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Ach, nie płacz, nie płacz,
to jest takie nic, smutne ucichanie,

a właściwie to jest cisza pierwsza i jedyna...
usychające kwiaty nad mdlącym posłaniem...

Krzysztof Kamil Baczyński, Śmierć



Emil Strzeszewski Znicz

Jeden
Pochylam się nad prochem, gdy pojawia się ona. Jest tak

młoda i tak przeraźliwie chuda. Można policzyć wszystkie że-
bra pod cienką, siną skórą. Siedzi skulona w kącie izby, tuż pod
dziurą w ścianie po pocisku artyleryjskim. Cicho płacze, obej-
mując się patykowatymi rękami.

Wzdycham  i pocieram  dłonią  zmęczoną  twarz.  Zawsze
ktoś się pojawia. Za każdym razem ktoś płacze.

Ona nie jest z tych, którzy mówią. Na szczęście, bo tacy są
najgorsi.  Każdy  z głębokim,  mocnym,  cichym i martwym gło-
sem.  Z historią  ciągnącą  w otchłań  – o kulach,  bagnetach,  pę-
tlach na szyi. Te dzieje wracają do mnie co noc, nawołują, pra-
gną pamięci. Umieram, gdy je słyszę. Co i raz, na okrągło. Pod-
czas  snu,  na  jawie.  Płonę  zimnym  ogniem,  topię  się  
w urojeniach, zawisam na stryczku nieswoich marzeń.

Ona nie jest z tych, którzy mówią, ale też przeraża. Chowa
twarz w szponiastych dłoniach i widzę tylko otwartą ranę od
noża na szyi. Wypływa z niej strumień krwi, opływa jej ramio-
na, brzuch, biegnie po nogach, rozlewa się na podłodze. Muszę
się spieszyć – proch nie może nasiąknąć. Gdyby wiedziała jakie
to cholernie ważne, przestałaby, kurwa, krwawić. Ale nie wie,
nie zdaje sobie sprawy. Potrafi już tylko jedno – siedzieć w ką-
cie i płakać z żalu.

– Już dobrze – mówię. Zwykle coś mówię, choć nie wiem,
czy mnie słyszą. Mówię dla siebie, dla własnego spokoju. – Nikt
nie powinien zostać sam.

Tępym wzrokiem obiegam pomieszczenie odwlekając mo-
ment, w którym będę musiała zrobić to, co powinnam.

Niektórzy, ci życzliwi, nazywają mnie Aniołem Zapomnia-

4



Emil Strzeszewski Znicz

nych, choć nigdy nie widziałam Boga, a zamiast skrzydeł na ra-
mionach mam stary, zacinający się karabin. Inni wołają na mnie
Znicz,  Prochówka.  W gruncie  rzeczy  nieważne  kim  jestem.
Istotne jest to, ile ogni we mnie płonie. Płomyki ludzkie – ich
pamięć. Zjadam pył umarłych, rozpalam w sobie wieczne po-
chodnie ich życia.

Gdy wojna odejdzie opowiem wszystkim, kim byli.
Tomek, mały harcerz, który miał tyle siły, aby zginąć z ba-

gnetem w dłoni; Irena, jego babcia, do ostatniego tchu osłania-
jąca go przed kulami; Andrzej – ojciec, tchórz, przyłapany w le-
sie kilometr od rodzinnego domu, ratujący własną skórę,  nie
myślący o umierającym synu; i Heinrich, blondyn z Monachium,
morderca tych trojga, którego orzeł Wehrmachtu nie zabrał do
świata biesiadujących bohaterów,  gdy AK urządziło zasadzkę
na Niemców pod ratuszem.

Opowiem wszystko, co chowam w sobie, co każdy z nich
chciałby powiedzieć, lecz nie zdążył.

Dziś zjem ją – młodą, chudą kostuchę o dźwięcznym imie-
niu Alina, przyszłą matkę małej Jadzi, która nie zdążyła przyjść
na świat. Zjem popioły kości, serca i mózgu. Przeżuję jej włosy,
paznokcie.  Połknę  jej  pamięć,  strawię  nienarodzoną,  a już
umarłą córkę, udławię się jej istotą, rozpalę dla niej znicz we
własnej duszy.

Jej proch jest miły w dotyku. I ciepły.
Pierwszy gorący posiłek tego dnia.

*

– Gdzie byłaś? – rzuca Hiena.
Na  jego  czarnej  od  brudu  twarzy  widać  niesmak.  Ręce
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ogrzewa nad małym ogniskiem ze starych gazet i książek. Zna-
lazł je w którymś ze zrujnowanych domów. Ukryte pod podłogą
czekały  końca  wojny.  Zwiastuny  krwawego  porządku  albo
płonne nadzieje na lepsze jutro – pali je wszystkie z satysfakcją.
Co chwila dorzuca coś nowego do prowizorycznego paleniska.
Czyni to z miną kata i przez chwilę myślę, że byłaby to dla nie-
go najlepsza przyszłość.

– Jadłam – mówię.
– A my nie jemy – syczy przez zęby.
Siadam naprzeciwko i dopiero teraz widzę Bartosza. Przy-

kryty  podziurawionym  płaszczem  drzemie  niespokojnie.  Na
jego czole perlą się krople potu, a usta drgają w takt skwierczą-
cych kartek palonego papieru.

– Co on tu robi? – pytam cicho.
– Zdycha. Jak my wszyscy. Gdzie byłaś?
Nie odpowiadam. Wbijam wzrok w Bartka. Choć ma zale-

dwie  dwanaście  lat  i podczas  tego  wieczornego snu wygląda
jak cherubinek przysypany brudem, próżno szukać w nim tak
dziecka, jak i anioła. Więcej niż połowę życia spędził z pistole-
tem Visa w dłoni mordując Niemców, Ruskich, Żydów, a nawet
Polaków, jeśli głód wywracał trzewia na drugą stronę.

– Znowu ich szukałaś? – ponownie Hiena. Nie jest zbyt by-
stry.  Ma tendencję do zadawania bezsensownych pytań tylko
po to, aby ktoś się do niego odezwał.

– Nie musiałam.
Spuszcza wzrok beznamiętnie.  Uważa mnie za wiedźmę,

za jakieś zwierzę przeciwne naturze. Toleruje mnie tylko dlate-
go, iż jeszcze za okupacji chowałam jego brata w piwnicy pod
schodami mojego domu. Hiena ma dla mnie coś na wzór zim-
nej, wyrachowanej wdzięczności. Sądzę, że to jedyny ludzki od-
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ruch, jaki zachował przez te lata.
– Zostawcie dziwkę w spokoju – dobiega zza naszych ple-

ców. To Brzytwa, nasz informator.
Nigdy nie przyzwyczaję się do niego. Jeśli Hiena jest zim-

ny jak stal, to Brzytwa jest górą lodową, chłodem absolutnym.
Takim, w którym zamarzają słowa ostre jak sztylety. Wiem, że
nie warto z nim zadzierać. Po pierwsze – jest ważny. Po drugie
– żyje tak, jak ja.

– Nie jestem dziwką – mówię spokojnym głosem nie od-
wracając wzroku od śpiącego malucha.

– Racja! Jesteś gitara dziewuszka – kwituje.
Bartosz otwiera oczy i rzuca Brzytwie prowokujące spoj-

rzenie.  Rodząca się awantura umiera,  ucięta ostrzem wzroku
dzieciaka. Maluch jest jedyną osobą, która potrafi tutaj walczyć.
My tylko żerujemy na zwłokach,  uciekamy przed kulami.  On
wychodzi im naprzeciw. Z dziką furią i niemożliwie głupią od-
wagą rzuca się tam, gdzie śmierć zbiera największe plony. Za-
wsze wraca z tarczą, choć pewnie wolałby na tarczy.

– Nie przejmuj się nim – zwraca się do mnie cienkim, pi-
skliwym głosikiem. Zupełnie nie pasuje to do jego naznaczone-
go dorosłością oblicza. Brutalny żart brutalnych czasów. – Nie
udały mu się łowy, to kręci.

Hiena odsuwa się wgłąb izby. Teraz widać tylko jego oczy,
puste jak to miasto. Woli być z boku, kiedy padną zbyt mocne
słowa, za ciężkie cegły i Bóg jeden wie, co jeszcze. Ale nic takie-
go się nie dzieje. Tylko ogień bucha silniej, dając nieco więcej
światła, za to prawie wcale ciepła.

Brzytwa  zdejmuje  wełniany,  poplamiony  krwią  kożuch
i zza  paska  wojskowych  spodni  wyjmuje  pakunek.  Solidnie
owinięta papierem, zawiązana sznurkiem paczka po chwili lą-
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duje u stóp dzieciaka.
– Ruscy wracają – mówi informator ocierając krwawą łzę

z kącika oka. Dopiero teraz widzę, że utyka na prawą nogę.
– Skąd wiesz? – pyta Bartosz.
– Postanowili cofnąć część sił, żeby zająć Kresy. Nie muszą

się koncentrować na Berlinie. I tak reszta zrobi tam porządek.
Jeśli Brzytwa nie udziela odpowiedzi na pytanie, to zna-

czy, że pytania nie było.
Po prostu odpowiedź za dużo kosztuje.
– Tam masz wszystko – mówi w przestrzeń. – Plany, daty,

kryptonimy, nazwiska, jednostki wojskowe. Wszystko.
Mały wygrzebuje się spod płaszcza i bierze paczkę pod ra-

mię. Nie ma więcej niż metr czterdzieści wzrostu. Konus, gów-
niarz, srel.

Tytan.
Sięga do torby leżącej w kącie, przewiesza ją przez ramię

i wychodzi w noc.
Hiena wraca do ogniska.
Brzytwa pluje krwią.
Ja jestem głodna.

*

Hiena wraca do ogniska.
Brzytwa pluje krwią.
A ja, mimo wszystko, czuję się szczęśliwa.
Garnek gorącej zupy, przyniesionej przez grupkę harcerzy,

podniósł  mnie na duchu.  Czyli  jeszcze można znaleźć coś na
tym świecie. Gdyby nie te dzieciaki, nie włożylibyśmy nic do ust
przez  ostatni  rok.  Umarlibyśmy  z głodu,  powoli  i w  męczar-
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niach.
–  Niemcy  ruszyli  na  Moskwę  – mówi  Brzytwa.  – Więk-

szość sił na wschodzie.
–  Wilczur  poszedł,  więc  mamy  odwilż  – dodaje  Romek,

brat Hieny. – Miejmy nadzieję, że długo nie wróci.
– Nadal trzeba uważać – kwituję i sięgam po chochlę. Po-

wietrze smakuje grochówką.
Romek  cicho  pogwizduje.  Przestrzeń  – to  dla  niego  no-

wość. Wolność choć przez chwilę, mała, choć i tak niezmierzo-
na, pustka ostrołęckich błoni. Chciwie rozgląda się, łowi każdy
szczegół. Nie dziwię się. Ostatnie kilka miesięcy spędził w mo-
jej piwnicy, w małej wnęce, którą chowałam przed światem za-
słaniając ją szafą. Przestał wierzyć w dzień. Nic nie dała lampa
naftowa -  ta marna imitacja słońca.  I tak nie zapalał  jej  zbyt
często. Bał się, że ktoś zauważy koronę światła wokół mebla,
drzwi do jego azylu. Teraz nie może się przyzwyczaić. Mruży
oczy. Lecz i tak jest szczęśliwy.

Chyba najszczęśliwszy z nas wszystkich.
Brzytwa też jest rozluźniony. Jak nigdy. Myślami nadal jest

przy żonie,  porwanej w łapance żydowskiej.  Jednak nie są aż
tak  mroczne jak  dotychczas.  Pilnuje  się,  żeby nie  stracić  ani
chwili wytchnienia, którego tak potrzebuje.

Nieopodal miasta,  na trasie łomżyńskiej,  stoi teraz tylko
jeden oddział Wehrmachtu. Tutaj pozostało jedynie kilkunastu
żołnierzy.  Harcerze  zdradzili,  że  według  planu,  wieczorem
Ostrołęka ma być wolna od okupantów. Zarżną ich przed pół-
nocą.

Obiecali nam, że nie będą brać jeńców.
Hiena wyjmuje zza paska siwuchę i wyciąga korek zębami.

Napotyka wzrokiem nasze pytające spojrzenia i odpowiada:
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– Skoro nic nam nie grozi, chyba możemy poświętować?
– Masz szklanice? – pyta Romek.
Prycham z udawanym oburzeniem.
– A na co nam? Jesteśmy w Polsce – mówię.
Wszyscy  wybuchają  śmiechem.  Wszyscy  prócz  Brzytwy.

Ten spluwa krwią w ognisko, czym przebudza rachityczny pło-
myk. Ogień przez sekundę wspina się ku górze, by zaraz wrócić
do ziemi. Przez ostatnie dwa lata nauczyłam się, że żaden ogień
nie może dotknąć nieba. Tam leci tylko dym.

Hiena podaje butelkę bratu.
– Osa, bo to dobra dziewczyna była – i wychyla duży łyk

po czym wkłada flaszkę w moje dłonie.
– Danka – pociągam chciwie.
– Radosław – przysysa się Romek.
– Moja żona – kończy Brzytwa.

*

Nie na każdym rogu leżą prochy. Są pochowane pod gru-
zami, przykryte opadłym tynkiem ze ścian. Niektóre zakopane
pod ziemią, w małych trumienkach, jeśli jakiejś rodzinie zależa-
ło, by ich bliski szedł do nieba zgodnie z regułami. Inne wywiał
wiatr, poroznosił wśród żwiru i chwastów. Można spędzić cały
dzień na szukaniu i nie znaleźć nic. Szczególnie, gdy głód zaglą-
da w oczy. Wtedy jak na psa urok, nic. Jednak w końcu coś się
znajduje, są dni, kiedy trafia się na kopalnie prochów. Tak ma
Brzytwa.

Ja, to co innego. Ja zawsze znajdę. Choć czasem ciężko jest
szukać, bo trzeba uciekać. A nawet jeśli już na coś natrafię, to...

Hitlerowiec albo Czerwony – nienawidzę ich. Gdy pochy-
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lam się nad takimi już wiem, że to nie będzie uczta. Ich wspo-
mnienia to wielkie krwawe fotografie śmierci. Nie takie zwykłe,
czarno-białe, gdzie człowiek wygląda jak manekin. W ich obra-
zach wszystko jest do bólu realne, świeże. Gdy połykam prochy,
powstrzymując  odruch wymiotny,  czuję  zapach uryny,  zgnili-
zny,  świeżego postrzału w tył  głowy.  Oni  mogą nie  pamiętać
własnej matki,  swojego pierwszego razu z kobietą,  ale to,  jak
naciskają spust, zawsze jest świeże.

Żydzi podobnie, ale z innej perspektywy. Dla nich śmierć
to wylot lufy, ciemna otchłań wnętrza pistoletu, nieskazitelnie
czyste  paznokcie  oprawcy.  I głębokie  uczucie  rozczarowania,
krzywdy.

Jednak najgorsi  są swoi.  W ostatecznej  chwili  całe życie
przelatuje im jak szalone przed oczyma. Zupełnie bezrefleksyj-
ne,  nagie  fakty  – pierwsze  wspomnienie,  pierwsza  wiosna,
pierwsza klasa,  pierwsza miłość,  pierwsze wakacje,  pierwszy
zapach kobiety, pierwsze rozczarowanie. Wreszcie – walka o to,
by móc walczyć. I koniec. Jak pocztówki znad morza, suche, nic
nieznaczące kawałki tektury.

Bartosz nienawidzi mnie za to, że dbam o nich wszystkich.
Dla niego śmierć to śmierć. Równa dla wszystkich, dla każdego
tak samo niesprawiedliwa. Wydzierając prochy z krainy pole-
głych, daję im nowe życie, ludzie wstają z martwych. We mnie.

A on się tego boi.
Boi się, że trafię na kogoś, kogo zastrzelił.
Powiedział  mi  kiedyś,  żebym nigdy nie  zjadła  jego pro-

chów.
Jeśli Bóg da, nie dotrzymam obietnicy.
Biegnę za nim pochylona, ukrywając się w mgle poranka.

Za  kikutami  ścian,  za  ogrodzeniami  i murami  posesji  biegnę
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bez opamiętania starając się, by nie uciekł za daleko. Nie chcę
stracić go z oczu. Wtedy zginę. Nie będę wiedziała, co robić.

Śledzimy dwa gaziki błąkające się pozornie bez celu na za-
chodniej granicy miasta, tuż przy wale przeciwpowodziowym
nad Narwią. Tak naprawdę to nie żaden patrol, ale grupka zna-
komicie wyszkolonych radzieckich żołnierzy. Zatrzymują się na
głównych drogach wylotowych i ustawiają jeże żelbetowe. Spo-
dziewają się czołgów? Nie wiem, ale musimy się spieszyć.

Zeszłej nocy Bartosz pokazał mi akta. Nie zdążył nauczyć
się czytać, a nawet gdyby potrafił, nie mógłby znać cyrylicy. Ja
znam.

– Kryptonim akcji: Gorkim 7. Trzy wozy GAZ-67. W każdym
po cztery osoby. Pełne uzbrojenie piechoty i dwa RPG. Pełna go-
towość do walki – czytałam. – Punkt docelowy: Ostrołęka, lewy
brzeg Narwi, półtora kilometra na północ od zniszczonego ratu-
sza.  Zadanie:  przechwycić  w umówionym  punkcie  informacje
o punktach oporu w okolicach Białegostoku. Informator ujawni
się na hasło.

Mały doszedł do wniosku, że trzeba ukatrupić kapusia. Na
pytanie – po co? – odpowiedział tylko:

– Bo tam giną nasi.
Lecz to tam, a nie tutaj.  Tutaj już prawie nikogo nie ma.

Oprócz  nas.  I tamtych  – Wehrmachtu  i Czerwonoarmistów.
Miasto jest martwe. Niedobitki się nie liczą.

Rozstawiają jeże i montują kaemy. Z jednego z wozów wy-
skakuje kwiat radzieckiej piechoty. „Czerwona gorączka” – tak
na nich mówimy. Najlepsze wojsko świata, prawdziwi morder-
cy. Pięćdziesięciu takich zabrałoby ze sobą do piekła cały Ber-
lin. Widzę ich dumę, promieniuje wkoło, rozpuszcza się w po-
rannym  świetle.  Ich  sylwetki  przedzierają  się  nawet  przez
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mgłę, choć dam głowę, że potrafią zniknąć zanim ktokolwiek
mrugnąłby okiem.

Nikt nie przeżył, aby o tym opowiedzieć.
Bartosz rozpływa się w oddali. Jest szybki, zwinny, zna te-

ren. Każdy kamień jest tu jego, każdy szary kwiat i wszystkie
szkarłatne  plamy  krwi  na  kocich  łbach.  Bezszelestnie  frunie
przez mlecznobiałą zawiesinę, która gęstnieje coraz bardziej.

Żmijka. Mały łowca.
Gonię go najciszej jak tylko się da.
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Dwa
W tej piwnicy też na mnie czeka. Rudy ktoś, martwy ktoś.

Mocne ramiona, dłonie jak łopaty. Posągowe nogi i blada cera.
Ani za młody, ani za stary. W sam raz na śmierć.

Czujnym spojrzeniem łowi moje ruchy, sprawia, że krew
odpływa z palców i dłoni. Muszę się zatrzymać. Zastygam więc,
bo on tego chce.  Daje mi do zrozumienia,  że w tym miejscu,
w tej  piwnicy,  której  jeszcze  nikt  nie  ogołocił  z drewnianych
krzeseł, starych, zepsutych konfitur i słoików kiszonych ogór-
ków;  w tym właśnie  pokoju,  gdzie  leży jeszcze jego złamany
niemiecki karabin i spoczywają jego prochy, to on jest panem.

Umarli  są przywiązani do miejsc.  Nie mogą ich opuścić.
Choćby mieli skrzydła jak anioły, nie polecą do bram niebios,
by zbudzić ze snu Piotra z Tarsu.

– Schlafende Hunde soll man nicht wecken – mówię.
Uspokaja się.
– Pozwól mi – szepczę.
Podnosi dłoń i zaciska w pięść.
– Mam już wielu – dodaję.
Patrzy zdziwiony.  Nie  takiej  odpowiedzi  się spodziewał.

Z tą miną wygląda jak skrzywdzone zwierzę. Wyjątkowo pięk-
ny drapieżnik. Osądza mnie, ocenia, co powinien zrobić. Sędzia
– sprawiedliwy, choć miłosierny egzekutor odwiecznych, natu-
ralnych praw.

Opuszcza rękę, a ja wyrokiem jego woli staję się zwierzch-
nikiem kolejnego życia umarłego na posterunku polskiego par-
tyzanta.

Omiatam  wzrokiem  piwnicę.  Ostatni  rzut  oka  i pomruk
uznania – „więc tutaj był twój bastion?”. Zamyka oczy i pochyla
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głowę. A ja pochylam się nad prochem.
Zjadam kolejną duszę. Stawiam następny znicz.

*

– Pamiętacie Westerplatte? – pyta Hiena.
Kogo?
– No, Westerplatte. Sucharski, Dąbrowski, ten pieprzony 

pancernik...
Schleswig-Holstein.
– Czyli jednak pamiętacie.
Jak, kurwa, mamy zapomnieć? Cały czas o tym gadasz... 

Nic tylko Westerplatte, prawie dwustu żołnierzy, a bronili się 
tydzień przed niemiecką zawieruchą. Tylko te bohaterskie, cho-
lera, wyczyny, sama słodycz...

– ...a ja ci powiem, Hiena! – wykrzykuje Brzytwa. – Że sza-
blę mu zostawili?! i co z tego? Teraz pewnie gnije w ziemi i na
nic to wszystko. Chcesz, to ci skombinuję nóż, będziesz miał po-
dobne żelastwo jak Sucharski. Będziesz mógł się ogolić po woj-
nie jak każdy prawdziwy mężczyzna. Czy zarżnąć teraz siebie
uczciwie na zewnątrz, żeby tu nie brudzić. Znajdź jeszcze kilku
i czwórkami do nieba będziecie szli, kurwa. Może do piekła, tu-
taj to już bez różnicy. Chciałbym cię tam zobaczyć, przy kaemie,
jak sikasz w portki ze strachu, tak jak i oni. Jak się modlisz, do
Najświętszej  Panienki,  żeby  spojrzała  na  ciebie  przychylnym
okiem w złą godzinę. I jeszcze wyobrażam sobie ciebie skulo-
nego  jak  pies,  kiedy  przychodzi  Niemiec  i bierze  cię  za  kark
jako jeńca, bo jakiś major nie wziął pod uwagę, że masz jeszcze
dwa naboje w kieszeni. Bo, mój przyjacielu, zapewniam cię, że
oni nie cieszyli się, gdy po nich przybyli. Zapewniam cię, że ża-
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den nie był z siebie bardziej dumny niż ja, który przeżyłem pięć
lat wojny.

Nie mamy światła. Nie ma ogniska, bo nie ma już co palić.
Wszystkie  pobliskie  piwnice już dawno zostały  splądrowane,
a te nieliczne pozostałe i tak są zbyt daleko, zostają więc nam
chyba tylko nasze szmaty, które udają, że kryją nas przed chło-
dem nocy. Bo z gruzów nie da się stworzyć ognia. Z drzazg też
nie. Tych zawsze jest ogrom, ale nigdy nie jest za dużo. Na nic
nie starczą.

Bartosz klaszcze w dłonie. Słyszę cichy, dziecięcy śmiech
tuż obok. Nigdy nie wiadomo, kiedy wchodzi. Porusza się bez-
szelestnie jak kot. Mały drapieżnik, morderca szczurów.

Mięsożerca. Groźny mięsożerca.
– Brawo, Janek – mówi hamując śmiech. – Kiedy dorosnę,

chciałbym być taki, jak ty.
Wojna zmienia ludzi. Przemienia ich z małych dzieci w do-

rosłych skurwieli.
– Masz coś dla mnie? – pyta Bartosz.
Huk  rzucanej  na  podłogę  przesyłki  odbija  się  od  ścian.

Kaszlę. Kurz i brud podniosły się, rozpoczęły monotonny taniec
nad ziemią. Zakrywam usta i nos dłonią po czym patrzę w górę.
Z ogromnej dziury w dachu widać misternie rozrzucone po nie-
bie gwiazdy. Lekko, niedokładnie schowane za welonem cien-
kich chmur, patrzą na mnie.

Brzytwa wychodzi.
– Dzieciaku? – odzywa się Hiena. – Masz coś do jedzenia?
Mały nie odpowiada. Na głupie pytania nie ma odpowie-

dzi. Być może Bartka już nie ma? Może poszedł w noc, do swo-
jej nory. Do innych dzieci, które chowa przed ludźmi, aby nie
stała się im krzywda. Zostało nas nieco tutaj, nie wszystkich za-
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brała Armia Czerwona. Wzięła tych, którym zabrakło dobrych
kryjówek. W mieście pozostało około trzydziestu ludzi – kilko-
ro w wieku Bartosza,  z pięć kobiet,  jakaś grupka Polaków na
bagnach po wschodniej  stronie Ostrołęki,  trochę niemieckich
niedobitków pełzających wśród ruin niczym tchórzliwe szczu-
ry, dwójka Rosjan i jeden Żyd.

Hiena, którego imienia nikt prócz mnie już nie pamięta.
Podnoszę się i wychodzę za Brzytwą. Noc jest dość jasna

i przyjazna – nie wieje wiatr, jednak zimno doskwiera. Zsuwam
czapkę  niżej,  na  uszy  i wkładam  dłonie  do  kieszeni  polowej
kurtki  niemieckiej.  Idę  przez  dawną  Ratuszową,  która  teraz
przypomina kretowisko. Małe leje po bombach, wyrwy po gra-
natach,  bezkrwawe rany po kulach na kikutach ścian budyn-
ków – moja ojczyzna. Od dawna nie było tu żadnego patrolu,
nie widziałam nawet żadnych żołnierskich cieni. Mimo to kro-
czę cicho, skulona, rozglądając się czujnie wokoło.

Z lasu po drugiej stronie Narwi wzbił się do lotu bocian.
To cud, że ocalał w tej wojennej zawierusze. Przystaję na chwi-
lę przytulona do połamanych drzwi jakiegoś domu, w którym
już nikt nie mieszka i widzę jak zatacza krąg nad lasem. Jest
piękny i dostojny. Jak ostatni polski samolot na wrześniowym
niebie  w trzydziestym  dziewiątym.  Jak  ten  jedyny  pozostały
„Lublin”, zbłąkany w locie, bez przeznaczenia i lądowiska.

Jak nasza porażka.
Jak bocian bez gniazda.
Mijam  były  posterunek niemieckiej  policji  i przeskakuję

mały płot. W dole, w wielkim rowie czai się trudno dostrzegal-
na klapa. Zsuwam się raniąc bose nogi o gruz i pukam. Wystu-
kuję kod, starą piosenkę, której nawet nie znam. On zna. To wy-
starczy. Po paru chwilach wrota do jaskini Brzytwy uchylają się
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i na moją twarz pada wątłe światło.
– Jesteś sama?
Kiwam głową.
–  To  wchodź  – i przepuszcza  mnie  przez  ciasną  dziurę

w ziemi.

*

– Jesteś sama?
Kiwam głową.
– To wchodź – i ze smutnym uśmiechem podaje mi rękę,

abym weszła.  W jego domu wszystko jest  na swoim miejscu,
a jednak nic nie jest jak trzeba. Surowa doskonałość porządku,
dusząca atmosfera  oczekiwania  i on,  stojący prawie na bacz-
ność, jakby połknął kij – wszystko to jest takie jak kiedyś, a jed-
nak jest inne. Nie ma Kryśki, uroczej, choć nieco zbyt tempera-
mentnej kobiety. To ona wypełniała tu każdy kąt, a jej głos roz-
brzmiewał ze wszystkich stron naraz. Bez niej dom jest pusty.

Zaprasza mnie do salonu z żółtą tapetą w kwiatowy mo-
tyw. Wysoki sufit pozwala na trzymanie wielkich, oszklonych
szaf z książkami i rodzinnymi zdjęciami.  Na ławie przy fotelu
stoi popielniczka pełna niedopałków. Popiół osiada obok niej
– pierwsza niedoskonałość gniazda Janka, pierwszy okruch ży-
cia, jaki tu widzę.

Przychodzi z zaparzoną miętową herbatą. Aromat drażni
nozdrza, wywołuje mimowolny uśmiech na mojej twarzy. Upi-
jam łyk i czuję orzeźwiające ciepło. Ręce mi mrowią. Czterdzie-
sty rok zaczął się wyjątkowo zimno.

– Żadnych wieści? – pytam.
– Nie – odpowiada.
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– Nawet listu?
– Nawet.
No tak. Aby podać list musiałaby kogoś przekupić,  a nie

miała czym. Poza tym i tak gdyby się udało, nie byłoby żadnej
pewności, że list w ogóle dojdzie.

Mało kto chce już pomagać komukolwiek.  Tym bardziej
mężowi Polki, którą zabrali Niemcy. Stado wilka jest wszędzie,
tropi z nosem tuż przy ziemi.  A za miedzą Ruscy, na południu
Gubernia.  Ostrołęka  siłą  rzeczy  stała  się  miastem  szpiegów.
Jednym z ważniejszych miast Tysiącletniej Rzeszy, Czerwonego
ZSRR, a także żydowskiego narodu, który nie miał gdzie ujść,
otoczony z każdej strony wrogami.

– Nigdy nie straciłaś nikogo na wojnie? – zadaje pytanie,
wpatrzony w widok śmieciarza za oknem.

– Nie, rodzice tamtą wojnę spędzili bezpiecznie w Szwaj-
carii. A gdy wróciliśmy do kraju, co było marzeniem ojca, mogli
wreszcie umrzeć po swojemu i na swoim. Z czego zresztą sko-
rzystali pięć lat później.

Upijam kolejny łyk i wyciągam papierosa.
– Mógłbyś chociaż opróżnić popielniczkę – mówię, by mó-

wić. Bo cisza nie przystoi w martwym domu.
– To jak w kinie, gdy oglądasz film – słyszę.
Marszczę czoło ze zdziwienia.
– Siedzisz w ostatnim rzędzie z naładowanym pistoletem

w dłoni i wiesz, że w tej samej kolumnie, ale w rzędzie pierw-
szym siedzi Bóg z Okiem Opatrzności obserwującym każdego.
Miejsce obok ciebie jest puste,  bo ktoś,  kto miał się pojawić,
zniknął. I zanim skończy się seans masz ochotę wybić każdego,
kto  siedzi  przed  tobą,  by  dojść  do  Niego.  Po  prostu  strzelić
w tył głowy, zupełnie bez emocji, satysfakcji i żalu. Każdemu po
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kolei wypalić w łeb, tylko po to, żeby być przy nim. I On cię ob-
serwuje, widzi wszystko, co robisz. Żadna iskra desperacji, nie
umyka Jego spojrzeniu. W końcu płoniesz, mordując następne-
go człowieka, dziesiątego, dwudziestego, nieważne ilu, przecież
i tak przestajesz liczyć.  I tak nie obchodzi  cię nikt  inny,  tylko
ten, kogo nie ma obok.

Milknie. Ani na moment nie odrywa wzroku od okna.
–  A co, gdy dochodzisz do drugiego rzędu i mierzysz lufą

w głowę Boga? – ośmielam się.
Odwraca się ku mnie, a styczniowe promienie słońca od-

bijają się od łzy na jego policzku.
– Jego już tam nie ma. Zostało tylko Oko. A film się kończy

i trzeba żyć dalej, z piętnem na ramieniu, samotnie – odpowia-
da.

*

Przystanął, czeka. Po chwili dobiegam, zdyszana i spocona
na całym ciele.  Pozwala mi odetchnąć,  nabrać sił.  Obserwuje
otoczenie.  Jesteśmy  przy  murach  kościoła  farnego,  schowani
bezpiecznie. Kobieta i dziecko, kruchość i nicość.

Ten w czapce uszance to dowódca. Wymachuje nerwowo
dłonią  w czarnej  rękawiczce  i krzyczy  na  podwładnego.  Nie
musi,  żołnierz wie co robi. Gdyby nie wiedział,  nie przeżyłby
ani dnia na wojnie. Żołnierz nie pies, nie wystarczy strzelić mu
w głowę, by zabić.  Trzeba jeszcze wyrwać chęć do życia.  Do-
wódca więc, wysoki mężczyzna z długą, siwą brodą (prawdzi-
wy Dziadek Mróz), krzyczy i irytuje się dla zasady. Nie chce, by
ktokolwiek zapomniał, po co tu są.

Wreszcie wsiada do gazika, ale jeszcze nie rusza. Kolejne
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cenne sekundy, kolejny oddech. Jeśli pisnę choć słowo, usłyszą
nas i dopadną. Jednak zaraz odjadą, a nam pozostanie już tylko
bieg  za  nimi  na  granicy  wytrzymałości  i bezpieczeństwa.
W każdej  chwili  może nas  dosięgnąć  seria  z pepeszy.  Pogoda
nam sprzyja. Niewiele widać. Może nie trafią?

Z  południa  nadjeżdża  ostatni  z wozów.  Sołdat  siedzący
obok kierowcy wyskakuje z pojazdu i biegnie do oficera. Salu-
tuje  niedbale  i szybko  coś  referuje.  Wskazuje  ręką  na  połu-
dniowy-zachód,  na Olszewo Borki  albo na  Kruki.  Przełożony
kiwa głową i nakazuje ruszać.

Otwieram usta, by zadać pytanie, ale w ostatniej chwili re-
zygnuję. Spoglądam tylko na Bartosza, jak gdyby wiedział, o co
może chodzić. We mgle jego skóra wygląda bardzo blado, widać
to nawet przez brud pokrywający jego ciało.

Dwa gaziki ruszają, jeden zostaje. Chwila wahania i rusza-
my na  północ,  do  miejsca  docelowego.  Biegnę,  potykając  się
o własne nogi,  byle dalej,  aby prędzej.  Mały oddala się coraz
szybciej.  Pruje niczym szybka łódź przez fale,  nabiera wiatru
w żagle i tyle go widzę. Jednak słyszę tupot jego stóp.

Biegniemy we mgle.
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Trzy
Ten  chłopiec  zginął  na  bagnach  po  wschodniej  stronie

miasta. Umarł tuż przy starym, spróchniałym dębie, w koronie
bezlistnych gałęzi, w łożu z błota. Z nożem w plecach.

Został  zamordowany,  to  pewne.  Widzę  to  w jego  wspo-
mnieniach, ale nie tylko. I choć wszyscy, którzy się tutaj obrócili
w proch zostali zamordowani przez Niemców opuszczających
miasto,  bądź przez Ruskich,  którzy przeszli  tędy z pochodnią
furii, to on poległ inaczej. Jego ciało zostało spalone niedawno,
a oprawcy odeszli stąd prawie dwa miesiące temu.

Zabił go ktoś, kto ocalał w pogromie.
Ktoś z nas.
Franek – to jego imię. Wyczytuję to z jego dłoni, której po-

piół  właśnie  zjadam.  Mówią  mi  o tym  jego  paznokcie,  żyły
i skóra. Miał siedem lat – pochłaniam tą wiedzę wraz z jego ser-
cem, którego już nie ma. Był sierotą – odzywają się we mnie
jego prochowe wspomnienia.

Siedzi niesamowicie spokojnie pod swoim dębowym gro-
bem i patrzy na mnie wielkimi, okrągłymi oczyma. Czeka. Nie
płacze, nie mówi, nie skacze opętany gniewem. Zna mnie, wiem
to. Odnajduję swój obraz w jego spopielonych oczach. Widział
mnie nieraz, choć ja jego nigdy.

Szedł za kimś... Przyczajony w krzakach, obserwował sku-
lonego  i ostrożnego  mężczyznę  w starym  kożuchu.  Podążał
jego śladem przez całe zrujnowane miasto. Kluczył zdewasto-
wanymi  ulicami  przypominającymi  zatruty,  betonowy  ogród,
czołgał się pod obdartymi, podziurawionymi ścianami – freska-
mi demonicznych malarzy. Śledził, aż do bagien.
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Widział jak mężczyzna podbiega do dębu i w jedną ze sta-
rych szczelin strzaskanego pnia wsuwa zawiniątko. Patrzył jak
obcy odbiega szybko w kierunku doszczętnie zniszczonych ka-
mienic i znika w przytulnych, szarych ramionach opuszczonego
miasta.

Płaczę. Trudno jest utrzymać spokój, nawet po tylu latach.
Jest  coś  nieprzyzwoitego w tym wszystkim.  Łzy nie  powinny
płynąć, gdy widziało się tyle koszmarów. Nie mam powodu do
rozpaczy, a jednak trzęsę się jak w febrze. I choć lament nie ma
sensu, pozwalam sobie na odruch człowieczeństwa.

Chyba po to, żeby nie zapomnieć o tym, kim jestem.
Powiernik setek dusz przestaje myśleć o sobie.
Tożsamość  gdzieś  się  gubi  i człowiek  zmienia  się  w za-

mkniętą dla samego siebie księgę nicości. Jest okiem opatrzno-
ści dla innych, a nie możesz spojrzeć w głąb siebie.

Następna garść  prochu i dzieciak  podchodzi  do  drzewa,
z początku ostrożnie, czujnie, potem coraz szybciej. Goni go cie-
kawość,  siedmioletni  pęd do poznania najgłębszych tajemnic
świata schowanych w starym pniu. Myśli o tym, jak o bajce. Sły-
szał w swoim życiu tylko jedną opowieść, ale nie zachował jej
w myślach.  Po prostu wie,  że ktoś mu kiedyś coś opowiadał.
I nie było to o tym, co widział wokoło.

Podbiega do dębu i sięga wgłąb drzewa. Mocuje się z cia-
snotą skrytki,  ale  w końcu wyciąga zawiniątko.  Zwykły szary
papier przewiązany sznurkiem. Podrzuca. Nawet nie ciężkie, po
prostu pakunek.

Wtedy  dostrzega  ślady  kroków  na  mokrym,  bagnistym
podłożu. Dziwi się, bo do drzewa nie prowadzą tylko jedne, ale
co najmniej  dwa,  jeśli  nie  trzy.  Każdy z innej  strony,  nie  naj-
świeższe, ale jednak widoczne.
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Marszczy  brwi  i czeka  osłupiały.  Trwa  to  jednak  tylko
chwilę, bo w końcu pociąga za sznurek i szybkim ruchem odwi-
ja papier. Spogląda w dół, na skarb, który znalazł, ale widzi już
tylko ciemność.

Upada twarzą w błoto i dopiero wtedy czuje przenikliwy
ból w plecach. Chce jęknąć, ale nie może. W ustach czuje słodki
smak krwi. Ostatniemu tchnieniu towarzyszy szelest i chlupią-
cy odgłos kroków. Jedną nogą w świecie umarłych, drugą jesz-
cze wśród żywych, dzieciak wie, że z jego pleców ktoś wyciąga
nóż.

I żałuje, że tajemnice smakują tak gorzko.

*

– Janek... – szepczę przygryzając wargę do krwi. – Janek...
– Zamknij się – mówi nie przerywając sobie. – Przecież po

to tu przyszłaś.
Kupa  szmat  i powyrywanych  kartek  z książek,  brązowa

trawa – całe łoże. Prowizoryczne belki i stare rury podtrzymu-
jące obsypującą się na twarz ziemię – sufit. Dziury po bokach
wykopane  wściekłymi,  niedokładnymi  ruchami  – półki.  Właz
od  studzienki  kanalizacyjnej  – drzwi.  Dom  Hieny  – jama  na
zboczu leja po bombie. Nawet nie ziemianka.

– Nie...  – paznokciami wczepionymi w koszulę pode mną
odliczam dni. Od pierwszego dnia zimy, do teraz. Staram się być
dokładna, ale to niemożliwe.

On sapie mi prosto w twarz:
– Zamknij się, kurwa, wreszcie.
Ostre  źdźbła okolicznych łąk ranią plecy, ramiona, szyję.

W papier wsiąkają łzy. Łykam kolejną porcję czarnoziemu wpa-
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dającą prosto w usta. Duszę się. Dzięki temu na chwilę nie pa-
miętam, ale zaraz on przypomina mi ze zdwojoną siłą.

Jest  tak  prawdziwy  jak  tylko  to  możliwe.  Zrzuca  swoją
brudną, wierzchnią skórę i jest nagi. Otrzepuje się z brudu te-
raźniejszości  i czyni  to,  co  chciał  zrobić  już  dawno.  Czysta
wściekłość – tym staje się właśnie w tej  chwili.  Każda kropla
potu z jego tłustych włosów, wszystkie szramy z licznych, sta-
rych ran – wszystkie pozostałości jego przeszłego życia łączą
się ze sobą na nowo, choć inaczej, mocniej. Nie ma już w nim
zgorzkniałych  tajemnic,  ukrytych duchów  dawnych  dni.  Cały
krzyż jaki nosił na barkach, ląduje gdzieś obok, niepotrzebny.

Czuję, że dobrze robi, dlatego nie jest mi źle. Wreszcie jest
sobą, widzę to w jego twarzy. I choć brutalna siła kieruje jego
ruchami, bezczelna gwałtowność tkwi nawet w najmniejszym
geście, to takiego chcę go mieć – prawdziwego. Uzewnętrznio-
na furia zamiast tłamszona wewnątrz gorycz.

Wiem, że teraz nikogo nie udaje. Chce się zemścić za to, co
było. A ja pragnę, by się zemścił.

Wojna zmienia ludzi w skurwysynów.
Kiedyś był inny, ale tamte czasy minęły. Za dużo się stało,

za wiele straciliśmy, aby dziś stać nas było na godność. W tym
obrzydliwym gwałcie jesteśmy wolni.  My, więźniowie rzeczy-
wistości. On – oprawca, ja – ofiara. Tylko tak możemy znaleźć
spokój. To jedyny sposób, aby złamać kajdany – dać się zakuć.

Odliczam  więc  po  cichu dni  i z  rozkoszą  przyjmuję  ból.
Chcę oddać to, co zabrałam jakieś cztery lata temu.

Kilka niedbałych, konwulsyjnych ruchów i Brzytwa zwal-
nia.  Nadgarstki przestają piec,  za to lekko mrowią mi dłonie.
Wreszcie dochodzi do nich krew. Uchwyt zelżał,  a ja przymy-
kam oczy.

25



Emil Strzeszewski Znicz

Gdy uchylam powieki, widzę go ponownie w masce kogoś
innego.  Zmęczona,  zacięta  twarz,  ta  sama  co  przed  chwilą,
a jednak zupełnie inna. Już bez wyrazu.

– Wyjdź – rzuca.
– Janek... Ja...
– Wyjdź.
Wsuwam więc spodnie i rozmasowuję dłonie. Nie ma na-

wet miejsca, by się porządnie rozciągnąć, a co dopiero wstać.
Trzeba przecisnąć się do wyjścia nad kupą śmieci, które groma-
dzi Brzytwa. W półmroku dostrzegam małą szkatułkę. Jest cała
w piasku, ma nieznacznie pęknięte wieko, ale rozpoznaję ją. To
pamiątka po żonie – istna puszka Pandory. Gdyby ją otworzyć,
wszelkie widma demonów przeszłości wróciłyby na dobre i nie
pomógłby nawet wyuczony chłód oraz cynizm Janka.

Odsuwam klapę i wypełzam w ciemną noc.

*

Otwieram drzwi i widzę korytarz tonący w mroku. Wcho-
dzę, choć coś podpowiada mi, żebym się powstrzymała. Jakby
cała krew z mojego ciała nagle opadła do nóg, nie mogę nawet
unieść stopy. Jednak cicho wkradam się do środka mojego wła-
snego domu.

Nie zapalam światła, ale i tak widzę porozrzucane płasz-
cze i kurtki z szafy w przedpokoju. Gdzieś w salonie, na granicy
widzialności,  majaczy  mi  roztrzaskany  regał,  a wokół  niego
książki. To moje podręczniki do łaciny, rosyjskiego, ale nie tyl-
ko. Wiem, że pośród tego całego bałaganu leży Tuwim, Prus,
Puszkin. Obok nich Rimbaud, którego stronami kołysze wiatr
wpadający przez rozbitą szybę do pokoju. Oto „Statek pijany” -
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szeleszczące kartki na podłodze, sztorm zniszczonej bibliotecz-
ki. A tuż za tym Grabiński. Horror.

Głosy dobiegają z piwnicy.
Uciec, czy zostać? Zejść, czy stać? Załamać ręce, czy wziąć

do ręki drąg i ruszyć na spotkanie losu?
Potykam się  o buty  na  wysokim obcasie  i upadam z hu-

kiem, który musiał rozejść się po całym domu. Jednak nikt nie
wybiega z dołu.  Głosy nie  ustają.  Ktoś się śmieje,  inny mówi
spokojnym głosem, kolejny tłucze w coś z pasją.

To odgłos rozłupywanej  czaszki.  Nigdy wcześniej  go nie
słyszałam, ale wiem, że musi tak brzmieć.

Romek.
Kurwa, Romek...
Znaleźli go. Musieli go znaleźć...
Zbiegam po schodach nie zważając na nic. Pędzę w dół na

złamanie karku. Nie słyszę żadnej ze swoich myśli, tylko dźwię-
ki dochodzące z dołu. Przytłumione poprzez drzwi, ale i tak na-
der wyraźne.

Dopadam  piwnicy  i wbiegam  z impetem.  Stoją  w piątkę,
oparci  o ściany,  stare,  zakurzone  meble.  Mundury  SS,  blond
włosy, wyprostowane, szczupłe sylwetki. Duma bijąca z twarzy,
buta  wyzierająca z każdego ruchu,  wyższość  wibrująca w ich
śmiechu. A ja sama, wpatrzona z przerażeniem w ich szyderczą
krzątaninę, z miękkimi kolanami i duszą na ramieniu.

Jeszcze można uciec... To żadna hańba...
Ale on leży... Te oczy, usta... Patrzę na jego oblicze i myślę,

że tak musiały wyglądać spalone Sodoma i Gomora. I już wiem,
że nie opuszczę go w tej ostatniej minucie. Ukrywałam go przez
rok, nie mogę teraz się odciąć.

– Co my tu mamy? – mówi Niemiec nienaganną polszczy-
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zną.  Hochsturmmanführer,  poznaję po pagonach na ramieniu.
– Gospodyni.

Szczęk odbezpieczonego pistoletu.
–  Zrobi  nam  pani  tą  przyjemność  i usiądzie  – wskazuje

lufą  krzesło  naprzeciwko ledwo dyszącego Romka.  – Chcemy
poznać odpowiedzi na kilka pytań.

Chwila zawahania i już czuję mocny uścisk na gardle. To
ten stojący najbliżej drzwi. Nie czekał, aż pokornie przystanę
na propozycję, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Dosłow-
nie.

Podnosi mnie lekko w górę i ciągnie przez piwnicę. Trzy-
ma tak mocno, że nie jestem w stanie nawet wierzgać.

Ląduję na krześle, rzucona jak szmaciana lalka. Chcę schy-
lić się, dotknąć Romka, ale powstrzymują mnie.

Teraz widzę dokładnie twarz przyjaciela. Potworność.
–  Więc  tak  według  was  powinien  wyglądać  człowiek?

– pytam.
– Tak powinien wyglądać Żyd – słyszę.
– Zwierzęta – pluję majorowi pod nogi.
Gwar cichnie i słyszę tylko świszczący oddech skatowane-

go. Łapie powietrze jak ryba wyłowiona z wody. Patrzę na od-
suniętą szafę, do jego kryjówki. Lampa naftowa pali się moc-
nym, jasnym światłem. To dlatego go zauważyli. Musieli obser-
wować dom już wcześniej, a gdy tylko upewnili się, że piwnica
kryje nie tylko stare meble, weszli i go znaleźli.

A zawsze powtarzałam, że nie powinien się niczego oba-
wiać. Mówiłam, żeby świecił sobie, poczytał, bo inaczej oszale-
je. Siedzieć w ciemnicy kilka miesięcy, skulonym i nieustannie
nasłuchującym każdego szmeru – żaden człowiek na to nie za-
sługuje.
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Okazuje się, że tak byłoby lepiej.
Niemiec pochyla się nade mną i kiwa głową do podwład-

nego. Już nic nie krępuje moich ruchów, siedzę wolna.
– Bądźmy szczerzy – mówi Hochsturmmanführer. – Odpo-

wie pani na pytania z własnej woli.
Spoglądam na niego zdumiona.
– W końcu lepiej po dobroci, prawda?
Otwieram  usta,  ale  nie  śmiem  nawet  pisnąć.  Jest  coś

w jego oczach, co każe mi milczeć. To nie jest zwykły esesman,
choć na pierwszy rzut oka na takiego wygląda. W jego perfek-
cyjnie  ułożonych blond włosach tańczy diabeł,  a wąskie  usta
poruszają się tylko nieznacznie. Oczy płoną ogniem buty i pew-
ności  siebie.  Tylko w tych ruchach,  iście komediowych,  jakby
grał sztukę dla tysięcznej publiczności, tkwi odstępstwo od re-
guły. Niewymuszone, improwizowane gesty, naturalna swobo-
da i świadomość swojego ciała – to zupełnie inaczej niż wszy-
scy Niemcy, których widziałam. Cała reszta to automaty prze-
brane za ludzi, podczas gdy on jest człowiekiem przebranym za
automat.

I dlatego przez plecy przebiega mi dreszcz strachu.
– Obserwowaliśmy ten dom od dawna. Zbieraliśmy infor-

macje. Wiemy doskonale, że ma pani kontakty z ludźmi niele-
galnie  ukrywającymi  żydowskich  bandytów.  W domach  tych
wywrotowców  właśnie  przebiega  przeszukanie,  tak  jak  tu.
Z pewnością jednak kogoś przeoczyliśmy i tutaj właśnie liczy-
my na panią.

–  Nic  mi  o tym  nie  wiadomo  – silę  się  na  niepewny
uśmiech.

Delikatny ruch głowy majora i do leżącego dopada dwójka
żołnierzy.
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– Pani i tak powie – słyszę.
Spoglądam na twarz Romka, ale nie jestem w stanie nic

z niej wyczytać. Nawet jeśli wyrażałaby niemą prośbę o śmierć,
pomoc, cokolwiek, i tak bym jej nie dojrzała.

– Nazwisko – napomina Hochsturmmanführer.
Zaciskam pięści. Trzeba było uciec, póki czas.
Najtrudniej jest patrzeć, jak z kogoś ucieka życie.
– Nazwisko.
Zamykam oczy, ale rozdzierający serce ryk otwiera je po-

nownie. Długi niemiecki nóż wyżyna płat skóry z dłoni torturo-
wanego  Żyda.  Jego  krew  skapuje  obficie  na  podłogę  i płynie
w moim kierunku. W akompaniamencie potwornego wycia sły-
szę swój krzyk.

Wykrzykuję  pierwsze  nazwisko,  jakie  przychodzi  mi  do
głowy.

Nazwisko Janka.

*

Mgła prowadzi na północ. Jest wszędzie – za mną, przede
mną, nade mną, pode mną. Przez chwilę wydaje mi się, że osia-
dła także we mnie i biegnę z nią sama goniąc świat, który znik-
nął.  Oto  kurtyna  zza  której  dobiegają  tylko  odgłosy  wojsko-
wych  samochodów  i szelest  ździebeł  trawy  deptanych  przez
pędzącego przede mną Bartka.

Jednak głośniejsze są słowa rozbrzmiewające w mojej gło-
wie.  To  pamięć  się  odzywa,  wspomnienia  martwych  ludzi.
Wszyscy pożarci,  jak na komendę,  rozpoczęli  taniec  chorych,
gorzkich słów. W moich myślach warczą i uśmiechają się odsła-
niając wilcze zęby. Przenikają przez brudnoszarą chmurę wy-
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obrażeń i swoimi pełnymi obrazów, aczkolwiek pustymi marze-
niami zastępują moje własne.

Wiem, co to oznacza. Zawsze odzywają się, gdy nadchodzi
śmierć.

Nigdy jednak nie byli tak silni.
Przystaję i rzygam na wilgotną trawę. Nie pomaga.
Gdzie jest Bartosz? Gdzie ten zapluty gówniarz, gdy go po-

trzeba?
Klękam na jedno kolano i ostatkiem wolnej woli łapię się

złamanego pnia brzozy. Spazmatyczne drgawki przechodzą po
całym ciele i już nie wiem, czy to, co widzę, to jeszcze mgła, czy
już obłęd. Każdy wrzeszczy. Igły w głowie, młoty pod czaszką.
Odgłosy wystrzałów. Klątwy, prośby, błagania, strzały.

Jakaś dłoń chwyta nóż. Ktoś chowa się za murem. Pędzące
jak błyskawice kule, rykoszety. Opiekuńcze ramiona babci Ire-
ny,  przerażenie  małego  harcerza  Tomka.  Zdziwienie  i cieka-
wość Franka. Gorycz Aliny, niedoszłej matki. Krew w jej pępo-
winie, ciche bicie serca nienarodzonej Jadzi. Strach tchórzliwe-
go Andrzeja, który wybrał siebie zamiast rodziny.

Pierwszy wybuch. Dłoń na mojej twarzy.
Drugi wybuch i cisza.
Odzyskuję przytomność.
–  Pieprznęło  dwa  razy  – szepcze  Bartosz.  – Za  nami

i przed nami.
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Cztery
Tej  wiosny  wszyscy  gdzieś  poszli.  Jeśli  mieli  szczęście

– prosto do nieba (w co nie wierzę). Zaś jeśli dopadł ich pech
– z Armią Czerwoną na zachód, na Berlin. Tylko nieliczni zosta-
li. Jedynie ci, którzy wrośli w to miejsce na amen, choć nie spo-
tkali tu ani dobroci, ani nawet wytchnienia. Zaniedbane przez
matkę  dzieci,  którym  jednak  nie  pozwolono  odejść.  Matka
Ostrołęka nie puściła...

Wiosną czterdziestego czwartego zostałam ja, Hiena i Bar-
tosz. Mały uchował gromadkę harcerzy gdzieś w jakiejś norze
na prawym brzegu Narwi.  Nigdy nas do nich nie dopuszczał,
ale czasem widzieliśmy ich z daleka, gdy wyruszali poszukać je-
dzenia. Wiem też o kilku innych grupkach. Ukrywały się w naj-
różniejszych zakamarkach i ruinach starając się przeżyć. Cza-
sem ich spotykaliśmy i okazywało się,  że  opustoszałe  miasto
jest za małe nawet dla niedobitków.

Tak jak teraz.
– Zostaw go wiedźmo – słyszę.
Mierzy do mnie wysoki, brudny mężczyzna. W jego jado-

wicie  zielonych  oczach  wiernie  odbijają  się  resztki  domów
i płotów. W lekko drżących dłoniach z długimi palcami (wprost
stworzonymi do gry na  fortepianie)  i wypielęgnowanymi pa-
znokciami, broń jest jakby nie na miejscu. Nieodpowiednia.

Ustaję  w pół  ruchu.  Z zaciśniętej  garści  wysypuje  się
proch. Nie śmiem ani drgnąć. Wiem, że ta elegancka i zadbana
jak na te warunki postać za chwilę może pociągnąć za spust
i zmieść mi głowę z karku. Jeśli zobaczy jakiś fałszywy gest, nie
zawaha się ani przez moment. Każdy, kto zdołał przeżyć tutaj
choćby dzień, jest w stanie zabić w obronie swego.
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A ja trzymam w garści jego towarzysza.
– Odejdź, Gaspars – pojednawczo mówi Bartosz. – On i tak

już nie żyje.
– To ty odejdź, puika. Nie pozwolę!
Szkoda, że mały nie wziął pistoletu. Ma ze sobą tylko nóż.

Powiedział, że jest bardziej poręczny i robi mniej hałasu.
Bartosz  – maszyna  wojny.  Rzeczowy,  doskonały  dwuna-

stoletni żołnierz.
Kiedyś podkradłam mu jego pamiętnik. Gówniarz nie zdą-

żył nauczyć się pisać, za to dużo chował w swoim zeszycie. Li-
ście, kawałki kości, klucze od okolicznych domów, zdjęcia, które
znalazł w pogorzeliskach. Miałam wrażenie, że na każdej stro-
nie jego małego muzeum przeszłości sam Szatan wpisał trzy
szóstki. Żadne dziecko, które znałam, nie miało takiego pamięt-
nika.

Ale on nie jest jak wszystkie dzieci.
– Gaspars, rzuć to – kontynuuje Bartosz. – Nic nie zdzia-

łasz, a tylko narobisz hałasu. Mogą się zlecieć.
– Kto? Ta stulbenis, te chuchra? Nie rozśmieszaj mnie. Pod

ścianę, oboje!
Wygląda  jak  bóg  wojny  – Gaspars,  ten  siwy,  zielonooki

mężczyzna,  ten dystyngowany brudas.  Faszysta z ostrołęckie-
go, przeklętego krematorium. Uczyłam kiedyś jego dzieci. Pa-
miętam, że za każdym razem ilekroć stawiałam się na lekcje
w jego  domu  częstował  mnie  lampką  koniaku  i krzywił  się
z niesmakiem, gdy odmawiałam. Zawsze hardy, srogi z natury,
jednak oddany kompan swoich przyjaciół oraz prawdziwa gło-
wa  rodziny.  Przed  wojną  wiódł  szczęśliwe  życie  emigranta
w Ostrołęce.  Opuścił  Rosję Radziecką w 1920 roku.  Nie mógł
zaznać tam spokoju. Łotysze nie byli ulubieńcami bolszewików.
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Uciekł, schronił się tutaj w obawie przed szykanami. I znalazł
spokój, który zmącił ogień armatni.

– Gaspars, proszę cię... – mówię.
Niepotrzebnie.
Huk wystrzału, krzyk i łopot skrzydeł. Leżę na ziemi i wi-

dzę stado przestraszonych wron oraz kruków. Wirują na niebie
śpiewając wrzaskliwą, ptasią piosenkę. Promienie słońca zaglą-
dają pod powieki, ale po chwili wszystko traci kolory. Ciemno.

Świst  przecinanego  powietrza  i łotewskie  przekleństwo.
Łapię się za ramię. Czuję ciepłą krew wyciekającą przez palce.
Słyszę  kolejne  odgłosy  walki,  dziecięce  jęki  i posapywania.
Wszystko trwa tak szybko, ale mój czas sączy się niemiłosier-
nie. Każdą upływającą sekundę czuję mocno i dobitnie.

W  głowie  odzywają  się  pożarci.  Szczerzą  kły  w uśmie-
chach drapieżnych błaznów. Wyciągają szpony ku moim wspo-
mnieniom.

Kolejny strzał. Ktoś pada, a ja odzyskuję wzrok. Nagle czas
wraca  do  normy  i przestaje  mi  być  słabo.  Odwracam  głowę
i oglądam ranę. Ledwie draśnięcie, kula nie została w ciele.

–  Kim jesteś?  – pyta zdyszany Bartosz.  Dziarsko trzyma
nóż. Z koniuszka nosa spływa mu kropla potu.

Gaspars leży bez tchu na ziemi tuż obok mnie i prochów
swojego towarzysza.  Mocnym, trupim chwytem trzyma kara-
bin,  a z  jego ust  płynie  strużka czerwieni.  Myślę,  że jego też
trzeba będzie spalić i zjeść, aby nie zapomnieć tego, co się stało.
Pochowam  go  w sobie.  Chociaż  kolaborant,  to  jednak  swój.
W krematorium robił, co musiał. Chronił siebie i rodzinę.

Podnoszę się i opieram plecami o ścianę by nie upaść po-
nownie.

Przede mną stoi Janek. Lufa jego pistoletu jeszcze dymi.
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Te smutne oczy... Jakbym się cofnęła w czasie o ponad trzy
lata.

Zaciskam dłoń na ranie, ale pomimo bólu nadal widzę te
znajome, zniszczone oblicze. Nie mam majaków. Chcę płakać,
ale nie mam odwagi.

– Dawnym znajomym – mówi Janek.
Padam na ziemię. Nieprzytomna.

*

Wzrok tego bękarta to coś, czego się nie zapomina.
Ludzie zapominają wiele ważnych rzeczy. Na litość Boską,

ludzie nie potrafią często spamiętać faktów, które są dla nich
tak istotne, jak dla ptaka latanie, a co dopiero po latach przypo-
mnieć sobie oczy innych osób. Ale tego spojrzenia nie będzie
mi dane wymazać z pamięci. Nigdy. Choć bardzo bym chciała.

– Więc tak to wygląda – składam papier na cztery części
i oddaję Bartoszowi.

– Dzięki – bierze i chowa do na w pół zniszczonego zeszy-
tu, w którym spoczywa przeszłość jego i wielu innych.

– To co robimy? – pytam.
– Ty nic. Ja się tym zajmę.
– Nie zostanę z Brzytwą. Nie zostanę z nim sama.
– Jest jeszcze Hiena.
– Hiena boi się go tak samo, jak i ja.
Mały znowu zerka na mnie tymi swoimi ślepiami.
– Myślałem, że między wami już dobrze?
– Pomyśl trochę. Czy może być dobrze między byłymi ko-

chankami, z których jedno podłożyło drugiego hitlerowcom?
– Na dodatek niesłusznie.
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– Nie chcę już więcej o tym mówić.
– Nie musisz. On ciągle o tym mówi.
Dzieciak robi niecierpliwy gest – wyrachowany i kpiący.
– To coś, czego się nie zapomina – dodaje.
Kiwam głową.
– Tak, wiem.
Wyobraźnia  podsuwa  mi  widok ostatnich chwil  Franka.

Widzę piwnicę i ostatnią heroiczną walkę ryżego Polaka,  lufę
pistoletu wymierzonego w Alinę. Wszystkie znicze w mojej du-
szy płoną mocnym światłem.

Śmierć nie jest czymś godnym pamięci. Jednak to właśnie
śmierć zapamiętać najłatwiej.

Jeśli jest komu pamiętać.
– Pójdę z tobą, mam przeczucie. Coś się zdarzy jutro i nie

chcę być wtedy w pobliżu Janka.  Nie czuję się przy nim bez-
piecznie.

– Nie? To dlaczego odwiedzasz go w jego norze po nocy?
Po co do niego chodzisz, skoro nie musisz?

Odwracam  głowę,  tak  żeby  nie  widział,  jak  przygryzam
wargę.  Te bezczelne,  kłopotliwe pytanie w ustach małego nie
brzmiało  tak  dojrzale,  jak  zwykle.  Gdyby  spytał  jak  starszy
człowiek, jeśliby nadał odpowiedni, szyderczy ton tym słowom,
wiedziałabym jak odpowiedzieć. Ale Bartosz nagle stracił całą
magię dorosłości. Rzucił niczym najprawdziwsze dziecko, które
nie wie, po co wszyscy wokół tak komplikują sobie życie.

Gdybym  mogła  odpowiedzieć  potworowi,  jakim  zwykle
jest, odpowiedziałabym. Jednak teraz rozmawiam ze zwykłym,
dwunastoletnim chłopcem.

– Idziemy jutro – cedzę przez zęby. – Mogę być ci potrzeb-
na, gdy przechwycimy informacje. Nie znasz cyrylicy.
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– Dobra. Tylko trzymaj się mnie.
Nagle jego mała dłoń dotyka mojego ramienia. Całkowicie

zaskoczona,  nie  reaguję.  Pozwalam  sobie  tylko  na  nieśmiały
uśmiech i wtedy chwyta mnie za szyję.  Miękkim, prawdziwie
dziecięcym  ruchem  obejmuje  mnie  i wtula  się.  Czuję  się  jak
matka-piastunka. Smakuję jego ciepło.

– Nie martw się – mówi. – Będzie dobrze. Tylko trzymaj
się mnie.

Za oknem pada deszcz. Nie widać słońca.
– I ani piśnij.

*

Przez okno wpadają skąpane w deszczu promienie późno-
zimowego słońca.

–  Pani  nawet  nie  piśnie  – mówi  Hochsturmmanführer.
– Prawda?

Prawda. Nawet nie pisnę.  Pogrążona we wstydzie,  ogłu-
piona swoją głupotą, zdradziecka ja – nic nie powiem. I tak po-
wiedziałam już za wiele.

Jezu, jak tu śmierdzi...
– A pan? – Niemiec odwraca się w stronę Janka. – Pan też

będzie milczał?
– Ja nic  nie wiem – odpowiadają napuchnięte od razów

usta mojego przyjaciela. – Nic nie wiem...
To też prawda. On nic nie wie. Skąd niby miałby wiedzieć?
– Gdzie pan chowa buntowników? – pyta major po raz ko-

lejny.
– Jakich buntowników?! – Janek całym sobą krzyczy roz-

paczliwie w jego stronę. – Ja nikogo nie chowałem!
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Chcę go wspomóc, wytłumaczyć, ale to na nic. I tak już nie
uwierzą, że nic nie zawinił. Wrzasnęłam jego nazwisko, to wy-
starczyło. Prędzej czy później zabraliby go tutaj, do więzienia,
nawet bez powodu, wszystkich by wzięli, ale to i tak mnie nie
tłumaczy.  Spanikowałam.  Wydałam  niewinnego.  Boże,  Ojcze
nasz, w opiece swej nas miej...

– Pana towarzyszka powiedziała nam co innego.
Cały jest posiniaczony. Pół nagi, zlany potem, emanuje zło-

ścią.  Zakrwawione  oko  Janka  patrzy  na  mnie  z nienawiścią.
Drugiego nie widać spod opuchniętych powiek.

Czuję się jak skazana na piekło. Potępiona za życia, pocho-
wana z bijącym sercem, rozdzierana wyrokiem winy, osądzona
przez drugiego człowieka. Klamka zapadła, nie można odwró-
cić losu. Nie powiesz gestapowcowi, że krzyczałaś byle co, aby
tylko nie zabijali na twoich oczach.

I jeszcze ten otępiający odór...
Katowska dłoń opada na twarz Janka po raz kolejny. Zmia-

ta go, słabego, na podłogę i zaraz żołnierski but celuje w nerkę.
I znowu... I raz jeszcze... Nie krzyczę, to bezcelowe.

Po  chwili  Hochsturmmanführer odwraca  się  do  mnie.
Wskazuje palcem leżącą bezsilnie półżywą powłokę ludzką.

– Wie pani, że jeśli on nic nie powie, będzie bity dalej?
Milczę uparcie.
–  A czy  pani  wie,  że  nie  tylko  bity?  Będzie  skamlał

o śmierć, ale osobiście zadbam, aby nikt nie spełnił tej prośby.
Spuszczam głowę i widzę plamy krwi na nogach, na drew-

nianej posadzce. Są wszędzie, nawet na mojej twarzy.
– Pani by mogła mu ulżyć.
Krew i coś jeszcze. Jakby... pył? Popiół? Rozglądam się na

boki, ale nie widzę niczego szczególnego. Ot, zwykłe pomiesz-
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czenie. Jeden mały lufcik z brudną szybą, a za tym krata. Dwa
stare krzesła na środku, a także pancerne drzwi naprzeciwko.
I ściany z cegieł pokrytych sadzą...

Sadzą?
Dostaję w twarz i osuwam się na ziemię.  Ciepło rozlewa

się po policzku, a w uszach trzeszczy. Cały czas czuję smród. Pa-
skudny zapach spalonego mięsa.

Nim zdążę zrobić cokolwiek, za włosy chwyta mnie ręka
gestapowca i podnosi do góry. Z jękiem bólu wstaję i pozwalam
sobą miotać na wszystkie strony. Otwartą dłonią uderza mnie
kolejny raz.

– A teraz przejdziemy na „ty” polska dziwko! – rzuca mną
o ścianę. – Powiesz mi zaraz, gdzie jeszcze chowacie Żydów!

Zbieram się na odwagę i pluję Niemcowi prosto w twarz.
Uśmiecha się  w odpowiedzi  tym swoim  niemieckim  arcygry-
masem, w którym nie potrafi ukryć gniewu i zniecierpliwienia.
Puszcza mnie i opadam. Skulona tuż przy ścianie pozwalam so-
bie na łzę.  Płaczę jednak nie  nad sobą,  a raczej  nad Jankiem
i Romkiem...

Hitlerowiec  odchodzi  dwa  kroki  w bok  i dopiero  teraz
moim oczom ukazuje się wielki piec, który wcześniej miałam za
plecami. Tuż obok stoją nosze, a na nich zaschnięte plamy krwi
i sadzy.

Piec na ludzi.
Hochsturmmanführer otwiera właz i ze środka bucha jesz-

cze  gorący  żar  oraz  obezwładniający  smród.  Mrużę  powieki
i kaszlę. Janek też kaszle. Po chwili, gdy oprawca wsuwa rękę
do środka i wyjmuje parujący popiół ludzkich zwłok, zastygam
w bezruchu.

Podbiega  do  mnie  i zdecydowanym  ruchem  podciąga
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w górę. Łapie za szczękę i palcami otwiera usta. Czas zastyga,
a ja podskórnie czuję wzbierający lęk. Nie jestem w stanie się
wyrwać. Trzyma zbyt mocno. Kopię... Kopię jak zwierzę w klat-
ce, ale nie robi to na nim żadnego wrażenia.

Zbliża umazaną pyłem garść do mych ust.  W głowie na-
tłok myśli, umysł zalewa mi strumień czerni. Spękane wargi do-
tykają popiołu,  na język spada piekący proszek ze spalonego
człowieka  – puder  jego  serca,  siła  jego  mięśni,  esencja  jego
snów... Niemiec wpycha na siłę, choć wierzgam ile sił.

– Przełykaj! Przełykaj, mówię!
Przełykam. A potem padam jak martwa.
Ogromny  ból  palonej  skóry,  pieczonego  żywcem  mięsa.

Skóra odkleja się od ciała,  umierająca, ale jeszcze nie umarła
świadomość,  wyżerające dziurę w głowie płonące włosy.  Wy-
schnięte na wiór gardło wrzeszczące agonalne dźwięki, język
poskręcany jak papier i drgawki...

Major Gestapo puszcza, a ja upadam bezwładnie. Rzygam.
Rzygam wraz z krwią.

I wiem, że zjadłam proch człowieka spalonego żywcem.
Zanim tracę przytomność widzę, jak garść popiołu ląduje

w ustach Janka.

*

– Pieprznęło?...
– Wstawaj! Prędko, musimy tam iść!
– Gdzie?
Spogląda na mnie wściekły. Ciągnie mnie za ramię. Powoli

wstaję czując  olbrzymie zmęczenie.  Na nowo wracają kolory
– te wszystkie odcienie szarości w jakich skąpana jest rzeczy-
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wistość. Mgła stopniowo znika.
– Dasz radę biec?
Kiwam głową. Odwraca się, ale chwytam go za koszulę.
– Bartosz, co się stało?
–  Nie  jestem pewien.  Chyba  strzały,  potem  wybuch.  No

i drugi. Z obu stron, przy moście i na błoniach, za plażą.
– Tam gdzie mieli przechwycić informacje?
– Tak.
– Ale dlaczego dwa?...
Rozkłada ręce w geście niewiedzy. Po chwili puszcza się

biegiem  w stronę  północy.  Biorę  głęboki  wdech  i szybko  ru-
szam  za  nim.  Każdy  krok  rozpruwa  mi  mięśnie.  Kuleję,  ale
mimo to, biegnę dalej.

– Bartosz! – nawołuję, gdyż mały zniknął mi z oczu. – Wol-
niej!

Potykam się i upadam wyczerpana tuż pod znakiem dro-
gowym. Scharfenwiese – głosi napis. Niedługo znowu Ostrołęka
– pocieszam się.

Seria z broni palnej przecina powietrze. Kule roztrzaskują
pień młodej brzozy. Chowam głowę w wilgotną trawę. Nasłu-
chuję. Kolejne pociski, jednak żaden w moim kierunku. Jeszcze
jedna seria... Ponownie wybuch.

Tym razem widzę dokładnie. Jakieś trzysta, może cztery-
sta metrów przede mną. Pomarańczowo-czarna chmura prze-
słaniająca pobliskie lasy.

Nahukiwania  od  strony  cmentarza.  Daleko  nie  będzie
trzeba znosić martwych.

Podnoszę się i już nie zważając na nic, biegnę ile sił w no-
gach. Po śnieżnobiałej, jeszcze parę chwil temu gęstej mgle nie
został  nawet  ślad.  Tylko  powietrze  pachnie  rosą  i prochem
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zmieszanym z zapachem budzących się do życia drzew.
Przeskakuję gruz ze zniszczonej ściany domu i jestem co-

raz bliżej.  Setki obrazów nieswoich wspomnień przesuwa się
przez myśli. Tylko jeden z nich jest mój. Jedynie dźwięk rozka-
zów  małych  harcerzy  i szczęk  ich  pistoletów  towarzyszy  mi
w tej pogoni za Bartkiem. To odgłosy minionego czasu, echa ak-
cji sprzed trzech lat,  kiedy uwolniono mnie i Brzytwę z hitle-
rowskiego więzienia.

Nie mam pojęcia, dlaczego akurat to wspomnienie nagle
stało się tak żywe. Zdążyłam już prawie o nim zapomnieć.

Zahaczam o coś  i upadam.  Skronią  uderzam o wystający
z gleby martwy korzeń. Rozcięta skóra. Krew zalewająca lewe
oko.

A w myślach widzę, jak Hochsturmmanführer brzytwą na-
znacza  Janka.  Kolejna  wymyślna  tortura  Niemców  używana
przy przesłuchaniach. Od tego zdarzenia doszło wiele nowych
blizn na twarzach nas wszystkich, jednak od tej jednej Brzytwa
zyskał swoje przezwisko.

Otrząsam  się  i ocieram  oblicze  rękawem  kurtki.  Obok
mnie leży Bartosz.

– Co ci jest? – szepcze do mnie. – Jesteś blada.
Orientuję się,  że drżę z zimna. Albo ze strachu. Dzieciak

nie czekając na odpowiedź wskazuje palcem na wprost nas.
Ruscy wyrośli  jak spod ziemi.  Wolnym krokiem, z pepe-

szami w dłoniach, idą w stronę płonącego wraku samochodu.
Ostrożnie kierują się do ciężarówki, z której co chwila wyska-
kuje człowiek. Jeden, drugi, trzeci... Czerwoni naciskają spusty
i ludzie padają jak muchy. Jeśli to w ogóle ludzie...

Bo teraz są jak żywe pochodnie.
Gdzieś w zaroślach słychać krzyk i za moment odzywają

42



Emil Strzeszewski Znicz

się  pistolety.  To  Polacy,  ci  którzy  przeżyli  wybuch.  Schowani
w gęstwinie pobliskiego lasu próbują coś zdziałać.

Jeden z nieprzyjaciół dostaje kulkę między oczy, a reszta
pada na ziemię i otwiera ogień.  Płonąca ciężarówka,  płonący
ludzie, płonące lufy. Szczęk broni i krzyk umierających. Odszu-
kuję ciepłą dłoń Bartosza i chwytam ją mocno.

Będzie dobrze – chcę powiedzieć, ale głos umiera w gar-
dle.

Cisza. Zmieniają magazynki. To nasza szansa – myślę. Zza
zasłony lasu wybiegają żołnierze AK. Z furią i łzami w oczach
mijają  ciężarówkę i biegną w stronę Ruskich.  Strzały.  Dwójka
Czerwonych leży bez życia. Nasi są coraz bliżej, jeszcze trochę,
tylko trochę...

Wybuch. Mina. I wieńczące dzieło salwy z broni wroga.
Koniec. Parę chwil i już po wszystkim.
Bartosz podczołguje się do mnie. Na jego twarzy nie wi-

dać bólu, a jedynie ten głupi, żołnierski żal. Otaczam go ramie-
niem i pozwalam sobie na łzę rozpaczy.  W odpowiedzi całuje
mnie w policzek.

Mój mały gówniarz.
Gdy echa wystrzałów przebrzmiewają ze wschodu nadjeż-

dża jeden z gazików. Chowam twarz w piasek, cała drżąca i bez-
silna. Zamykam oczy i staram się nie słyszeć. Zniknąć, nie trzy-
mać się życia, umrzeć tak jak oni – to najpiękniejsze i najtrud-
niejsze z moich dzisiejszych marzeń. Zazdroszczę im.

Mały trąca mnie w ramię. Nie reaguję. Po chwili słyszę:
– Skurwysyn.
Z  radzieckiego  wozu wysiada  Brzytwa.  Podaje  rękę  do-

wódcy. I dopiero teraz rozumiem. Wszystkie klocki układają się
w jedną całość. Janek – informator. Fałszywa wiadomość... Wy-
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buchy,  miny...  Bartosz  wiedział,  gdzie  stacjonuje  oddział  AK-
owców...

Skurwysyn.
Wstajemy jednocześnie, a mały wyciąga zza pazuchy broń.

Prawdziwa Visa, jakby przeznaczona na tą okazję.
Z okrzykiem na ustach biegniemy w kierunku gazika. Bar-

tosz pociąga za cyngiel...
I wtedy, w słabym słońcu mokrego poranka, w sercu led-

wo skończonej bitwy, po raz ostatni padamy, by już nie wstać.
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Koniec
Spalona ziemia niczym nie smakuje. Niczym nie pachnie,

nijak  nie  wygląda.  Ot,  pas  rozżarzonego  piachu  i kikutów
drzew. Żadnego dźwięku, nawet oddechu. Miejsce pełne pust-
ką, tam gdzie wszystkie strachy świata śpią snem nieżywych.

Głębokie  ślady opon po radzieckich samochodach i kule
utkwione  wokół,  niby  niewidoczne,  ale  wyczuwalne.  Spokój
cmentarza,  pochówek  dla  zbyt  ciężkich  wspomnień  i gówna
zwanego życiem – o tym myśli Brzytwa.

Zastanawia się też, jak to teraz będzie? Wie, że nigdy nie
zapomni, ale czy zdoła zagłuszyć echo tych wydarzeń? Na razie
ściska w garści jedną z wielu monet, jakie mu dali. Podnosi ją
do ust i przygryza sprawdzając, czy aby na pewno prawdziwa.
Radzieckie srebrniki, za które ukrzyżował przeszłość.

Prawdziwa. Prawdziwa aż do bólu.
Mija kolejne drzewa. W jego kierunku suną bezlistne ko-

nary kusząc tak samo, jak kusiły Judasza. Nie, żeby chciał skoń-
czyć jak najlepszy ze zdrajców, ale coś w tym jest. Sądzi, że sko-
ro już nie ma przeszłości, to po co mu przyszłość?

Dochodzi do kryjówki, zsuwa się w dół po zboczu i patrzy
zdumiony na  klapę – drzwi  do jego  samotni.  Tam,  w środku,
czeka żona. Jej szkatułka, jej skarb, jego ostatnia pamiątka po
szczęśliwych czasach.  Zastanawia się,  czy za pieniądze,  które
teraz ma, zdoła wybudować dom, który uchowa go przed stra-
chem i wstydem. Czy zdoła zbudować kolejną szkatułkę dla sie-
bie?

Wyjmuje  zapalniczkę  i uchyla  klapę.  Ręką  grzebie  we
wnętrzu i odnajduje lampę naftową. Bez ceregieli, pewnym ru-
chem  wyjmuje  ją,  by  zaraz  cisnąć  z powrotem.  Krzesi  iskrę
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i przypatruje  się  płomykowi.  Czerwony jak  krew AK-owców.,
gorący jak rozgrzane lufy ich karabinów, krótki jak żywot Bart-
ka.

Nagle wszystko staje w płomieniach. Każde wspomnienie
o żonie, każda kropla potu i łez, wszystkie zwierzęce występki.
Nie zostaje nic.

Wstaje i wraca tam, gdzie wszystko się skończyło. Jeszcze
nie wie, dlaczego, ale i tak musi tam wrócić. Coś woła go, przy-
zywa.

Wydaje mu się,  że słyszy huk wybuchów, terkot pepesz,
rwany oddech małego bojownika i jego towarzyszki. Widzi tak-
że żołnierzy radzieckich, ich uśmiechnięte miny i ręce wycią-
gnięte w jego kierunku w geście podziękowań: spasiba sobaka,
spasiba!

Idzie za głosem, w kierunku swojej wizji.
Gdy w końcu dociera na miejsce, wszystko jeszcze płonie.
Ogień wypala  litery  na  karcie  przyszłości.  Brzytwa wie,

jak ją zapisać na nowo.
W  głowie  Janka  tysiące  myśli  plącze  się  w jedność.  Już

wie, dlaczego.
Brzytwa już wie.
Wie, że już nikt nie zapomni.
Przecież nie sposób zapomnieć.

listopad 2007 – maj 2008

Ostrołęka – Olsztyn
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