeje - whócę.  

I nie czekając na odpowiedź, plasnęła o boki kobyły potężnymi łydkami i odgalopowała. 

- Taaa… - Bajadera zamyśliła się, podrapała dziewczynkę pod brodą i poczłapała do kuchni. 

Podała maleństwu pełną pierś, a następnie położyła opitego mlekiem bąka do wyścielonej 

mąką makutry. 

Do dyszla drewnianej kolimagi zaprzęgła dwie najbardziej zdyscyplinowane siostrzyczki, 

schwyciła pod pachę misę i ruszyła do dworu w Faworkach. W niespełna dwa dni - mimo iż 

rozhasana kałamaszka co i rusz zbaczała z obranej drogi - pokonała dzielący ją od wioski 

kilometr.  
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- A nie mówiłam? - zawołała Rollada na widok hamującej przed gankiem bryczki. - Wczoraj 

z rana, do Klerci: „Jutro na wieczór będą”. Jak tylko zobaczyłam, że z komina w klasztorze 

dymić przestało. 

- Nie p…p…przekarmiaj, Klerciu - Bajadera wygramoliła się z kolaski i nastawiła policzki 

ściskającej w garści kostki cukru dla Siostrzyczek Eklerze. - Gościniec wam w…w…wiozę. 

- Jak dobrze! - ucieszyła się, zajrzawszy do makutry, Eklera. - Wiedziałyśmy, że gdzieś 

zległa, ale bambino, dziecka, ani śladu. Za Tartą nie nadążysz.  

- No w…w…właśnie - przeorysza podała Blondaskowi lejce. - Dziwne m…m…mnie słuchy 

o Tarcie d…d…dochodzą. 

- Taaa… Wiesz, jaka ona jest. Byle drew narąbać, byle drzazgi poleciały. Bitkę zobaczy i 

pędzi z szabelką. Boimy się, że ją w końcu jakaś kula utrąci. 

- Własną wojnę prowadzi. Kital. Wcześniej wiara wielkiego znaczenia dla niej nie miała. Ale 

jak jej raz wędrowny mnich tyłek grochem nabił, inaczej zaczęła śpiewać. Co i rusz wskakuje 

na Siwą i nawracać jedzie. „Chwytajcie bałwochwalców - wrzeszczy - oblegajcie ich i 

przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki”, Nie dalej jak tydzień temu całą pielgrzymkę 

wyrżnęła, a tych kilka bab, co przeżyło, nic tylko: Allah akbar wrzeszczy. 

- A z Kelnerem jak? 

- Żeby tylko z Kelnerem! - jęknęła Eklera. - My tu teraz we dworze pół Rynku mamy. Co i 

rusz latał do miasteczka, no i wyszło szydło z worka. 

- Że to Domu Właściciel. Przy Rynku dom. A w nim żonka i dzieci czworo. Szuja jedna - 

westchnęła Rollada.   

- Ż…ż…że Cygan t…t…to i szelma, nie od d…d…dziś wiadomo. 

- Taaa… Wyglądu dobrego to on, Bajka, nigdy nie miał, a odkąd wyłysiał i wychudł, to już 

szkoda gadać. Nie chciałyśmy jednak, żeby tak w tę i we w tę latał. Cosa fatta capo ha. No i 

teraz u Adi pod łóżkiem całe gospodarstwo. 

http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/w%C5%82oski-polski/cosa
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/w%C5%82oski-polski/fatta
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/w%C5%82oski-polski/capo
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/w%C5%82oski-polski/ha
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- Bo jak się okazało, obok mieszkali dziadkowie, a w domu naprzeciwko siostra z mężem i 

dwojgiem dzieci.  

- Tylko łóżko trzeba było blachą obić. 

- B…b…blachą? 

- W piątek wieczorem świece zapalają, no i materac sfajczyli. Ale teraz tak jej w soboty 

ciepło, że pierzyna niepotrzebna. 

- No i Ludwik na początku narzekał, że mu w piątek wannę blokują. 

- A T…t…tarta? Nawraca? 

- Swoich nie rusza. Tylko na teścia krzywo patrzy, że niby za dużo czasu pod łóżkiem spędza. 

- A sp…p…pędza? 

- Zawsze miał duże potrzeby duchowe - potwierdziła Rollada. -  Jedna religia ich nie 

zaspokaja. I teraz działa na dwa fronty. 

Niespodziewanie rozmowę przerwało ciche pierdnięcie, w powietrzu rozszedł się mdlący 

zapach, zaś policzki kołysanego przez Eklerę niemowlęcia oblał potężny rumieniec. Eklera 

obwąchała pieluchę, rzuciła: „To my na stronę” i weszła do dworu. 

- Przyjedziesz w piątek? Małej trzeba imię nadać. 

- P…p…pewnie. A T…t…tarta? 

- Tę nietrudno złapać. Po dymach i krzykach. Umyślnego poślę. 

Niespełna tydzień później, w piątkowy wieczór, nad kołyską, w której złożono dziecko, 

pochyliły się cztery kobiece twarze (w tym jedna ogorzała od słońca, wiatru i płomieni) oraz 

jeden, jasny, koński łeb - niestety, już po ceremonii okazało się, że wygłodniała Siwa, 

pomyliwszy kołyskę ze żłobem, wyskubała z głowy dziewczynki wszystkie włosy.  

Z boku skromnie przycupnął szczęśliwy ojciec - w prawej ręce trzymał żółtą, gumową 

kaczuszkę, która nerwowo ściskana co i rusz wydawała ciche piśnięcie.  

- W…w…wykąpana? 
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- A gdzie tam. Piątek wieczór. Łazienka jak zwykle zablokowana. 

- Cz…cz…czysta jest?  

- A pewnie, że czysta - oburzyła się Tarta. - W grzechu zaprzaństwa nie utytłana.  

- Nie to miałam… - mniszka popatrzyła na Tartę i z rezygnacją machnęła ręką.  

- D...d…dawaj małą na stół. 

- A może by na łóżko? - zaszemrało z kąta. - Świece zapalają. Ciepło będzie. 

I rzeczywiście. Spod posłania najpierw rozpełzło się przyćmione światło, a zaraz potem 

dobiegły strzępy wiedzionej kobiecym głosem modlitwy: „Bądź błogooo… nasz… 

królwszech… nas… przykaaa… i przykaaa… zapalać świece Szabaaa…”. 

- Chleb i s…s…sól macie? 

- Już daję - prababka zwróciła się ku kuchni, lecz spod łóżka wysunęły się ręce z solniczką i 

ćwiartką chały. 

- D…d…dziękujemy - Bajadera pochyliła się ku podłodze. - Dobrzy sąsiedzi to prawdziwy 

skarb. 

Obróciła niemowlę główką w kierunku południa, przy zagłówku postawiła solniczkę oraz 

chleb. I nagle zafrasowała się: 

- I…i…imama brak. A wyznanie poczynić trzeba. 

- I mama? - Tarta wzgardliwie wydęła wargi. - Toż nie tajemnica, że ja mamą. 

- To wyznanie składaj. 

- Kto by tam to wszystko spamiętał - Tarta wzgardliwie wzruszyła ramionami.   

Rollada westchnęła, przyklękła i wyszeptała: 

- Szabat szalom. Gut Jontif. Ludwiczku pozwolisz na chwilę? Potrzebny jesteś. 

Rozczochrany i przykurzony pradziadek wyczołgał się spod łóżka. 

- Dziecko ochrzcić trzeba, a tu nikt wyznania nie zna. 
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- Taaa… „Wieczna sromota, Panienko, i nienagrodzona szkoda” - pradziadek wyzywająco 

spojrzał Tarcie w oczy. - Jak mojre, to do Boga.  

Zasępił się i podrapał po łysiejącej czaszce. 

- No pomógłbym, pewnie, że pomógłbym. Ale świąt, Panienko, nie mieszać się staram. Jak 

szabat, to szabat. No chyba że… - ponownie poskrobał się po głowie. - No chyba że na męki 

wezmion będę, nie strzymam, Panienko, nie strzymam i wszystko wyśpiewam. 

Tarcie rozbłysły oczy. 

- Po co zaraz tortury, Ludwiku - prababka czule strzepnęła z ramienia męża niewidzialny 

pyłek. - Jakoś przez tyle lat obywaliśmy się bez bójek. Może innym sposobem? 

- Co prawda, Rolladko, to prawda. I nigdy żem, Panienko, wyboru małżonki nie żałował. 

Alem teraz w prawdziwie tragiczny konflikt popadł. Towarzyszce życia mego winienem 

szacunek i wsparcie. Serce pobożnego muzułmanina raduje się, kiedy patrzy na chrzest 

niewiniątka. Ręka bogobojnego podczas szabatu drży jednak, mając być przyłożoną do 

takiego bezeceństwa. 

- Dajcie spokój, tatku - z kąta dobiegła cicha prośba. - Który to tydzień, jak mała imienia nie 

ma. 

Pradziadek popatrzył na dziewczynkę, pogładził ją po rozklapconym niczym grucha organie 

węchu, szepnął: 

- Mój nos - i okropnie fałszując, zanucił: 

„Koci, koci łapci, pojedziem do babci, od babci do mamy, mama da śmietany. 

Koci, koci łapci, pojedziem do babci, od babci do cioci, ciocia da łakoci. 

Koci, koci łapci, pojedziem do babci, babcia da nam mleczka, dziadek cukiereczka”. 

- Cukerke - powtórzył. - Tak sobie, Panienko, myślę - dodał - że zaistniałą sytuację za pikuach 

nefesz uznać można. To w końcu nie kocie siki, kiedy ze względu na brak chrztu zagrożonym 

jest życie wieczne dziecka. A że sposób udzielenia pomocy obrzydzenie we mnie budzi, 
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cóż… Toż już Majmon, Panienko, pisał, w Miszne Tora, że nawet jeśli w szabas jakowyś 

bezbożny goj pomóc choremu może, szczęśliwiej, aby prawowierny to uczynił. Na chwałę 

Tory, Panienko. No i amen. Ma się tę kopf ojfn kark. 

Przeżegnał się uroczyście, podkręcił blond pejsa i - schwyciwszy dziewczynkę za wskazujący 

paluszek - siedmiokrotnie uczynił mahometańskie wyznanie wiary. Do prawego ucha dziecka 

wyrecytował azan, do lewego - kammet. Na koniec westchnął, otarł pot z czoła i zawołał: 

- Pamiętaj swoje nomen… - i tu pytająco popatrzył na zebranych krewnych. 

W tym samym momencie spod łóżka rozległ się głośny szept: 

- Panie gospodarzu, pascha czeka. 

- Pasza - odpowiedziała Tarta. 

- A czy to aby nie męskie? 

- Końcówka żeńska - wsparła Tartę Eklera. 

- Pamiętaj swoje imię, Pascha, do Dnia Ostatniego, Jom haDin - pradziadek trzykrotnie 

powtórzył kończącą chrzest formułę i błyskawicznie zniknął pod łóżkiem. 

I w ten właśnie, nieco zagmatwany sposób mama Szarloty, Pascha Ciasteczko, przez bliskich 

nazywana Paszą lub Paszką, otrzymała imię. 

Ale na nadaniu imienia wieczór się nie zakończył. Tarta rozścieliła na podłodze sypialni 

ogromną jagnięcą skórę, co widząc, jedyny obecny w sypialni mężczyzna (nie licząc ukrytych 

pod blachą) westchnął i zaczął się szykować do wyjścia. 

- Zostań, Franciszku - szepnęła Eklera. 

Świeżo upieczony ojciec popatrzył na żonę - Tarta przyzwalająco skinęła głową. 

Rollada, stęknąwszy, opadła na kolana i zaczęła się powoli kiwać: w przód i w tył, w przód i 

w tył. 

- Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król Świata, Stwórca owocu winorośli - rytmiczne 

kolebanie się prababki przerwał męski zaśpiew. 
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Bajadera uklękła obok przyjaciółki i rozkołysała - niczym łan zboża - swe bujne ciało -

najpierw w prawo, potem w lewo, najpierw w prawo, potem w lewo… 

- Czulentu, cymesu i śledzi - spod łóżka dobiegło kolejne melodyjne westchnienie. 

Eklera popatrzyła na przyjaciółki, ciężko westchnęła i kilka razy pokiwała głową - najpierw w 

przód, potem w tył, najpierw w przód, potem w tył…  

- Nadziewane kurze szyjki też stworzył.  

Rollada i Bajadera wstały. Schwyciwszy się za ręce, kobiety zamknęły krąg. Po chwili 

rozwarła się w nim jednak maleńka szczelina, oblany słońcem prześwit - to Tarta wyciągnęła 

dłoń ku stojącemu z boku Franciszkowi. 

- O Panno Karmiąca! - zawołała. - Qur’an-i-Kerim nakazuje. 

- I kiszke nadział! 

- Nakazuje, abyśmy pamiętały o tobie: stojąc, siedząc, kołysząc się, patrząc w przestrzeń i 

kontemplując. 

- Rybę nafaszerował.  

- Kontemplując i powtarzając: „Nie stworzyłaś tego wszystkiego bez celu… 

- Ukręcił kugel - do głosu błogosławiącego powoli dołączały inne, żeńskie i męskie, dojrzałe i 

dziecięce, aby w końcu przejść w to wznoszący się, to opadający chór. 

- …bo sama jesteś celem”. 

Pięć ciał niczym jedno ciało pokłoniło się - Allah Hayy! - najpierw prawej, a następnie - Ya 

Quayyum! - lewej stronie świata. Dziesięć dłoni niczym jedna dłoń zaklaskało o siebie 

nawzajem. Dziesięć stóp niczym jedna stopa zatupało o ziemię. Jeden mężczyzna i cztery 

kobiety poderwały się do szalonego biegu po okręgu. 

- O Panno Przedziwna! - powtórzyły za Tartą Rollada i Eklera. - Qur’an-i-Kerim nakazuje. 

- Przyprawił sos do pulpetów! 
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- Nakazuje, abyśmy pamiętały o tobie: stojąc, siedząc, kołysząc się, patrząc w przestrzeń i 

kontemplując. 

- A jojch mit knejdlech? Pamiętacie? Zibetn himl. 

- Kontemplując i powtarzając: „Nie stworzyłaś tego wszystkiego bez celu… 

- Czerwone morze barszczu... 

- …bo sama jesteś celem”. 

- G…g…Gwiazdo Zaranna! - przyłączyła się do Tarty, Rollady i Eklery Bajadera. - 

Q…ku…kuur’an-i-Ke…ke…kerim nakazuje. 

- A jak drobniutko wątróbkę posiekał… 

- N…n…nakazuje, abyśmy p…p…pamiętały o tobie: stojąc, siedząc, ko…ko…kołysząc się, 

p…p…patrząc w przestrzeń i kontemplując. 

- I jajkiem zaprawił. Prościutko od kury! 

- Ko…ko…kontemplując i powtarzając: „Nie stworzyłaś tego wszystkiego bez celu… 

- I podsmażaną cibele, ech… 

- …bo sama jesteś c...c…ce…”. 

- A te tu czego? - raptownie przerwała modlitwę Tarta. 

Dwie Siostrzyczki, które umknęły ze stajni oraz przelazły przez podokienny parapet, wdarły 

się do kręgu i -  radośnie popiskując - miotały między kobietami. Jedna - niczym mała małpka 

- przywarła do szerokich pleców Bajadery. Drugą nieszczęśliwy traf zepchnął jednak w 

szczelinę między przepróchniałymi deskami podłogi. 

- No i masz! - przeorysza wcisnęła dłoń w szparę, próbując uchwycić osuwającą się - Fruuu! 

Dokąd spada Siostrzyczka? Gdzie góra, gdzie dół? Gdzie początek, a gdzie koniec? - wzdłuż 

kolejnych rozdziałów podopieczną. Wiele lat później Szarlota nagle stanęła jak wryta i - 

oglądając się za siebie w stronę dopiero co opuszczonego kościoła - pomyślała: „Skąd ja 

znam tę twarzyczkę?”. Przez chwilę grzebała w pamięci, ale taki tam śmietnik, taki mętlik, że 
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bezpieczniej tego wszystkiego nie ruszać. Przerwała więc, odpuściła, kurz z powrotem osiadł 

na przywołanych wspomnieniach, zaś głosy na górze, znad i spod łóżka: „W imię… 

miłosierneee…, najbardziej litościweee…/- Błogosławiooo… jeee… Króóó… Świata./ 

Upodobaaa… nas sobie./- Ciebie prosimy o pomoc./- Święty szabat z miłością łaskawie 

przekazaaa… nam…/- Prowadź nas do drogi prostej./- …a on jest początkiem świętych 

uroczystości…/- Drogi tych, których obdarzyyy… swoim zaszczyceniem./- …pamiątką 

wyjścia…/- A nie drogą tych, którzy zbłądzili./- Blogosławiooo…, któóó… uświęcasz szabat” 

powoli splotły się w pulchniutką chałkę. 

Szarlota zatrzymała się przy zręcznie żonglującej kolorowymi kulkami, wychudzonej, młodej 

kobiecie o sinej, nabrzmiałej twarzy. Pogrzebała w kieszeniach i włożyła do stojącej na ziemi 

puszki kilka monet. 

- Przepije albo i przećpa - zbeształ ją elegancki starszy pan.   

- Wiem - odpowiedziała i dorzuciła kolejną monetę. 

- Jedna warta drugiej - zdenerwował się mężczyzna i gniewnie postukał w puszkę laską. 

- Wiem - pusty portfel trafił do kosza na śmieci. 

Tuż po chrzcinach Paszka zamieszkała w kołysce, ustawionej przy łóżku ojca. On też przejął 

całą opiekę nad niemowlęciem: karmił je, ubierał, przewijał, kołysał i pieścił.  

Był zapalonym ogrodnikiem. Kiedy tylko wiosna rozpętywała się na dobre, owijał córkę w 

kaftan bezpieczeństwa starych swetrów i zabierał do ogrodu. Leżała na wilgotnej trawie i 

kontemplowała przepływające po niebie pory roku: wiosnę, lato, jesień, wczesną zimę. Już 

jako dwulatka próbowała pomagać w pielęgnowaniu ogrodu: deptała porastający grządki 

perz, wydłubywała z ziemi pojedyncze marchewki, obrywała różom ostre kolce, przytulała 

pomidory dopóty, dopóki nie trysnął z nich słodki sok. Najbardziej lubiła jednak jesienne 

zbiory i cierpliwe dreptanie od zrywającego owoce - z jedynej na działce jabłoni -  ojca do 
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wyłożonego białym papierem wiklinowego kosza. Dojrzałe jabłka wypadały z drobnych rąk, 

toczyły w trawę i gniły, wydzielając słodki zapach fermentującego soku.  

Nigdy nie zapomniała też Paszka smaku pierwszego jabłka. Wydarzenie to tak mocno 

zapisało się w dziecięcej pamięci, ponieważ zaraz potem Franciszek zniknął. Po wsi chodziły 

plotki, że omotała go jakaś chuda i blada chórzystka z miejscowej parafii. Paszka nigdy nie 

uwierzyła w te oszczerstwa. Spędziła z nim cztery lata i była pewna, że żadna kobieta nie 

zastąpiłaby Tarty, którą kochał nad życie nieszczęśliwą i niespełnioną miłością. Odszedł, bo 

zabrakło dla niego miejsca: we dworze, okolicy i  kobiecym sercu. Przestał mu wystarczać 

spłachetek ziemi, na którym z trudem mieściło się jedno drzewo. Zawsze marzył o ciągnących 

się kilometrami sadach, setkach drzew i obfitych jesiennych zbiorach. 

Godzinami studiował podręczniki sadownictwa, kreśląc na ich marginesach zawiłe notatki 

(Pyrae, owoc jabłkowaty, smak, aromat, słodycz, konsystencja, wygląd) lub tajemnicze 

krzyżówki (Malus domestica + Malus sylvestris, Malus x purpurea +  Malus baccata, Malus 

floribunda + Malus coronaria). I właśnie w sadzie córka widziała go po raz ostatni. Siedział i 

patrzył na swą dumę - karłowatą Malus pumilę. Jego wplątana w krzak dusza szamotała się z 

rozpaczą. 

Po zniknięciu ojca Paszka trafiła do przyzakonnej ochronki. Kiedy ukończyła jedenaście lat, 

Tarta postanowiła jednak sama zająć się jej wychowaniem. Pewnego dnia zjawiła się w 

Klasztorze i oświadczyła Bajaderze, że czas ałtałyku minął. Schwyciła córkę za karczek od 

sukienki i odgalopowała w siną dal.  

Dla dziewczynki zaczęły się ciężkie czasy: spuchnięte od łez poranki, podczas których matka 

próbowała wcisnąć ją w koszulę z gryzącej wielbłądziej syberyny, przechodziły w popołudnia 

pełne dezaprobaty dla niezdolnej trafić z łuku do szpaka na czereśni i kończyły wieczorami, 

kiedy rozpaczliwie uchwycona końskiej grzywy nastolatka czuła, że traci swój pierwszy grunt 

pod nogami. W chwilach wolnych od tresury z zachwytem studiowała najpierw obrazki, a 
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następnie - przyswoiwszy trudną sztukę czytania - odręczne podpisy w pozostawionych przez 

Franciszka podręcznikach. Miała nadzieję, że któregoś dnia trafi na zaszyfrowany w 

fotografiach i łacińskich nazwach list od utraconego, dzięki któremu pojmie przyczyny i sens 

minionych wydarzeń.  

Listu jednak nie było.  

Zamiast niego otrzymała w spadku przekonanie, że tęsknota za  przestrzenią nie może 

skończyć się dobrze - ani dla tęskniącego, ani dla jego bliskich. Jej - również odziedziczone 

po ojcu - zamiłowanie do ogrodnictwa nigdy nie wyszło zatem poza czułe monologi 

kierowane ku dziesiątkom kwiatów, tkwiących w glinianych donicach, którymi już jako 

dorosła kobieta umeblowała swoje mieszkanie. Nauczyła się zadowalać małym. 

Kilka miesięcy po odebraniu Paszki z ałtałyku doszło jednak do katastrofy, która rozluźniła 

kontakt matki z córką. Po wigilijnej kolacji dziewczynka otworzyła prezent i - zobaczywszy  

kłębek ostrej owczej wełny na nową kurtkę - trysnęła płaczem. Łzy wyciekały jej z oczu, 

nosa, uszu, ust, spod pach. Przerażona (chyba po raz pierwszy w życiu) Tarta schwyciła 

Paszkę na ręce, ta jednak ukłuła się o gruby kaftan i rozszlochała jeszcze gwałtowniej. 

Odstawiła ją zatem na podłogę, a ta - złapawszy grunt pod nogami - uspokoiła się.  

I zaraz ją niczym wszy oblazły obecne - o ile w ogóle można w stosunku do nich użyć tego 

słowa - Siostrzyczki. I znowu, jak przed laty, zaczęły wyciągać swoje skarby: konika na 

pękniętych biegunach, topniejące lody na patyku, nadgryzionego lizaka-kogutka, lalkę z 

wyrwanymi włosami, misia z nadprutą łapką, porcelanowego baranka bez oka. Radość Paszki 

nie miała granic. Nigdy nie została obdarowana tak hojnie, z tak niefrasobliwą 

szczodrobliwością. Była za mała, aby dostrzec ułomność wciskanych jej rupieci. Nie 

przypuszczała, że bylejakość i wybrakowanie otrzymanych w dzieciństwie prezentów 

przełożą się na bylejakość i wybrakowanie dorosłego życia: wargi bez uśmiechu, zaręczyny 
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bez pierścionka, dom bez podmurówki, kuchnię bez spiżarni, przedpokój bez zegara, studnię 

bez wody, piersi bez mleka, porody bez dzieci. 

Szarlota, ciężko dysząc, wspięła się po drewnianych schodach na poddasze XIX-wiecznej 

kamienicy. Starannie wytarła buty w wystrzępioną wycieraczkę i zakołatała do lokalu numer 

17. 

- Puk, puk - dźwięki z głośnym chlupotem spadły do studni.  

- Puk, puk - powtórzyła. 

- Puk-puk, puk-puk, puk-puk, puk-puk - odezwało się po drugiej stronie. 

Zastukała we właściwe drzwi 
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Rozdział dziewiąty 

Paszka i Kało spotkali się w dużym mieście, w którym oboje pobierali nauki - ona wprawiała 

się w ogrodnictwie, on - w sztukach medycznych. Skromny ślub, podczas którego Beza 

drzemała, a reszta gości lustrowała się z życzliwym zaciekawieniem (- Cygan? - zapytał 

pradziadek, patrząc na ciemnego Kało. - Raczej szelma - uspokoiła go żona), wyprawiono we 

dworze w Faworkach. Dziewięć miesięcy później na świat przyszła Tortoletka, a po jej nagłej 

śmierci w jeziorze - w brzuchu Paszki zagnieździły się bliźnięta: Szarlota i Braciszek. 

Wtulone w siebie dzieci całymi dniami spokojnie dryfowały po oceanie wód płodowych. Od 

czasu do czasu docierał do nich jednak szloch niepogodzonej ze stratą pierwszej córki matki. 

Nic dziwnego zatem, że żadne z nich nie miało ochoty na opuszczenie bezpiecznej kryjówki - 

poród trwał wiele godzin. Ostatecznie dziewczynka zdecydowała, że opuści brzuch jako 

pierwsza i przetrze chłopcu drogę. Wychyliła głowę na świat i - na Pannę Karmiącą! - nie 

zachwyciło jej to, co zobaczyła. Mimo to obejrzała się za siebie i - w znanym jedynie 

rodzeństwu języku - wezwała brata do pójścia w jej ślady. Ten jednak odrzucił zaproszenie. Z 

narastającą rozpaczą patrzyła, jak śluza się zamyka, wody zstępują, a Braciszek rozpływa w 

zasnuwającej drugi brzeg gęstej mgle.  

- I czego się szarpie - Przylepa bezlitośnie przytrzymała szamocące się niemowlę. - Powrotu 

ni ma. 

Szarlota zapłakała. 

Usłyszawszy krzyk dziecka, Paszka przycisnęła do uszu poduszkę. Powoli docierało do niej, 

że otrzymała jedynie połowę tego, co do niej należało. Nie przyszło jej jednak do głowy, aby 

się komukolwiek poskarżyć. Z doświadczenia wiedziała, jak łatwo - śniąc o całości na dachu - 

stracić trzymaną w garści część.  

- Dziewczynka? - zdumiał się, pochylony nad leżącym w szpitalnym kojcu berbeciem, Kało. - 

A gdzie chłopiec? Miał być chłopiec. 
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Paszka wzruszyła ramionami i przytuliła córkę, a ta po raz pierwszy w życiu zrozumiała, że 

nie będzie łatwo sprostać oczekiwaniom ojca. 

W miarę upływu czasu obraz Braciszka zacierał się w pamięci Szarloty. W końcu straciła 

pewność co do istnienia chłopca. Niezachwiane pozostało jedynie poczucie braku. 

- Powiedz siostrzyczko - zapytała wiele lat później przybyłą z wizytą Tortoletkę. - Istniał czy 

nie istniał? Był czy go nie było? 

Ta wzruszyła ramionami. Wyjęła z przeżartej przez mole torebki: spleśniałą bułeczkę, starą 

talię kart, złotą wstążkę, pęknięte lusterko i grzebyk. Starannie przeczesała rzadkie włosy, 

spięła je w koczek nie większy od piąstki dwuletniego dziecka, a następnie ozdobiła sztuczną, 

papierową różą. Zdjęła z grzebyka kilka kosmyków, utoczyła z nich kuleczkę i połknęła. 

- Smaczne - mlasnęła. - A jak żołądek rozgrzewa. Lepiej niż czysta, czyściejsza, 

najczyściejsza wełna. Tyle że włazi w zęby. 

- Czystsza - poprawiła ją Szarlota. 

- Mais - zdumiała się Tortoletka. - Chère et excellente amie, za słówka mnie łapiesz. 

- Bo mnie zwodzisz. Pleciesz, co ci ślina na język przyniesie. 

- Ślina… O ciepłej i wilgotnej ślinie to ja jedynie pomarzyć sobie mogę. Język mi w zimnym 

i suchym gardle ostrym kołkiem staje. 

Powoli przetasowała karty. 

- A wiesz, Lotuszka - nie podołałam. Makutra popękała. Rozeschła się makiełka. Mówiłam 

przecież: „Umarli dzieci nie mają”, to nie słuchałaś. 

- Może i nie słuchałam, maleńka. Ale i ty udajesz, że nie słyszysz. Uciekasz od tematu. 

- A gdzież ja na tych moich nóżkach chudzieńkich ucieknę? Od samej siebie nawet umknąć 

nie mogę. A co od tematu dopiero.  

Podniosła, a po chwili odsunęła od ust nienadgryzioną bułeczkę. Wyłuskała z talii pierwszą 

kartę: na małym, drewnianym wózeczku, zaprzężonym w cztery włochate świnki, stara kobieta 
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pędzi w nieznane. Lewą ręką, opartą na brzozowej lasce, podtrzymuje lejce, prawą - 

zwieszające się z ramienia łuk i kołczan ze strzałami. Kraj, przez który cwałuje świński 

zaprzęg, to kraina spustoszenia. Opuszczone domy, wypalone lasy, bezpłodna ziemia.  

- Może to i lepiej. Przejadła mi się córeczka. W kółko tylko ten mak i mak - nerwowy chichot 

wstrząsnął drobnymi ramionkami, druga karta zsunęła się na podłogę. - Jadze też nie wyszło. 

Nie udało się syneczka wydziergać na nowo. Tyle lat już nad nim siedzi. A wzrok nie ten, co 

dawniej - nitki się plączą.  

Szarlota podniosła kartę z podłogi i położyła obok pierwszej: troje dzieci, chłopiec i dwie 

dziewczynki, stoi mocno objętych w kręgu. Ich zwrócone ku sobie twarze nie są widoczne dla 

patrzącego z zewnątrz. 

- A zatem istniał? Był?  

- Dziwne mi, siostrzyczko, pytania zadajesz. Istniał czy nie istniał? Był czy go nie było? Co 

za różnica? Popatrz na mnie, bidulkę. Istniałam czy nie istniałam? Jestem czy mnie nie ma? 

Sama zdecyduj. 

Przetasowała talię i do dwóch pierwszych kart dodała trzecią: w bujnym ogrodzie, 

rozświetlonym zawieszonym nisko słońcem, bawi się dwoje nagich dzieci - dziewczynka i 

chłopiec. 

- Gdy tu mój trup w pośrodku was zasiada. W oczy zagląda wam i głośno gada. Dusza w ten 

czas daleka, ach, daleka, Błąka się i narzeka, ach, narzeka. Jest u mnie kraj, ojczyzna myśli 

mojej. I liczne mam serca mego rodzeństwo; Piękniejszy kraj niż ten, co w oczach stoi, 

Rodzina milsza niż całe pokrewieństwo. Tam, wpośród prac i trosk, i wśród zabawy, Uciekam 

ja. Tam siedzę pod jodłami, Tam leżę wśród bujnej i wonnej trawy, Tam pędzę za wróblami, 

motylami - zanuciła i nagle jakby osunęła się w głąb siebie: od sinej skóry powiało chłodem, 

obwisłą szyję pokryły czerniawe plamy, kwadratowa szczęka opadła, wokół spiczastego nosa 

rozpełzła się granatowa obwódka, a martwą źrenicę przesłonił matowobiały śluz. 
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Ocknęła się i schwyciła Szarlotę za rękę: 

- Ech, Lotka, Lotuszka. Sumieniaście z Braciszkiem nie mieli. Tak podstępnie wypchnąć 

siostrzyczkę. I co wam to dało? 

- Były tylko dwa miejsca. 

- Na barana bym wlazła, szyi się uczepiła, pod powieką przycupnęła, we włosy wplotła… 

Ojej! Nasza Panienka! - klasnęła w dłonie na widok czwartej, wybranej przez Szarlotę karty: 

na ogromnym, drewnianym tronie siedzi drobna kobieta, ubrana w błękitną suknię i papieską 

tiarę. Na kolanach trzyma otwartą książkę kucharską, z której wydarto większość kartek. U jej 

stóp stoi ogromna misa wypełniona szklanymi kulkami. 

Tortoletka zanurzyła dłoń w naczyniu, przez chwilę gmerała palcami wśród kulek, wyłowiła 

jedną - ogromną, żółtą, gęsto nakrapianą zielonymi cętkami, okoloną szpalerem miękkich, 

czarnych rzęs - i podała siostrze. 

- Nie - Szarlota odepchnęła wyciągniętą ku niej rękę. - Za wcześnie. Zostało mi jeszcze trochę 

czasu.  

- A mój się niczym krnąbrny la peau de chagrin skurczył. Z roku na rok go mniej. Dzień 

coraz krótszy, noc coraz dłuższa. Pragnień już nie mam żadnych. Tylko istnieć. Tylko być. 

Nie umrzeć tak do końca - na śmierć. 

Zamyśliła się. 

- Bielidełko już nie bieli. Róż nie różuje - nieświadomie dotknęła szyi. - Przecież ja elegancka 

jestem. Wagę do tego przywiązuję. Stroić się lubię. A teraz nic - kot z kulawą nogą się za mną 

nie obejrzy. 

- Może to i lepiej, maleńka. Niebezpiecznie się z tobą prowadzać. A temu - Szarlota wskazała 

na plamy - jakoś zaradzimy.  

- Jak zaradzimy? 

- Chodź - pociągnęła siostrę w kierunku drzwi. 
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Zeszły po schodach i niespiesznie podreptały ku stojącemu w samym centrum osiedla 

budynkowi, na którego froncie widniał ogromny, różowy neon: „Krzywy Domek. Praktyki 

grzebalne. Akcesoria funeralne. Licencjonowany antykwariusz Stefan Bakłażan i spółka”.  

Zapukały i - słysząc donośne: „Proszę!” - weszły do środka. W pokoju, obwieszonym 

plastikowymi wieńcami i sztucznymi kwiatami, przy wąskim biureczku siedział odziany w 

czarny frak i zielony beret mężczyzna o twarzy nabrzmiałej niczym dojrzały pomidor i 

brzuchu przypominającym główkę kapusty. Przed nim stała opróżniona do połowy butelka 

wina i leżał otwarty tom. Na widok kobiet założył książkę palcem na stronie rozpoczynającej 

się od słów: „- Na miłość Boga! Prędzej... prędzej! Pogrążcie mnie we śnie! Lub... prędzej... 

zbudźcie mnie! Toć mówię wam, żem martwy!” i - taksując je życzliwym okiem konesera 

staroci - wydyszał: 

- Yczą rumny? Rny? Agrobka? Jeńca? Jązanki? Ekrologu? Lepsydry? Remacji? Kshumacji? 

Eremonii? Otoreportażu? Onsolacji? Ransportu? Szy? Ykopania? Rzysypania? Urowania?  

- To może później - odpowiedziała Szarlota. - Moja towarzyszka chciałaby jedynie poprawić 

makijaż. 

- Obre i to. 

Odwrócił się i wysapał: 

- Ypułka! Lijentka o iebie! 

A po chwili dodał: 

- Ajlepszy nekrofil, akiego am. Epraktykujący. Ylko akijaże. 

Siostry z niekłamanym zainteresowaniem popatrzyły na wchodzącego - niewysokiego, 

szczupłego mężczyznę o błękitnych niczym najczystszy lazur oczach i przyprószonych 

szlachetną siwizną włosach. Odziany był w niebieski, prosty frak z kołnierzem, wyłogami i 

żółtą kamizelką.- Dzień dooo… - na widok Tortoletki słowa zamarły mu na ustach. 

Podszedł do zmarłej i - patrząc jej w oczy - podniósł do ust podaną dłoń. 



 126 

Ta zarumieniła się niczym piwonia i dygnęła. 

- Tadeusz Szypułka. W czym mogę Pani pomóc? 

- Panna. Demoiselle - sprostowała. 

- Chciałaby jedynie poprawić makijaż - wtrąciła się Szarlota. 

- Tak - przytaknęła Tortoletka. - Makijaż. 

Pan Szypułka omiótł Szarlotę obojętnym wzrokiem i zdumiony zwrócił się ku jej siostrze: 

- Na cóż to? Tak pięknej twarzy niepotrzebny makijaż. Jeśli jednak takie jest panny życzenie, 

uczynię wszystko, aby ją zadowolić. 

Otworzył drzwi do pomieszczenia w głębi i zapraszającym gestem wskazał na drewniany 

katafalk. Tortoletka niezdarnie wdrapała się na obite kirem podwyższenie. Pan Szypułka 

podłożył jej pod głowę, przeznaczoną na specjalne okazje, atłasową poduszeczkę, 

perforowanymi, metalowymi wkładkami przywrócił naturalny kształt szczęce oraz oczom i  

przystąpił do makijażu: rozmasowaną twarz rozświetlił oleistym kremem porcelan beige, 

rzęsy pokrył wodoodporną maskarą, po ustach przeciągnął złotą szminką. Na koniec  

delikatnie przypudrował czoło, nosek i policzki. 

- Pozwoliłem sobie na pewną modyfikację panny stylu - powiedział, podsuwając lusterko. 

- Och! - westchnęła z zachwytem Tortoletka, patrząc na swoje odbicie. 

- Ja również jestem zadowolony, aczkolwiek dla konesera widok jej twarzy bez makijażu 

stanowi stokroć większą rozkosz. To, co w jednych budzi przerażenie, innych porusza i 

zachwyca. Że przywołam mego mistrza Johanna Wolfganga: „(…) gdy szaleje namiętność, 

granice człowieczeństwa uciskają”. 

Podał Tortoletce dłoń. Lekko niczym piórko sfrunęła z katafalku na podłogę. 

- Nie uciskają - niczym maleńkie dziecko zacisnęła piąstkę na kciuku mężczyzny. 
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- Panny już nie. To pomieszczenie świadkiem, że ilekroć ja próbowałem je przekroczyć, 

oferując miłość kobiecie, zawsze spotykałem się z zimną i milczącą odmową. Tak trudno o 

zgodę umarłych - westchnął. 

- Ja mówię. 

- Panna jest wyjątkowa. Zrozumiałem to od razu, kiedy ją zobaczyłem. 

- I zgadzam się. 

Pan Szypułka zadrżał i schwycił się za serce. Jego lazurowe oczy zasnuła wilgotna mgła, 

która po chwili obsypała policzki gęstą rosą. Tortoletka niezdarnie osuszyła rąbkiem rękawa 

twarz swego wybranka, a ten wtulił głowę w chudziutki obojczyk. 

- Inny. Wykluczony. Samotny. „Czemuż w najświętszym z popędów człowieka tkwi tak 

strasznego cierpienia przyczyna?” - zapytał. 

- Podobny. Przyjęty. Związany. „Nie widzę cierpieniu temu kresu prócz grobu” - usłyszał w 

odpowiedzi. 

- O radości, iskro bogów! Zna i cytuje pani mego mistrza. 

Lekceważąco wzruszyła ramionami. 

- My się tam wszyscy znamy. No może oprócz tych, których nikt nie chce znać.  

Szarlota odwróciła wzrok od zakochanych i przez chwilę kontemplowała biel okrywającego 

podłogę gumoleum. Nie chcąc przeszkadzać zapatrzonym w siebie, zdecydowała wycofać się 

po angielsku. Słysząc za plecami ciche kroki, Tortoletka - nie odwracając się - rzuciła: 

- Sięgnij do prawej kieszeni. 

Szarlota skinęła głową siostrze oraz Panu Szypułce, pożegnała ze Stefanem Bakłażanem i 

zatrzasnęła za sobą drzwi zakładu. Odetchnęła, wypluwając z płuc zaduch formaliny, i 

podniosła do krótkowzrocznych oczu wyjętą z kieszeni kartę: Kulawy Kot w kolorowym 

stroju, błazeńskiej czapce, parą dziurawych butów na kiju oraz drewnianą laską stawia krok 

nad głęboką przepaścią.  
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Westchnęła i - nie oglądając się za siebie - pomaszerowała do domu. Wjechała cuchnącą 

kocimi sikami windą na ostatnie piętro, zapukała do drzwi i - jako że nikt nie odpowiadał - 

nieproszona weszła do środka.  

Królik Dymitr wraz z całkiem już sporą Myszką, zaśmiewając się do rozpuku, grali starannie 

wyprasowaną talią w Czarnego Piotrusia. Szarlota, smutna oraz senna, zebrała ze stołu 

bułeczkę, karty, wstążkę, lusterko, grzebyk, włożyła je do porzuconej przez Tortoletkę 

torebki, usiadła i położyła głowę na lepkim, drewnianym blacie.  

- Miałaś rację, maleńka - szepnęła. - Umarli nie mają dzieci. Po cebulki przegniłych włosów 

zakopani są w przeszłości. Nawet przepowiadać potrafią jedynie to, co minęło. „I niby jak Ty 

sobie wyobrażasz tę miłość? - dodała w myślach. - Cytaty ze sztywnych poetów?”.  

Zamknęła oczy. Nie minęła minuta a sen przeniósł ją do utkanego ze wspomnień i cieni 

obumarłego lasu. 

Z trudem zrobiła kilka kroków w leżących pod kikutami drzew zaspach suchych liści.  

 „Najpierw odpocznę” - zdecydowała. Wygrzebała w ściółce głęboką jamę, okryła się torebką 

i zasnęła.  

Spała długo.  

Kiedy się ocknęła, tuż obok niej, pod jednym z drzew, stał mały baranek i powoli przeżuwał 

zwiędłe liście.  

Nie wyglądał dobrze: drżał, kaszlał, kichał, a z trzymanej w górze prawej raciczki sączyła się 

krew i bił smród ropiejącej rany. 

- Taś, taś - na widok cierpiącego zwierzątka oczy Szarloty wypełniły się łzami. Sięgnęła do 

torebki i podsunęła mu kawałek bułeczki. Stworzonko łapczywie pożarło podarunek, a 

następnie spalonym od gorączki językiem sięgnęło ku zapłakanej twarzy. 

„Siostrzyczko, pić mi się chce, zdaje się, że słyszę w pobliżu szmer strumyka”.  
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- Ach, baranku - Szarlota z rozpaczą schwyciła się za głowę. - Proszę cię, nie pij tej wody. 

Mój smutek sprawi, że staniesz się dzikim zwierzęciem i pożresz mnie! Już nigdy nie odnajdę 

drogi do domu. Utknę tu. Pomiędzy. 

Pytaniem a odpowiedzią. 

Pewnością a zwątpieniem. 

Jawą a snem. 

Brzegami rany. 

Wargami, zębami, podniebieniem a językiem. 

Słowami, stronami, okładkami. 

Baranek cofnął się i oparł o ziemię chorą raciczkę. Zmieszana z krwią cuchnąca ropa zaczęła 

wsiąkać w ziemię - chroniący przed przeszłością sufit ze słów - i skapywać w rozwarte usta 

drzemiącej przy kuchennym stole.  

- Szarloto, obudź się. No już, Szarloto - wyszeptałam.  

Coś jednak było nie tak. Moja bohaterka nie mogła wynurzyć się na powierzchnię, nie była w 

stanie złapać samej siebie na haczyk.  

 „Odpręż się, rozluźnij - kusiły ją własne myśli. - Pozwól ciału  swobodnie opaść tam, gdzie 

jego miejsce - w najgłębszą głębię, aż na samo dno, w chłód aksamitnej pustki. Zwiń się w 

maleńki rogalik, a może w milczącym bezruchu doczekasz -  niby nowy Jonasz w ciemnych, 

ciepłych wnętrznościach kołysanego falami wieloryba - końca świata”. 

- To nie jest wyjście, wyjście, wyjście… - w zalegający pod powiekami Szarloty piasek 

łagodną falą wdarł się szept Bezy.  

- Wspomnij mnie, wspomnij, wspomnij… Ciężar sennych marzeń zepchnął mnie w chłód 

aksamitnej pustki, pustki, pustki... Nie potrafiłam wcisnąć się szczelinę jawy, jawy, jawy… 

Zwinięta w rogalik czekam na koniec świata, świata, świata... Trwam, trwam, trwam… A 
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wraz ze mną moje koszmary, koszmary, koszmary… Musisz nauczyć się żyć pomiędzy, 

pomiędzy, pomiędzy... 

Szarlota zwróciła twarz ku rozświetlonej słońcem tafli. „Rzeczywiście - pomyślała. - Teraz 

widzę jak w zwierciadle, niejasno. Cokolwiek by to nie było, powinnam spojrzeć temu w 

twarz”. 

Nagle z przerażeniem dostrzegła odbicie pochylonego nad nią baranka.  

- Nie! - krzyknęła. - Proszę, nie pij z tego źródełka. Moje sny sprawią, że staniesz się dzikim 

zwierzęciem i pożresz mnie. Już nigdy nie odnajdę drogi do domu. Utknę tu na zawsze. 

Z całej siły odbiła się od dna i niczym wyrzucony z procy kamień uderzyła w oddzielające ją 

od zwierzątka lustro. Zwierciadło pękło. Zawirował szklany grad. Kawałki mniejsze od 

ziarnka piasku pofrunęły daleko w świat - gdy wpadły do oka, ludzie zaczynali widzieć 

wszystko na odwrót, gdy do serca, zastygały one w kawałek lodu.  

- Nie lękaj się, różyczko w czerwieni. Wszystko będzie dobrze - uszy na wpół przytomnej 

Szarloty musnął szmer pocałunku. 

Odkaszlnęła słoną wodą, otworzyła oczy i ujrzała nad sobą zapłakaną twarz Tortoletki. 

- Dlaczego płaczesz? - skrzywiła się zupełnie jak nie ona. - Nic mi przecież nie jest! Fe! I jak 

brzydko wyglądasz! Jak róża, którą toczy robak!  

- Prawego oka nie da się uratować. Szklany okruch tkwi za głęboko. Konieczne będzie 

resectio gałki - usłyszała w odpowiedzi diagnozę Pana Szypułki. 

Mieczysław Królik zsadził z kolan Myszkę i pokicał ku starej komodzie. Z wypełnionej 

rupieciami szuflady wyciągnął dwa stare guziki w kształcie migdałów. 

- No i masz! Oczy jak się patrzy! Po Jagodziankowym? - raczej stwierdziła niż zapytała 

Tortoletka. Po chwili jednak - odwróciwszy wzrok od guzików - popatrzyła na Myszkę i 

dodała: 
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- Aby nie za dziecinny ten stroiczek? Toż to już przecież dorosła pannica! Myszki żyją krócej 

niż króliki. 

Królik zarumienił się, schwycił gryzonia za karczek i wyskoczył z pokoju. 

W tym czasie Pan Szypułka - starannie zdezynfekowaną chochlą do rosołu - podważył i 

wyłuskał prawe oko leżącej.  Nawlókł na igłę błękitną nitkę i - niczym kładkę - przerzucił 

migdałowy guzik przez przepaść czarnej dziury. Ta jednak z głośnym cmoknięciem 

łapczywie wessała przedmiot. 

- Sacrebleu - zaklęła Tortoletka. - No i guzik. 

- Co za wstyd! Nigdy nic podobnego! Wybacz ukochana - operujący załamał ręce.  

- Błądzić jest rzeczą ludzką, Thaddée. Jedynie my, umarli, zawsze mamy rację - Tortoletka 

pogładziła Pana Szypułkę po policzku, a następnie podała mu drugi guzik. Delikatnie 

przyłożył go do pustego oczodołu, a następnie mocno przyszył grubą nicią. 

- Serce? - zapytał. - Rozkroić? 

- Zostaw. Kawałek lodu w sercu jeszcze nikomu nie zaszkodził. Lżej będzie tej ma petite 

soeur. 

Pochyliła się, chwyciła siostrę za rękę i zawołała: 

- Réveille, Charlotte! Obudź się. No już, Szarloto! 

Leżąca powoli otworzyła oczy.  

- À la fin! Ileż ja się, nieszczęsna, strachu przez ciebie najadłam. Aż mi brzuch wzdęło - 

Tortoletka teatralnym gestem schwyciła się za żołądek. - A mówiłam. Prosiłam. Et toi, 

toujours le même: „Istniał czy nie istniał?”. I co? Mądrzejsza teraz jesteś? 

- A istniał czy nie istniał? 

- A pewnie, że istniał! Malutki, różowiutki, z tycimi paznokietkami.  

- Co z nim zrobiłaś? 
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- Zawinęłam w batystowe pieluszki, różowe wstążeczki zawiązałam, kwiatami zasypałam, 

umaiłam, pomodliłam się, poniosłam niechrzczonego i pac, pac do stawu - tego samego, w 

którego łzach utonęłam. 

Szarlota i Pan Szypułka ze zdumieniem popatrzyli na Tortoletkę. Ta zachichotała. 

- Widzisz, Tadziku, ona znowu swoje. A albo B, tak albo nie, ja albo ty, siostrzyczka albo 

braciszek. To be or not to be.  

- Taaa… - skinął głową. - Prawo wyłączonego środka. Ileż ja się nacierpiałem przez tego... 

Wszelką nadzieję utraciłem. A tu masz. Takie mnie - wymownie popatrzył na Tortoletkę - 

szczęście w życiu spotkało. 

- A zatem dziecka żadnego nie było? - westchnęła Szarlota.  

- Lotuszka, duszyczko. Tak. Nie. Tak i nie. Ani tak, ani nie. Ty. On. Ty i on. Ani ty, ani on. 

Próżna twoja ciekawość.  

Dwie duże łzy zaświeciły jej w oczach. 

- Ale płakać po nim nie przestaniesz. A prawdziwa rozpacz dopiero przed tobą, 

Kosmykiem włosów Szarlota osuszyła policzki siostry . 

- Czy mówiłam ci już, że przepięknie dziś wyglądasz maleńka?  

Tortoletka od razu poweselała. 

- Narzeczony mnie wyszykował. Tu odjął, tam dodał i jak nowonarodzona jestem. 

Pan Szypułka ciężko westchnął: 

- Nie byłem w stanie przekonać mojej różyczki, że jej urodzie niczego nie brakuje, co więcej - 

jest w pełnym rozkładzie. Prosiła i błagała. Z bólem serca, ale uległem i - pobrawszy trupi jad 

z pośladków - wstrzyknąłem go w twarz i szyję. Botoks doskonale się sprawdza u 

nieboszczyków. Żadnych efektów ubocznych.  

- Nigdy nie zrozumiem kobiet - ponownie westchnął i dodał: - Ale w pani przypadku, 

Szarloto, zawiodłem. 
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- Moim? 

- Prosty zabieg resekcji gałki i wypełnienia ubytku zakończył się jedynie połowicznym 

sukcesem. Wprawdzie dwie dziurki w guziku powinny dawać obiektywny, zawsze z dwóch 

punktów widzenia, ogląd rzeczy, ale na skutek niezdarności i braku chirurgicznej biegłości 

niechcący umieściłem w pani brzuchu trzecie oko. 

- A rzeczywiście. Czuję się tak, jakbym obserwowała samą siebie od środka. I widzę rzeczy 

dotychczas mi nieznane. 

- Z czysto naukowej ciekawości zapytam: czy mogłaby je pani opisać?  

- Coś jakby worek treningowy w kształcie haka. 

- Wysoko? 

Przez chwilę słychać było jedynie szybkie odliczanie. 

- Jedenasty kręg. 

- Czyli ventriculus. 

- Dwa otwory. 

- Cardia ventriculi i pylones ventriculi. 

- Pulsują. 

- To mięśniówka okrężna. Rozszerza się i zwęża w zależności od różnicy pH między 

środowiskami. Teraz czuję niezbitą pewność, że nie ma się czego obawiać - trzecie oko 

zostanie bezpiecznie wydalone odbytem. Pozostaje mi jedynie w ramach rekompensaty 

zaoferować pani solidny, bogaty w błonnik posiłek. Usprawni to perystaltykę jelit, a co za 

tym idzie - cały proces wydalania. 

- Szczerze mówiąc - chętnie. Straszliwie mnie ssie w żołądku. 

- Ssania nie wiązałbym z obecnością trzeciego oka - zamyślony pogładził się po starannie 

wygolonej brodzie. - Czytałem wprawdzie zajmujący artykuł o zjawisku przyssania się 
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wzrokiem, ale nie wydaje mi się, abyśmy mieli z nim do czynienia w tym wypadku. Czy ma 

pani jakiś ulubiony lokal? 

Pół godziny później cała trójka - ekscentryczna kobieta z okiem w kształcie migdała, 

elegancki mężczyzna roztaczający wokół siebie zapach formaliny oraz chudy podlotek o 

przedwcześnie postarzałej twarzyczce - siedziała przy okrytym eleganckim obrusem w kratkę 

stoliku miejscowego baru Złota Kurka - 1 gwiazdka w „Czerwonym przewodniku” („Le guide 

Rouge, Guide Gourmand  - jakby powiedziała Tortoletka) Michelina. Szarlota i Pan Szypułka, 

z myślą o sprawnym trawieniu, starannie przeżuwali każdy kęs podlanej kompotem kaszy z 

buraczkami. Tortoletka kruszyła w palcach suchą i spleśniałą bułeczkę, którą na wyraźną 

prośbę przyniosła z zaplecza przestraszona widokiem gości kucharka. Co i rusz wyciągała z 

torebki lusterko i szczerzyła do niego resztki pożółkłych mleczaków.  

Pan Szypułka zwinął lewą dłoń ukochanej w drobną piąstkę, przytulił do ust i ze smutkiem w 

oczach popatrzył na Szarlotę. 

- Jestem żałosny i naiwny. Oszukuję samego siebie. Od pierwszej chwili znajomości z pani 

siostrą - skinął głową ku nucącej coś pod nosem Tortoletce - połączyło nas niezwykłe 

pokrewieństwo duchowe. Nawykłem dzielić się z nią każdą myślą czy wrażeniem i teraz 

najmniejsza rozłąka powoduje dotkliwe uczucie pustki. 

- Johann Wolfgang? 

- Nawet pani, Szarloto, widzi we mnie jedynie nędznego plagiatora. Nie znajduję słów na 

wyrażenie ogromu mej miłości, więc kradnę je poecie. 

- Ale pańskie uczucie, Tadeuszu, nie jest plagiatem. 

- Ooo… I tu mnie boli! Jak mam to udowodnić? 

- Komu i po co to udowodniać? Tortoletka tego nie potrzebuje. 

- Tak dobrze zna pani siostrę? Jej marzenia? Oczekiwania? Obydwoje, i ja, i ona, wiemy - 

choć nigdy nie poruszamy tego tematu - że nie do niej, ale do mnie należy następny krok. Ona 
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nie powróci do świata  żywych. Ja i tak kiedyś dołączę do grona umarłych. Po cóż więc 

przedłużać tę straszliwą rozłąkę? Po cóż zwlekać?  „Podnieść zasłonę - że znowu cytuję 

mistrza - i wejść poza nią, oto wszystko! Czemuż wzdragać się, ociągać? Dlatego, że nikt nie 

wie, co tam jest, i że nikt stamtąd nie wraca? A może dlatego, że właściwością naszego ducha 

jest przeczuwać zamęt i ciemność w tym, o czym nic pewnego nie wiemy?”. 

Gwałtownym gestem przewrócił stojącą na stoliku szklankę. Rubinowy kompot o zapachu 

sfermentowanych truskawek łagodnym zakolem rozlał się po rozłożonych przez Tortoletkę 

kartach. Ta zanurzyła palec w napoju i podniosła do ust - natychmiast obsiadł go hałaśliwy rój 

maleńkich muszek. 

- Słodziutkie - skonstatowała. 

- A ty, maleńka - skarciła ją Szarlota - znowu muchy masz w nosie. Prosiłam, żebyś się 

wysmarkała przed wejściem do baru.  

Popatrzyła na karty - pierwszą: Na małym, drewnianym wózeczku, zaprzężonym w cztery 

włochate świnki, stara kobieta pędzi w nieznane, drugą: Troje dzieci, chłopiec i dwie 

dziewczynki, stoi mocno objętych w kręgu, trzecią: W bujnym ogrodzie, rozświetlonym 

zawieszonym nisko słońcem, bawi się dwoje nagich dzieci - dziewczynka i chłopiec, czwartą: 

Na ogromnym, drewnianym tronie siedzi drobna kobieta, ubrana w błękitną suknię i papieską 

tiarę, piątą: Kulawy Kot w kolorowym stroju, błazeńskiej czapce, parą dziurawych butów na 

kiju oraz drewnianą laską stawia krok nad głęboką przepaścią.  

Uśmiechnęła się. 

- Powtarzasz się.  

- Dać ślepej kurze ziarno. Przecież ty aveugle jesteś. Patrzysz, ale nie widzisz. Na nic trzecie 

oko. 

Szarlota podniosła się od stolika. 
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- Męczy mnie ten rozdział. To nie do wytrzymania. Wiecznie jakieś symbole, jakieś 

tajemnice.  

- No to au revoir, siostrzyczko. Rychleńkiego. Nie takaś już młoda, nénette. 

- Do widzenia - Tadeusz Szypułka czule ucałował dłoń Szarloty. - I proszę mi, droga 

przyjaciółko, wybaczyć decyzję, którą podjąłem. 

- Jaką decyzję?     

- Już niedługo sama pani zobaczy.  

- Znowu jakieś tajemnice - skrzywiła się Szarlota, a następnie, ignorując tabliczkę „Uprasza 

się nie czaskać”, trzasnęła drzwiami i ruszyła w kierunku domu. Po przejściu kilkudziesięciu 

metrów zatrzymała się jednak i z uśmiechem na twarzy obejrzała w kierunku baru - a tam, w 

oknie Złotej Kurki, stali oni oboje i niczym małe dzieci trzymali za ręce. Widząc odwracającą 

się, Pan Szypułka kilka razy energicznie pomachał dłonią, a Tortoletka - gdzie ona się tego 

nauczyła? - z gracją wykonała baletowe arabesque, jeté, pas de bourrée, pas de chat, fondu 

oraz tour lent. 

I w tym miejscu powinnam przerwać i jakimś zręcznym bon motem  - „Teraz widzimy jakby 

w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz” - zamknąć rozdział, którego, 

podobnie jak moja bohaterka, nie lubię - wiecznie jakieś symbole, jakieś tajemnice.  

Słyszę jednak - bo ona słyszy - cichutkie beczenie. Rozglądam się - bo ona się rozgląda - i 

widzę starą gotycką katedrę. Szarlota z trudem uchyla - bo ja uchylam - ciężkie, bogato 

zdobione,  drzwi. Otacza ją mroczny las martwych drzew. 

W prezbiterium, we wnętrzu płytkiej, okolonej dwiema parami skrzydeł, szafy ołtarza klęczy 

mały baranek. Nie wygląda dobrze: drży, kaszle, kicha, a z trzymanej w górze prawej raciczki 

sączy się krew i bije smród ropiejącej rany. Tuż obok niego stoi płytka miseczka.  

- Nie! Nie! Proszę cię, nie pij z tego źródełka, bo już nigdy nie odnajdę drogi do domu - 

krzyczy Szarlota, widząc, jak zwierzątko zanurza spalony od gorączki język w naczyniu. 
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Ono jednak zaczyna łapczywie chłeptać. Rubinowe krople skapują po pyszczku stworzonka 

na podłogę. I w tym samym momencie do uszu Szarloty dobiegają huk, trzask, krzyki i 

zawodzenia. Biegnie więc - słowo „biegnie” jest eufemizmem na starcze powłóczenie nogami 

i potykanie się o własne stopy - ku wyjściu. Głośno dysząc, otwiera drzwi i przedziera się 

przez stojący przed kościołem tłum. 

- Nie moja wina! - zawodzi kierowca. - Pod koła mi wlazł pijak jeden! Że też Bóg takiego nie 

pokaże! Widzieliście! Nie moja wina!  

Ludzie w milczeniu potakują głowami. 

Szarlota odsuwa stopą nadtłuczoną butelkę z resztką taniego wina i pochyla nad nienaturalnie 

skręconym ciałem. Siwe włosy potrąconego powalane są błotem,  niebieski frak i żółta 

kamizelka - krwią. W jego oczach odbija się lazur nieba.  

Kobieta przyklęka i kładzie sobie na kolanach bezwładną głowę. 

- A prosiłam, nie pij z tego źródełka, bo już nigdy nie znajdę drogi do domu - szepce. 

- Wreszcie rozpoznałaś we mnie brata, Szarloto - z ust umierającego ulewa się czerwona  

strużka. - Tak jak ja w ukochanej siostrzyczkę. A ona pokazała mi drogę do domu. Będziemy 

na ciebie czekać. W Ogrodzie jest tyle miejsca, że wystarczy dla trojga.  

- Tortoletka kła… - zaczęła Szarlota, ale mężczyzna popatrzył na nią z takim wyrzutem, że 

natychmiast ugryzła się w język. 

Żółta, gęsto nakrapiana zielonymi cętkami firanka przesłoniła błękitne oczy. 

Szarlota z czułością zamknęła je dłonią.  

Co widzi teraz, Braciszku, twa szklana źrenica? - pomyślała.  

Czy widzi świat drogi, jak dzieli się w części?  

Jak wizja całości się w puzzle rozpada?  

Krew swoją, a może wielkie robaki, żywiące się ciałem zapadłym w odmęty? Zda się pusto w 

oczodołach, a jednak blask się stamtąd żarzy - jak w nocy świece po kościołach.  
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I te źrenice półkryjome, spokojne, jasne, nieruchome.  

Samotność? Smutek? Pustka?  
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Rozdział dziesiąty 

„Czyżby to Panna wypłoszyła ich z dworu?” - pomyślała Szarlota, nawijając na palec pasmo 

siwych włosów (dzięki konsekwentnemu wybieraniu ich z sitka w wannie odzyskiwała 

większość wypadłego z obiegu owłosienia). - „A wydawali się tacy odporni na wszelkie 

duchowe i historyczne zawirowania”. 

Przypuszczenie Szarloty nie było pozbawione podstaw. Na ostateczną decyzję o porzuceniu 

otoczonego parkiem domostwa złożyło się przecież wiele niewypowiedzianych przyczyn. 

Śmierć Tortoletki - dziewczynka utonęła w niewielkim oczku wodnym w pierwszy dzień 

Wielkanocy - przypieczętowała jednak koniec pewnej epoki.  

Małą topielicę pochowano w przyklasztornej brzezinie. Pogrzeb nie odbył się zresztą bez 

zakłóceń. Po powrocie do monasteru Bajadera odkryła brak jednej z siostrzyczek i - zdjęta 

niepokojem - przeprowadziła wśród pozostałych surowe śledztwo. Wynik zmusił ją do 

powrotu do lasu, rozkopania płytkiej mogiłki, a następnie rozerwania żelaznego uścisku 

dwóch splecionych ze sobą siostrzyczek. 

- Dlaczego? - zapytała ta habitowa. 

Przeorysza wskazała palcem na świeżą twarzyczkę oraz rumiane usteczka Tortoletki i 

odpowiedziała: 

- D…d…dlatego, m…m…m…aleńka. 

Zatrzasnęła  wieko trumny, przysypała je ziemią i poczłapała ku klasztorowi, tuląc w 

ramionach zapłakaną duszyczkę - lekką i zwiewną niczym niespełnione marzenie o 

zgromadzeniu pełnym rozbrykanych zakonnic.  

- Już czas - stare oczy omiotły zaniedbany dziedziniec i zachwaszczony ogród, a wielkie serce 

przeszył dotkliwy ból. - Teraz czarami już nie władam, bo własną tylko moc posiadam -  

bardzo niewielką. I sztuka moja nic nie znaczy, więc rzecz zakończę tę w rozpaczy.    

Na oścież otworzyła drzwi pustych cel i wyszeptała:  
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- Na gacka wskoczywszy grzbiet, lećcie córeczki za latem het. Wesoło, wesoło, za latem w 

ślad. Tam, gdzie z gałązki zwisa kwiat. 

Ostatni raz w życiu - a nie na stronach opowieści - Szarlota spotkała Bajaderę kilkanaście dni 

po śmierci Tortoletki na stypie zorganizowanej z inicjatywy najmłodszej siostry ojca. Reszta 

rodziny nie była zdolna do jakiegokolwiek, upamiętniającego zmarłą, wysiłku. Jej członkowie 

większość dnia spędzali w kuchni Eklery, próbując zająć umysły i dłonie przygodnymi 

zajęciami. Przeciekały im one jednak przez palce, urywały w locie, zastygały w trakcie, 

rozpadały w proch. Oparta o wygasły piec Paszka tuliła w ramionach zużytą zabawkę - 

szmacianego pajacyka o plastikowej twarzyczce. Kiedy - głośno terkocząc - przed dom 

zajechał samochód, tylko wiedziony zmysłem pokrewieństwa Kało podszedł do okna i 

wyjrzał na dziedziniec. Z waniliowej syrenki, na dachu której umieszczono drewnianą 

reklamę wydawnictwa „Dwie siostry”, wygramoliła się wysoka kobieta w świetnie skrojonej 

sukience oraz dystyngowanym kapelusiku. Elegancki image przybyłej nieco zaburzała 

ogromna plama z tłuszczu na gorsie oraz dobiegający spod pach mdlący zapach potu.  

- No to jestem - oznajmiła.  

Weszła na ganek, minęła jadalnię i pchnęła drzwi do kuchni. Powitały ją puste spojrzenia. 

Jedynie Przylepa ciężko podniosła się z krzesła i zapytała: 

- Herbaty? 

Zajrzawszy do metalowej puszki, odpowiedziała jednak samej sobie: 

- Ni ma herbaty. 

- Jak to „ni ma”? - zaperzyła się Najmłodsza. - Dziewiąty dzień mija, énja dźesengi pomana, a 

ta mi mówi: „Ni ma”. 

- Trine dźesengi nie było - wyszeptał Kało. 

- Jak to nie było? I dźi nienapojona? Toż przecież ona tu krąży nieszczęsna. 

Na dźwięk słowa „krąży” Paszka powoli odłożyła szmaciankę. 
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- Sama bez sióstr nic nie mogę. Od śmierci Jagodzianki nie robię w tym interesie. A duszy nie 

oszukasz - podrapała się pod przepoconą pachą. - Choć spróbować zawsze można. Zostało co 

z wielkanocnego śniadania?  

- Apetytuśmy nie mieli. Przylepa! - prababka z ćwiczoną latami zręcznością odbiła polecenie 

w kierunku służącej, która poczłapała do spiżarki, aby po chwili wyłonić się z obficie 

zastawioną tacą. Wszyscy w pokoju pozatykali palcami nosy. 

- Tacyście teraz delikatni. Ale że dusza wokół węszy i z gęby jej cuchnie, to wam nie 

przeszkadza.   

Ożywiona Paszka rzuciła się do nakrywania stołu. Z kredensu wyciągnęła haftowany obrus, 

na którym rozstawiła naczynia wypełnione po brzegi: pokrytymi zielonym nalotem śledziami, 

zważonym żurkiem - niczym groźny lodowiec tkwił w nim kawał niegdyś białej kiełbasy - 

spleśniałymi kromkami chleba, osełką zjełczałego masła, sałatką warzywną udekorowaną 

zważonym majonezem i zepsutym jajkiem. Do każdego nakrycia dorzuciła talerzyk z 

resztkami po torcie oraz szklankę z dryfującymi w niedopitej herbacie fusami. 

Rozwodnionego wina wystarczyło na niepełny kieliszek. Zaraz zresztą sięgnęła po niego 

samozwańcza gospodyni i - upiwszy odrobinę - stwierdziła: 

- Liczyć wasza duszyczka jeszcze nie liczyła. Może dni nie przerachuje i z grobu nie wylezie. 

Aven le spumi pa o muło. Siadajcie - objęła ramionami i delikatnie pchnęła ku stołowi 

rodziców dziewczynki. Za nimi obsiadła go cała familia.  

- T’e av eł angła leśće - wyciągnęła ku żałobnikom półmisek z jajkiem, którego milczącą 

obecność podkreślał intensywny zapach siarki. - Częstujcie się.  

- Ale to tak nie wypada, Panienko. Wprawdzie my ludzie myślący, ale to bluźnierstwo 

jakoweś - bez przekonania zaprotestował pradziadek. 

- Jaka tam ze mnie panienka. A bluźni ten, co sam sobie stypę wyprawia, a na niej chleb je i 

wino pije. Trudno się dziwić, że mu potem grób nie pasuje, wzdycha, stęka, kicha, na wierzch 
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się gramoli i żywych straszy. Częstujcie się - dodała. - W imię głodnego ducha. I przed 

zachodem niech mi się nikt nie waży od stołu wstawać. Resztki wrzucimy do rzeki, zmarła 

ich nie dogoni.  

- Ledwo co chodziła - sprostowała Paszka. - Na czwarty roczek jej szło. 

- Zaufaj sułbotara. Sama jestem, moc nie ta, ale krzywdy małej nie zrobię. Niech spoczywa w 

pokoju. No - potrząsnęła pustym kieliszkiem. - Dolejcie. 

- Jak trzeba, to trzeba - pradziadek wyciągnął z kieszeni kamizelki maleńki kluczyk i otworzył 

drzwiczki kredensu.   

Po niespełna godzinie po podłodze turlało się kilka opróżnionych flaszek, a łkająco-

chichoczące towarzystwo oddało się zbiorowemu wychwalaniu cnót Tortoletki:  

- Ucieszna nasza Safona! - zaintonował nestor rodu. - Cały dzień jako ten lichy słowiczek 

gruchała. 

- Co prawda, to prawda - włączyła się Przylepa. - A niekiedy i noc cało. Kolka jo sparła, no i 

masz, wyła do rana. 

- Ciekawość świata z kącika w kącik nieustannie ją gnała.  

- Nad wyraz ruchliwe pisklę było - potwierdziła Rollada. - Istna fryga. Ciężko stało nie 

wdepnąć. 

- Śmiechem perlistym ciemne myśli rodziców rozpraszała. 

- Przy małym dziecku huk roboty. Nie wiadomo, w co ręce włożyć. Dumać czasu nie ma. 

- Żaden ojciec bardziej nie miłował - załkał Kało. - Żaden bardziej ode mnie nie żałował. Ale 

też nigdy się taka nie urodziła, co by mojej miłości wiecznie godna była. Kłosek jedyny - 

dorzucił ni w pięć, ni w dziewięć. 

- No to pan pojechał - Przylepa, ciężko podniósłszy się spod pieca, zaczęła sprzątać naczynia. 

- A we dworze drugie dziecko. Siedzi i słucha. 
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- Taaa… Tamta była piękna, mądra i dobra, ale ta… - Kało zadumał się, patrząc na młodszą 

córkę. - Ta po prostu jest! - dokończył tryumfalnie. 

Niejasność czasownika, za pomocą którego została scharakteryzowana, sprawiła, że Szarlota - 

próbując zrozumieć samą siebie - na długie lata ugrzęzła w mętnych studiach metafizyczno-

ontologicznych. Towarzyszyło im przekonanie, że uchwyciwszy istotę „bytu” - nieco 

naciąganego usprawiedliwienia jej istnienia - odnajdzie coś, co pozwoli jej stanąć w szranki z 

doskonałością zmarłej - o wygranej nawet nie śmiała marzyć, roiła się jej jedynie pewnego 

rodzaju miłosna demokracja. W rywalizacji o rodzicielskie uczucia stawiała zatem kolejno na: 

niezmienność i tożsamość (ze sobą), zmienność i sprzeczność (w sobie), idealność, 

substancjalność, rzeczowość (najpierw myślącą, następnie rozciągłą), harmonię 

(przedustanowioną), dialektykę, intencje i - ostatecznie - powrót do bycia, oczywiście poprzez 

analizę własnego jestestwa, któremu - jak się okazało - w jego byciu chodziło o samo bycie. 

Nieszczęsna! Zapomniała, że startuje w nierównej kategorii - cnoty żywych mają się do zalet 

umarłych niczym waga musza do ciężkiej. Lata niezdarnego podrygiwania w ringu i 

wystawiania się na mordercze ciosy odsunęły jedynie spotkanie z jej prawdziwym 

przeznaczeniem - tworzeniem książek kucharskich. W dodatku nierozważny, aczkolwiek 

usprawiedliwiony rozpaczą, postępek matki obarczył ją na całą wieczność opieką nad starszą 

siostrą. W tym samym bowiem czasie, w którym krewni opiewali pamięć Tortoletki, Paszka 

nawoziła jej mogiłkę przelanym do niemowlęcej butelki żurkiem. Złamawszy zakaz 

Najmłodszej, pozostałą część wieczoru spędziła, grzecznie opiekując się stypującą rodziną - 

parząc zioła oraz podając krople na niestrawność. 

Następnego dnia o świcie przed dwór zajechała bryczka zaprzęgnięta do cherlawego konika i 

powożona przez posiwiałego Blondynka. Eklera i wracająca do klasztoru Bajadera wdrapały 

się na obitą skórą ławeczkę, pod którą Kelner wcisnął tobół z książkami. Reszta rodziny w 

milczeniu obserwowała przygotowania do odjazdu. Na dźwięk słowa „wio” jedynie Tarta 
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podniosła do góry dłoń, szybko opadła ona jednak niczym zwiędły liść. Tydzień później dom 

opuścili pradziadkowie, a wraz z nimi Kelner. Jak się okazało, od lat gromadził napiwki na 

spółdzielczej książeczce mieszkaniowej. Jego oszczędność została w końcu wynagrodzona 

dwupokojowym lokalem w nowoczesnym bloku z wielkiej płyty - Rollada z mężem zajęła 

większy pokój, właściciel wraz z rodziną zadowolił się mniejszym. Odłożonych środków 

wystarczyło jeszcze na gustowną meblościankę na wysoki połysk, na półkach której 

ustawiono kilka pamiątek z przeszłości: zdjęcie Franciszka, zdekompletowane filiżanki, 

wyszczerbione sztućce oraz posrebrzany zegarek - opóźniał się on z równie niezmąconym 

spokojem co w starych, dobrych czasach. Jako że Kelner - wysokiej klasy specjalista - szybko 

znalazł pracę w Zajeździe Myśliwskim „Pod Szczwanym Dzikiem”, a potrzeby jego bliskich, 

w tym pradziadków, nie były duże, pieniędzy w domu nie brakowało. 

Jako ostatnia z dworu odeszła Paszka - już po tym, jak załadowana meblami ciężarówka 

marki Star wywiozła Kało do dużego miasta. Przez dwa dni snuła się po opuszczonych 

pokojach: siadała na krzesłach, zapalała i gasiła światło, przecierała szybki w kredensach, 

polerowała sztućce oraz kreśliła tajemne znaki w zaścielającym parapety kurzu. Trzeciego po 

raz ostatni roznieciła ogień w kuchennym piecu i spaliła wszystkie rzeczy należące do zmarłej 

córki. Następnie zamknęła drzwi, a klucz schowała pod wycieraczkę. Pełnym miłości 

spojrzeniem objęła dom, w którym przyszła na świat, po czym podniosła z ziemi torbę z 

osobistymi rzeczami. Kiedy się odwróciła, stanęła twarzą w twarz z Tartą. Przez chwilę 

patrzyły na siebie w milczeniu.  

- Gdzie zamieszkasz mamo?    

- Za Eklehą. 

- Dokąd? 

- Uboga khewna. Gdzieś u bogatych. 

- Myśmy nie byli. 
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- Nie patrzeć za siebie, nie zatrzymywać się, szukać schronienia - usłyszała w odpowiedzi. 

Wypowiedziawszy najdłuższą, jeśli nie jedyną, w życiu radę, Tarta rozwarła ramiona - „Nie, 

nie, tylko nie to. Nie teraz. Już za późno” - pomyślała Paszka - przeciągnęła się, ziewnęła i 

zatarła ręce. 

- Zmykaj. Hobota nie dla ciebie. 

Rozpoznając znajome, a przez to jakże kojące, uczucie odrzucenia, Paszka uspokoiła się. 

Przełożyła torbę do drugiej ręki i ruszyła w kierunku najbliższego przystanka PKS. Po 

kilkunastu minutach otulił ją płaszcz dymu podbity podszewką ze spalenizny. „Nie oglądaj się 

za siebie, nie zatrzymuj, szukaj schronienia” - zawsze liczyła się ze słowami matki - bo 

zginiesz”. Kiedy jednak do jej uszu dobiegł trzask pękających krokwi, schwyciła się za głowę 

- straszliwe migreny dręczyły ją już do końca - i odwróciła. W tym samym momencie 

niewidzialna ręka posoliła ją gradem iskier, zawierając z jej cierpieniem trwałe niczym ta 

nigdy niewietrzejąca przyprawa przymierze. Dziecko w brzuchu - ten, który miał, a może i 

nie miał się narodzić - zapłakało. Ona zaś zrozumiała, że to dopiero początek ofiar, których 

się od niej zażąda, a na które się zgodzi, zmieniając swe życie w dymiące pustkowie, a samą 

siebie w sterczący słup soli, pomnik duszy, co nie dowierzała, nie poznała, co dobre, ale 

jeszcze zostawiła pamiątkę własnej głupoty. 

Od tego czasu minęło dobrych kilkadziesiąt lat. Szarlota niewiele, pomijając oczywiście to 

wszystko - a było tego bardzo dużo (o ile nie wszystko) - co sama sobie wymyśliła, pamiętała 

z dworskich lat. Z niejasnych dla siebie przyczyn z tym, opiewanym i gloryfikowanym w 

rodzinnych wspomnieniach, okresem wiązała wyraz nieschodzącego z twarzy matki lęku. 

Kiedy - wdrapawszy się na poddasze starej kamienicy - pukała do mieszkania numer 17, z 

drugiej strony zawsze padała ta sama odpowiedź - bicie przestraszonego serca. Jeśli drzwi 

uchylały się, gwałtownie wciskała stopę w rozwierającą się szczelinę.  
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- Święta Maryjo! - wykrzykiwała niczym egzorcyzm imię Panny nieodmiennie zaskoczona 

widokiem córki Paszka.  

Tłumacząc się brakiem czasu i nadmiarem obowiązków zawodowych, Tortoletka i Braciszek  

konsekwentnie odmawiali towarzyszenia siostrze podczas wizyt u rodzicielki. Mimo tego - a 

może właśnie dlatego - matka rzadko patrzyła stojącej w progu prosto w twarz, niczym 

reflektorem omiatając wzrokiem ciemność za jej plecami. Musiało minąć wiele lat, zanim ta 

zrozumiała, że zaklinające wezwanie ma chronić nie przed umarłymi, lecz przed nią - 

prostacko i nachalnie żywą. Normę ustala większość. W familii, w której na jedno żywe 

dziecko przypada dwoje umarłych, stanowiło ją zatem raczej bycie martwym niż żywym.  

- Panno nad Pannami. Wchodź, wchodź. 

Szarlota zrobiła krok naprzód i - niczym kamień - runęła w przepaść rozwierającą się 

pomiędzy swoją egzystencją a cudzymi co do niej oczekiwaniami. „Znowu regres o co 

najmniej siedem rozdziałów - pomyślała, spadając. - A tak swoją drogą to jednak krew Tarty - 

bez walki się nie obędzie”. 

Bolesny upadek na stare śmiecie zamortyzowały dywan i koce z demobilu.  

- Matko Nieskalana! Nic ci się nie stało? 

Korzystając z okazji, zmieniła majtki i skarpetki, skubnęła - doprawiwszy ją wcześniej 

proszkiem z żyrafy - szynkę, popiła mięso sokiem z pokrzywy, zażyła tabletkę na serce, 

wypuściła ropuchę ze słoika i zatrzasnęła drzwi od szafy na wspomnienia. 

- Wracam! 

- Spuścić ci warkocz? 

- Broń cię panie - pokusa zadyndania na sznurku z pętli matczynych włosów nie była zbyt 

nęcąca. 

Młodsza ze starszych pań ponownie wgramoliła się na poddasze, zapukała do drzwi 

mieszkania numer 17, usłyszała dygot przestraszonego serca, wcisnęła stopę w szczelinę, 
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przedarła do przedpokoju, a następnie schwyciła matkę w kleszcze swego istnienia - „Matko 

Najczystsza. Kości mi połamiesz!” - usłyszała - oraz tak na wszelki wypadek dodała: 

- No to jestem.   

I w tym momencie - zdążyła jeszcze pomyśleć: „Było, głupia, nie akcentować tego bycia” - 

krucha tafla słów pękła pod nadwagą jej żywota, ona sama znowu ześlizgnęła się między 

zeszłoroczne śniegi rozdziałów, a tekst niczym Uroboros zaczął pożerać ogon własnego 

zakończenia. 

Poczuła zapach kalafiorowej, usłyszała głosy Rollady, Eklery oraz Bajadery i uświadomiła 

sobie, że nie zniesie kolejnej kąpieli w klasztornej zupie. Gwałtownym ruchem skorygowała 

trajektorię lotu, chwyciła za wystające niczym krzywy ząb słowo, wdrapała po szczeblach 

zdań pod drzwi mieszkania numer 17, zapukała, usłyszała dygot przestraszonego serca, 

wcisnęła stopę w szczelinę, bez słowa minęła pochyloną nad dziurą Paszkę i - ciężko dysząc - 

opadła na fotel w salonie. Nie zdążyła się w nim jeszcze umościć, kiedy usłyszała: 

- Obiad na stole! 

Na stole zaczęła rosnąć fortyfikacja z wypełnionych jedzeniem: garnków, patelni, talerzy, 

waz, tac, pater, misek, spodków, salaterek, kompotierek. W jej narożu stanęła - wzniesiona ze 

szklanek, kubków, filiżanek, kieliszków, kufli, pucharów - kawaliera umożliwiająca czujną 

obserwację przedpola. Szarlota zanurzyła łyżkę w stojącym najbliżej naczyniu i podniosła ją 

do ust.  

- Czemu nie jesz? - zaniepokoiła się Paszka. - Na pewno jesteś głodna. 

Córka przełknęła zupę i poczuła, jak gorący wywar rozgrzewa ściany żołądka. Głód jednak 

nie odpuścił. Wręcz przeciwnie - z każdym siorbnięciem brał w posiadanie coraz większe 

połacie jej ciała. „Prababka miała rację - pomyślała. - Czujesz Głód, nie idziesz do 

Głodomora”. 
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- Jestem głodna. Tym razem jednak byle czym się nie wywiniesz. Wycisnę z ciebie wszystkie 

soki.  

Delikatnie - niczym suka szczenię - schwyciła matkę za pomarszczoną skórę na karku, 

podniosła i obwąchała. Zapach sfermentowanych drożdży spleciony z aromatem dojrzałych 

jabłek sprawił, że po raz ostatni w życiu chwyciła za pióro, a kilkustronicowy aneks do 

książek kucharskich pt. „Errata” okazał się jej największym sukcesem. Do dziś - mimo że 

nakład liczono w setkach tysięcy egzemplarzy - osiąga on na czarnym rynku księgarskim 

zawrotne ceny. Postawiła w nim bowiem obrazoburczą tezę, jakoby - cytuję: „Cała ta pisanina 

o gotowaniu tyle co gówno warta”, bo ma na celu nie zniwelowanie, lecz oszukanie Głodu. I 

to nie byle jakiego Głodu - Głodu ciała matki. 

Powszechna konsumpcja ojcowskiego - a nawet - jako dwa w jednym - ojcowsko-

synowskiego - ciała jawi się jako coś oczywistego - wystarczy spojrzeć na mapę rozsianych 

po kraju darmowych lub zadowalających się symboliczną opłatą „na tacę” stołówek. 

„Bierzcie i jedzcie” zachęcają nawet serwujący posiłki. W dodatku mają one postać suchego 

prowiantu, co umożliwia  zabranie ich do domu - nie psują się, a smak zachowują przez 

długie miesiące (zarzuty dotyczące wielkości porcji są bezpodstawne i krzywdzące - dostęp 

do nich jest bowiem nielimitowany. Jeśli biesiadnik nie nasyci się w jednym miejscu, może 

odwiedzić drugie, trzecie, czwarte itd. Uzasadnione wydaje się raczej pytanie o 

ekonomiczność tego sposobu dystrybucji żywności. O prostackich pretensjach Przylepy: 

„Księża to żarty naród. Napychajo se kałdun mięsem, a ludziom zostawiajo panierke” 

również nie zamierzam dyskutować). Spożywanie ciała matczynego to kompletnie inna bajka 

- poważne naruszenie zasad społecznego savoir vivre’u. Niemniej przecież - dowodziła 

Szarlota - ludzie to robili, robią i będą robić. Jej znajomi czy sąsiedzi nieustannie dzielili się 

opiniami na temat rodzicielek na tłusto, na kościach oraz surowo, ciepło, zimno, słodko bądź 

ostro. Co więcej, te ostatnie cieszyły się - w wydawałoby się tak zachowawczym kulinarnie 
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narodzie - ogromną popularnością. Codziennie wdeptywała w ulotki reklamujące pieprzenie 

„pikantnych mamusiek” - zaproszenie do wspólnego, zgodnego z gustem gościa, doprawiania 

oferowanej potrawy. Na propozycje wymiany kulinarnych doświadczeń, które składała 

ogłoszeniodawcom przez telefon, odpowiadano jednak zawsze wzgardą lub chichotem. Nie 

dziwiło jej to - kuchenni rewolucjoniści byli surowo karani: na jedenaście lat skazano Jana 

Nowaka z Sączka, który poszatkował swoją staruszkę na gulasz z 770 kawałków, na 

piętnaście Wasylija Pupkina z Samary - ugotował zupę na jej obciętych nogach („Nie 

smakowała mi - zbyt żylasta” - ocenił po fakcie), na dożywocie Johna Smitha z Hong Kongu - 

zapeklował matczyne mięso w soli z dodatkiem ryżu. „To naprawdę szokujące” - ocenił zapas 

zmagazynowanych w lodówce Maria Rossi befsztyków prezydent prowincji Salerno i 

natychmiast nakazał zamknięcie eksperymentatora na czas nieokreślony w szpitalu 

psychiatrycznym. Na wyroki czekają również kobiety z Bolesławka i Lewina - pierwsza użyła 

tłuczka do schabu, druga postawiła na uduszoną pieczeń.  

W przytoczonych i podobnych gastronomicznych eksploracjach niepokoiły Szarlotę trzy 

rzeczy: żenująca jakość dań, ilość zmarnowanego surowca oraz wykluczenie roślinożerców - 

Marcepanna uwrażliwiła ją na ich potrzeby. Szukała więc pełnowartościowego, prostego, 

bezmięsnego przepisu - możliwego do wcielenia w potrawę w najubożej uposażonej 

finansowo kuchni. 

Już po sukcesie „Erratum” wielu autorów dociekało przyczyn, dzięki którym ich koleżance po 

chochli udało się trafić w gust tak ogromnej części społeczeństwa. Odpowiedź była przecież 

prosta: bez chleba (lub ciastek) można przeżyć miesiąc, bez wody zaledwie kilka dni - 

Szarlota skupiła się zatem nie na zaspokajaniu głodu, lecz gaszeniu pragnienia, a dokładniej - 

na recepturach na matkę drożdżową. W tym rozdziale przytoczę jedynie najprostszą z nich - 

zainteresowanych pozostałymi odsyłam do broszury. Jej podstawę stanowi sok wyciśnięty z 

matki (wyłącznie rodzonej, nigdy cudzej). Tłoczenie go nie zawsze jest proste - niektóre 
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kobiety źle reagują na dotyk dziecka. Rodzicielkę można więc z całej siły ugniatać, delikatnie 

przytulać lub - jak w przypadku osób pokroju Paszki - niby przypadkiem trącać. W trakcie 

wyżej wymienionych czynności należy się liczyć z efektami ubocznymi, czyli puszczaniem: 

pary z ust, oczka, bąków, pawia i farby. Pozyskanego nektaru pod żadnym pozorem nie 

wolno pasteryzować. Podkreślam to, ponieważ kilku nadgorliwców - nie doczytawszy zaleceń 

do końca - spasteryzowało w wysokiej temperaturze całe matki. Jakość i ilość soku zależą 

więc od surowca wyjściowego - Szarlota potrzebowała ponad dwóch tygodni na pozyskanie 

250 ml. Zdobycz należy rozcieńczyć przegotowaną wodą (1:1), przelać do butelki do 

karmienia niemowląt oraz dosłodzić - Salve, Regina, Mater misericordiae, Vita, dulcedo, et 

spes nostra, sale - łyżką stołową cukru. Matczynej słodyczy nigdy nie za wiele. Miksturę 

warto też użyźnić szczyptą pożywki YPD - kobiecy organizm, wyniszczony licznymi 

obowiązkami zawodowymi i domowymi, prawie zawsze potrzebuje do wzrostu 

aminokwasów, witamin i mikroelementów. Po wymieszaniu wszystkich składników 

dolewamy (lub dosypujemy) drożdże, zatykamy otwór nieprzekłutym smoczkiem i kisimy 

przez dwa - trzy dni w temperaturze 25 - 28 stopni Celsjusza. Cała operacja wymaga sterylnej 

wręcz higieny - nawet niewielkie ilości drobnoustrojów czy bakterii mogą spowodować 

katastrofę, ponieważ upuszczanie soku obniża odporność immunologiczną i czyni podatnym 

na infekcje. Jeśli zatem zamierzamy powtarzać je co jakiś czas, trzeba regularnie poddawać 

rodzicielkę badaniom profilaktycznym.  

Zacier powinien zaowocować blisko 25 litrami wina - ilością wystarczającą na - powiedzmy - 

miesiąc, jeśli po alkohol sięga się z powodu zdrowej nostalgii za familijnym gniazdem. 

Niestety - i Szarlota była tego świadoma - od matki można się uzależnić. Część czytelników 

wzbogacała napitek, otrzymując - po jego sklarowaniu, podgrzaniu i rektyfikowaniu - 

spirytualia o stężeniu dochodzącym do 95 proc. Raczenie się nimi prowadziło do efektu 

odwrotnego od zamierzonego - upojenia matką (na podwórku przed kamienicą ciągle słyszało 
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się tęsknie odmieniane przez przypadki słowo „mać”) i utraty suwerenności - w drastycznych 

przypadkach do tego stopnia, że dorośli ludzie nie potrafili wyprowadzić się z rodzinnego 

domu, wyciskając z niego, ile się tylko da.  

Opuszczając - w towarzystwie baniaka z berbeluchą -  mieszkanie nr 17, Szarlota zamierzała 

jak najszybciej dotrzeć do własnego, a następnie w zacisznej atmosferze oddać się degustacji. 

Nie doceniła jednak siły dręczącego ją od lat pragnienia. Przysiadła na ławce w parku, 

odkorkowała butlę i pociągnęła - jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty łyk. „Życie dwoi mi się 

przed oczami. To przez te dziurki w guziku Tadeusza” - pomyślała, a potem powoli zaczęła 

zapadać w głąb siebie. A nawet nie tyle zapadać, ile łagodnie schodzić. Poręcz ze słów, 

oplatając niczym spirala zwoje jej wspomnień, wiodła starszą panią coraz niżej i niżej ku 

osadzonemu w oczodole żołądka trzeciemu oku - uskokowi w ciele, otworkowi w hostyjce-

bestyjce, szparze w podłodze, rozstępowi na kloacznym rosole, diastemie w tekście, dziurze 

w losie, odbytowi między pośladkami, szczelinie w drzwiach, szczerbie w zębach, pęknięciu 

w sercu, wyrwie w ziemi, spacji w pukaniu, ranie w raciczce, wyłomowi w uczuciach. Zrobiła 

tyle okrążeń, że kiedy stanęła na dobrze znanej jej trzewikom wycieraczce, kręciło się jej w 

głowie.  

Wytarła buty, zastukała - w tym samym momencie przypomniała sobie, że do własnego 

lokum można wchodzić bez pukania - i otworzyła drzwi. Mijając przedpokój, usłyszała ciche 

miauknięcie - zaniepokojona zajrzała do jadalni. Na wyszczerbionym żyrandolu, pod którym 

leżało kilka skrzynek po kapuście, kołysał się - w przód, w tył, w przód, w tył - szary gryzoń. 

Jego drobne ciało osaczała ciężka i cuchnąca woń rezygnacji. Szeroko rozwarte, zmatowiałe, 

trzeszcze ciągle symulowały zainteresowanie widokiem za oknem, słuchy i łapki opadały 

jednak bezwładnie ku ziemi. Na jednym z pazurków tańczył stary bambosz, z drugim 

kapciem mierzył się Kulawy Kot. Szarlota - mijając nieruchomą kołyskę, w której sztywniała 

Myszka - podeszła do Dymitra. Wspięła się na drewniane podium, rozsupłała węzeł na 
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sznurze i chwyciła w ramiona opadające ciało. „Tyle razy cię ostrzegała - wyszeptała do 

głuchego na języki tego świata ucha. - Myszki żyją krócej niż króliki. Tak już jest. Ale nie, 

Mietuszka. Ty postanowiłeś zwrócić bilet”. Przez chwilę kołysała martwego przyjaciela, a 

następnie wtuliła pomarszczoną twarz w puchate futerko i - axis mundi - zastygła w bezruchu. 

Po kilkunastu minutach otrząsnęła się niczym mokry pies i zwróciła ku górze dwie pary oczu 

- błękitne (jedno w kształcie migdałowego guzika) ludzkie oraz szklane zwierzęce.  

- No moja Panno - szepnęła. - Przebrałaś miarę. Aż do tego rozdziału ja szanowałam twoją 

narrację, ty respektowałaś moją. Każda z nas żonglowała własną fabułą, lecz nigdy nie 

wchodziłyśmy sobie w drogę. Nie zasługujesz jednak na bycie autorką. Jesteś jedynie 

myśliwym, który bezpiecznie ukryty w ambonie ze słów jednym strzałem pióra zabija wątki 

bezbronnych bohaterów. Odmawiam ci wiary i zaczynam deklarować jako ateistka. 

Pogroziła palcem.  

- A zatem albo - albo. 

- Co albo - albo? 

- Albo współpracujesz, albo wypadasz z rękopisu. 

Zerkam w dół - nie wygląda to zachęcająco. Czasu jednak nie cofniesz - w przypadku 

umarłych narracyjne retrospekcje to zwyczajny kit - nie karmią się przeszłością.  

Ale cóż to?! Co widzę? Własnym oczom nie wierzę! Przez królicze truchełko przebiega 

kłusem delikatne drżenie, uszy podnoszą, skoki podrywają do biegu, a pyszczek zachłystuje 

powietrzem. 

- Zbudź się, Mietuszka - proszę.  

-  Otwórz oczy, Mietuszka - zaklinam.  

- Mietuszka, wyjdź na zewnątrz!  

- No - mówi Szarlota. - Wreszcie współpracujesz. Trzymaj się tego. 
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Więc trzymam się tego. I kiedy tak mocno, z całej siły, trzymam się tego, wreszcie wiem, 

czego się mam w życiu trzymać, moja bohaterka, moja mentorka, moja miłość, co sił w 

nogach biegnie do kuchni, wyłuskuje ze stosu brudnych naczyń w zlewie patelnię, ubija 

jajecznicę z tysiąca i jednego jaj na mleczu oraz marchewce, pędzi z powrotem do salonu, a 

kudłaty Łazarz wcina, aż mu się słuchy trzęsą, od czasu do czasu popłakuje, ale to nic, dzięki 

tym łzom zawartości talerza nie trzeba solić, po jakimś czasie jest ona nawet za słona, Kot też 

na tym korzysta, dzięki karotenowi jego futerko staje się lśniące i puszyste, kopyto się goi, 

rana zasklepia, na pewno ktoś go teraz adoptuje, kupi mu nowe trepy, choć niedoszły wisielec 

darowuje mu swoje bambosze, stare, ale ciepłe i gustowne, bez pięty, nawet jeśli są za małe 

lub za duże, nie okaleczą łapy, a przecież, mimo iż należą do niego wszystkie drogi i 

wszystkie drzwi stoją przed nim otworem, kulawiec nigdy nie odnajdzie właściwych 

bucików, nie pasuje do świata, świat nie pasuje do niego, nie ten rozmiar, nie ta numeracja. A 

potem piją mocne wino, najpierw ze szklanek, później prosto z butli, rozgrzewa ono i koi ich 

popękane serca, dodaje energii, stawia na nogi, postanawiają więc iść na spacer, zakładają 

czapki i szaliki, pora roku, dnia i godzina jak zwykle niepewna, Szarlota zapomina się i 

zamyka drzwi do mieszkania, chwytają się za ręce, biegają, podskakują, depczą trawę i w 

końcu znajdują niesamowitą ławkę w parku, ach, jak na niej smakuje alkohol, jest naprawdę 

niesamowita, matka drożdżowa bierze ich w objęcia, tuli do snu, a oni zasypiają na tej ławce 

niczym dwie królewny na puchowych pierzynach i bez ziarnek grochu. A potem budzą się w 

ośrodku dla osób na bańce i pod dobrą datą, Szarlota jako zasiedlona przez wszy ma na sobie 

niebieską, jednorazową koszulę, z przerażeniem odkrywa, że została poddana dezynfekcji i 

dezynsekcji, na szczęście kilkanaście płodnych pamiątek po Marcepannie nadal krząta się na 

jej głowie, przypięta do łóżka pasami czuje się tak, jakby po raz pierwszy w życiu leciała 

samolotem, reguluje rachunek za pobyt, a kiedy dowiaduje się, że ściągalność opłat jest niska, 

również za wszystkich pozostałych, zostawia też ogromne, nomen omen, napiwki, funduje 
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donacje i zakłada fundacje, na swych książkach zarobiła przecież krocie, pracownicy izby 

żegnają ją wzruszeni i mają nadzieję na rychły powrót ubzdryngolonej klientki. A potem 

wędrują po mieście, mijają liczne sklepy monopolowe, pragnienie matki można teraz 

zaspokoić równie łatwo co głód ojca, dostrzegają małego, parchatego kotka, natychmiast 

kupują mu cztery pary eleganckich kozaków, nigdy nie wiadomo, kto jest kim, i czy 

przypadkiem nie należą do niego wszystkie drogi i drzwi. I rozmawiają, cały czas 

rozmawiają, Szarlota obiecuje, że założą rodzinny dom dziecka dla wszystkich 

skrzywdzonych i poniżonych, przyłącza się do nich jakiś cuchnący staruszek, jego sprawa 

okazuje się jednak prosta, wystarczy otwarcie nieograniczonego kredytu w kilku 

przydworcowych supermarketach, nie mija wprawdzie jego poczucie krzywdy, ale nie musi 

się już poniżać, aby je w sobie zagłuszyć. Wielki, czarny pudel zatacza wokół nich kręgi, 

toczy pianę z pyska, jakby zbiegł z ochotniczej straży pożarnej, w której pełnił rolę 

podręcznej gaśnicy, boleśnie kąsa Szarlotę w łydkę, biorą go więc na osadzoną na kijku pętlę 

ze sznurka, kijek leży pod drzewem, skąd mają sznurek, nie wiem, może to ten sam, na 

którym gryzoń próbował zakończyć życie, prosi on przyjaciółkę, aby w najbliższym szpitalu 

poddała się serii bolesnych zastrzyków w brzuch, ona jednak odmawia, matka, mówi, której 

procent ciągle mam w sobie, leczy wszystkie rany, koi ból i łagodzi cierpienie, a królik 

przytakuje, tak, mówi, masz rację, nie mylisz się, a prawda leży po waszej, twojej i matki, 

stronie. A potem, żeby rozładować lekko napiętą atmosferę,  przytacza dowcip o króliku, 

który spalił na panewce, śmieją się tak, że bolą ich brzuchy, pies szczerzy zęby i ponownie 

próbuje wbić zęby w łydkę, ale kijek mu na to nie pozwala, w rewanżu Szarlota recytuje 

wierszyk o króliku, który dał się zbić z pantałyku, nie śmieszy on jednak ani Dymitra, ani psa, 

uznają go za pełen stereotypów, więc nigdy więcej. A potem zaglądają do maleńkiej cukierni, 

nikt już do niej nie zagląda, ciastka takie niedobre, stare, puste w środku, nie przeszkadza to 

jednak nikomu z wiernych gości, pies toczy pianę z pyska niczym bitą śmietanę lub krem 
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sułtański, trochę im jednak niedobrze, Dymitr puszcza pawia, ale kulturalnie, za rogiem, nic 

to, ciągle mają przy sobie wino na matce, a ona jest niezawodna, leczy wszystkie rany, koi ból 

i łagodzi cierpienie, ponownie trafiają do izby wytrzeźwień, od matki tak łatwo się uzależnić, 

kością staje im ona w gardle, ogniem spływa po przełyku, żółcią pali w ustach, goryczą 

cieknie po języku, teraz jednak nawet wszy, ze względu na świetnie funkcjonujące donacje i 

fundacje, mają swoje łóżeczka, a pies pojemnik z higienicznymi chusteczkami czy ręcznikami 

frotte, może nimi osuszać udręczony pysk, w jego głowie rodzą się różne niepokorne myśli, 

mimo wszystko spokojnie zasypia, śni mu się sen o trudnej do przekroczenia granicy, a 

przekroczył ich sporo, na przekór strażnikom państw i imperiów. Ten sen nie ma sensu, bo 

właściwie jest o tym, że wszystko dobrze, dopóki do przekroczenia granicy nie jest 

zmuszony. Po tej stronie zielony puszysty dywan, a to są wierzchołki drzew tropikalnego 

lasu, szybuje nad nimi on, pies, on, ptak. Po tamtej stronie żadnej rzeczy, którą mógłby 

zobaczyć, usłyszeć, obszczekać, ugryźć, posmakować. Wybiera się tam, ociągając się, niby 

emigrant nie oczekujący szczęścia w dalekich krajach wygnania. A potem znowu wędrują pod 

wiatr, Dymitrowi puchną kieszenie, gromadzi w nich wszystko, co skrzywdzone i poniżone, 

Szarlota obiecuje mu tysiące rodzinnych domów dziecka wyposażonych w 

najnowocześniejsze żelazka, całe wioski dziecięce, na książkach zarobiła przecież tyle, że jest 

w stanie opłacić wszystkie matki, które pozwolą wycisnąć z siebie sok. A potem siedzą na 

piasku nad Wisłą, przychodzi policjant, mówi, że zwierzęta domowe powinno prowadzać się 

w kagańcu i na smyczy, nigdy, ale to nigdy, odpowiada moja bohaterka, moja mentorka, moja 

miłość, nie pozwolę wodzić się w kagańcu i na smyczy, po drugiej stronie rzeki rozpościera 

się zielony, puszysty dywan, są to wierzchołki drzew tropikalnego lasu, szybuje nad nimi on, 

pies, on, ptak, drożdżowe okruchy - tańcząc w słońcu - powoli opadają ku ziemi, papierowa 

łódeczka kołysze się na wodzie. 
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Szarlota rozgląda się na prawo i lewo, otacza ją rozdzierająca duszę pustka, patrzy w moją 

twarz, twarz starej kobiety w średnim wieku. 

- Tego chcesz? Tego właśnie chcesz? - pyta.   

- Tak, chcę, tak 

trzymać się tego. Wreszcie wiem, czego się w życiu trzymać.   

 

Bibliografia: 

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski” (rozdział 1.) Franz Kafka „Głodomór”, Adam Mickiewicz 

„Lilie” (rozdział 2.) Gabriela Zapolska „Kaśka Kariatyda” (rozdział 3.) Józef I. Kraszewski „Chata za 

wsią” (rozdział 5.) Fiodor Dostojewski „Biesy”, Wiliam Szekspir „Makbet”, Miron Białoszewski 

„Karuzela z Madonnami” (rozdział 6.) Adam Mickiewicz „Dziady cz. IV” oraz „Pan Tadeusz”, Lena  

Bobińska „Pionierzy”, „Kwiatki św. Franciszka z Asyżu”, Wiliam Golding „Władca much” (rozdział 

7.) Adam Mickiewicz „Gdy tu mój trup w pośrodku was zasiada”, Johann W. Goethe „Przygody 

młodego Wertera”, baśń „Braciszek i siostrzyczka”, Hans Ch. Andersen „Królowa śniegu”, Fiodor 

Dostojewski „Biesy”, Juliusz Słowacki „Co widzi trupa wyszklona źrenica” (rozdział 9.) Wiliam 

Shakespeare „Burza”, Jan Kochanowski „Treny”, biblijna Księga Lota, Czesław Miłosz „Granica” 

(rozdział 10.) 


