Pokochaj mnie, ¿o³nierzu

POKOCHAJ MNIE, ¯O£NIERZU
Wojna szybko dobiega³a kresu, na dniach wziêto Berlin,
a mymy utknêli na niemieckiej rubie¿y obronnej za niewielkim austriackim miasteczkiem i trzeci dzieñ stalimy
w miejscu. Niemcy od czasu do czasu ostrzeliwali nas z dzia³
i modzierzy i wówczas wród ³adnych domków ze spadzistymi dachami rozbrzmiewa³y wybuchy, rozrzucaj¹ce naoko³o od³amki czerwonej dachówki. Gdyby nie te od³amki
i ceg³y na asfalcie, mo¿na by by³o pojedziæ sobie na rowerze, szczególnie od zakrêtu w dó³, do na wpó³ zburzonego
domostwa na rogu, za którym nad rzek¹ sta³y okopane armaty. Nie by³o zbyt bezpiecznie, mo¿na by³o oberwaæ, chocia¿ kule z pierwszej linii ognia tutaj nie dolatywa³y. Za to
by³y miny. Przed minami, tym potwornym wynalazkiem,
nie mo¿na siê by³o ukryæ  ani w polu, ani w lesie, ani
w miecie. Chyba ¿e w ziemi. Ale nikt ju¿ nie chcia³ siedzieæ w okopach  nasiedziano siê przez ca³¹ wojnê. A tutaj bujnie krzewi³a siê wiosna, zielenia³a pe³n¹ moc¹ usypana ¿ó³tymi jaskrami trawa na ³¹czkach, w ogródkach
przed domkami rozkwita³ bez, w dzieñ przygrzewa³o s³oñce. Na sercu zel¿a³o, w duszy pojawi³a siê jaka radoæ,
5

Wasil Bykau

jakby niepewne przeczucie m³odzieñczego, bezrozumnego powodzenia. Zw³aszcza, gdy mia³o siê niewiele ponad
dwadziecia lat i gdy pierwszy raz od pocz¹tku wojny dostrzeg³o siê szansê prze¿ycia. A dzisiaj jeszcze trafi³ siê sprawny rower, a na rowerze nie jedzi³o siê od dzieciñstwa.
Zza onie¿onych górskich grzbietów wychynê³o na niebo poranne s³oñce i olepiaj¹cym blaskiem uderzy³o zza
zakrêtu tu¿ przy rogu szerokiego, na wpó³ zburzonego wybuchem domu. Droga na moment zachwia³a siê, ko³o nieoczekiwanie skrêci³o w bok, a ja z ca³ej si³y grzmotn¹³em
o asfalt. Sun¹³em na boku jeszcze parê dobrych metrów.
Przezwyciê¿aj¹c ból w kolanie unios³em g³owê i ujrza³em
ludzi. Prawie dotykaj¹c ocala³ej ciany domu sta³ oficerski
willys, a obok niego zdobyczny chorch i znieruchomia³a
grupka oficerów z wyba³uszonymi na mnie oczyma. To by³o oczywicie dowództwo. (Kiedy ich tu przynios³o? 
mignê³a mi niejasna myl.) Skl¹wszy pod nosem i siebie
i ich, zacz¹³em siê niezdarnie podnosiæ. Nie mia³em po co
siê pieszyæ, czu³em ju¿ wyranie, ¿e wpad³em, wiêc przygotowywa³em siê wewnêtrznie na ma³o przyjemne spotkanie.
 Spójrzcie na niego!  zabrzmia³o tonem nie wró¿¹cym nic dobrego.  Dla niego wojna najwidoczniej siê skoñczy³a! Ju¿ gotów jest skrêciæ sobie kark na drodze!..
Na moje nieszczêcie by³ to dowódca naszej brygady
przeciwpancernej we w³asnej osobie  przysadzisty pu³kownik z byczym karkiem, znajduj¹cy szczególne upodobanie we wrzaskach i przeklinaniu. W brygadzie lubiano go
i bano siê zarazem. Bardziej jednak siê go bano, bo po pierwszym spotkaniu nikt nie mia³ ochoty spotykaæ go po raz
drugi. Pozostali wojskowi przy samochodach milczeli. Z nog¹ na zderzaku willysa wpatrywa³ siê w roz³o¿on¹ na mas6
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ce mapê znajomy podpu³kownik ze sztabu brygady, obok
niego sta³ jaki major w fura¿erce koloru khaki. Ten ostatni z pob³a¿liwym, nieobecnym umieszkiem przygl¹da³ siê
moim k³opotom.
 Moja wina  b¹kn¹³em krzywi¹c siê z bólu w kolanie.
Rêkaw bluzy by³ porz¹dnie rozerwany na ³okciu, wiêc trochê wykrêci³em rower, by stan¹æ bokiem do nich.
 Gdzie wasz pododdzia³, lejtnancie?  zapyta³ wciekle
dowódca brygady.
 Tam gdzie armaty  odpowiedzia³em nieoczekiwanie
piskliwym g³osem, kiwn¹wszy w stronê baterii przycupniêtej ko³o strumienia jakie sto kroków st¹d. I speszy³em siê
jeszcze bardziej, bowiem moi ¿o³nierze  wszyscy co do
jednego  wyci¹gali szyje, z zaciekawieniem obserwuj¹c
nieszczêsnego dowódcê plutonu, który niespodziewanie
wpad³ w tarapaty.
 A czyj to rower? Kradziony?
 Nie. Zdobyczny.
 Jaki zdobyczny? Zdoby³e go w boju?  zapieni³ siê
dowódca brygady. Us³u¿nie popar³ go pu³kownik:
 Typowy przyk³ad rabunku rodków transportu. Jest
na to postanowienie rady wojskowej, które powinno zostaæ bezwzglêdnie wykonane.
 Ja nie potrzebujê rabusiów!  uci¹³ dowódca brygady. 
Natychmiast zwrócicie rower. Tam, sk¹d¿ecie go wziêli!
 Tak jest!  odpowiedzia³em ponuro, ale z niejak¹ ulg¹, bo rozmowa najwyraniej siê skoñczy³a. Prowadz¹c rower i kulej¹c powlok³em siê wzd³u¿ drewnianego parkanu
tartaku do stanowisk swojego plutonu.
Wiedzia³em sk¹d siê wzi¹³ ten rower. Wczoraj sanitariusz baterii Pietruszyn, podczas gdy ¿o³nierze okopywali
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dzia³a, krêci³ siê po okolicy, jak zwyk³ by³ to robiæ na nowym miejscu, i wyci¹gn¹³ go z pobliskiego domu nad rzeczk¹. Sam pojedzi³ na nim trochê, najpewniej te¿ siê uczy³,
upad³ parê razy i straci³ do roweru ciekawoæ. Wczoraj jedzili na nim ch³opaki z baterii, a z rana wzi¹³em go ja.
Prowadz¹c rower dowlok³em siê do stanowiska ogniowego. Na ³o¿u 76-milimetrowego dzia³a siedzia³ celowniczy Stiepanow i kurzy³ olbrzymiego skrêta z machork¹. Dwaj inni
¿o³nierze przysiedli obok, na krawêdzi nasypu. Dowódca armaty, sier¿ant Miedwiediew, spa³ pod namiotem ustawionym za nasypem. Nastawiacz Kananok, têsknie pozieraj¹c
na ty³y, prze¿uwa³ kawa³ek chleba. Czekali na niadanie z bateryjnej kuchni. Jeszcze o wicie poszli tam dwaj z kocio³kami, ale jako nie wracali: widocznie szef z czym nie zd¹¿y³.
By³o cicho, z przodu w miecie dotychczas nie strzelano, zapewne Niemcy te¿ jedli niadanie. Bateria kolejny dzieñ z rzêdu sta³a z ty³u, za piechot¹, nie prowadz¹c ognia w obawie
przed atakiem niemieckich czo³gów. Ale teraz, pod koniec
wojny, Niemcom te¿ nie w g³owie by³y ataki  byle tylko
jako powstrzymaæ nasze. Dowództwo oczywicie zdawa³o
sobie z tego sprawê, ale mimo to postêpowa³o zgodnie z wymogami sztuki wojennej, przezornie zabezpieczaj¹c siê przed
wszelkimi niespodziankami. Ale ¿adnych niespodzianek ju¿
pewnie nie bêdzie  Niemcy zachowywali siê teraz zupe³nie
inaczej ni¿ w poprzednich latach, inaczej nawet ni¿ przed
kilkoma miesi¹cami. Jak cztery miesi¹ce temu, gdy dali nam
³upnia nad Balatonem. Prze³amali front i pêdzili nas a¿ do
Dunaju. Nasz pu³k straci³ wszystkie armaty i masê ludzi. Niedobitki koñczy³y wojnê w piechocie.
 Kananok  zawo³a³em m³odego ¿o³nierza.  Odprowad rower. Do tamtego domu.
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Jak to mia³ w zwyczaju, Kananok najpierw g³upkowato
siê umiechn¹³, a potem spojrza³ na ³adny budyneczek
u podnó¿a góry za rw¹cym górskim strumieniem.
 Niczego sobie domeczek! Pa³ac.
Pa³ac to nie by³, ale dom wygl¹da³ rzeczywicie ³adnie 
kamienny, piêtrowy, z pomalowanymi na bia³o obwódkami
wysokich okien. Przy wejciu ros³y dwa stare wierki, a na
granitowej cianie p³o¿y³a siê gêsta sieæ bluszczu, który
z opónieniem zazieleni³ siê pierwszymi drobnymi listeczkami. Wzd³u¿ brzegu strumienia ci¹gnê³o siê niewysokie
druciane ogrodzenie. Z ty³u, miêdzy domem a strom¹ ska³¹ wznosi³y siê stare drzewa, spomiêdzy ich konarów przeziera³ czerwony dach zakoñczony niewielk¹ wie¿yczk¹ z zielonym kapturem. Gospodarzem tego domu by³ raczej niebiedny Austriak.
Przysiad³em na skrzyni z pociskami miêdzy ³o¿ami dzia³,
a Kananok poprowadzi³ rower przez w¹ski, drewniany mostek nad potokiem. Za potokiem przystan¹³, pewnie ko³o
zamkniêtej bramy i co wykrzykn¹³. Wówczas zza drzwi ukaza³a siê postaæ jakiej drobnej kobietki w w¹ziutkich spodniach, która podesz³a do bramy i odemknê³a furtkê. Kananok, by³o widaæ, zagadn¹³ kobietê, ta co mu odpowiedzia³a.
Przez moment jakby o czym dyskutowali, ale st¹d nie by³o
nic s³ychaæ. Zreszt¹, o czym tam móg³ rozmawiaæ Kananok,
który nawet i dziesiêciu s³ów po niemiecku nie umia³.
 Popatrzcie no!  z zazdroci¹ odezwa³ siê z ty³u Stiepanow.  Nasz Kananok ju¿ sobie Niemeczkê od³awia. Ju¿
siê umawia...
 Nie ¿adn¹ Niemeczkê  pewnie Austriaczkê. Ale dziewczyna rzeczywicie niebrzydka  wysun¹³ siê z rowu czarnow¹sy telefonista Mucha.
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Chyba mia³ racjê. Nawet z daleka wygl¹da³a zgrabnie 
ch³opiêca figura, ruchliwa i drobna, zwróci³a szczególn¹
uwagê artylerzystów. Wziê³a rower od Kananoka, lekko
skrêcaj¹c g³owê odrzuci³a do ty³u pasemko krótko przyciêtych w³osów i zawróci³a do domu. Kananok jednak wci¹¿
jeszcze co do niej mówi³, wiêc odpowiada³a przystaj¹c co
chwila, dopóki nie znik³a za wierkami. ¯o³nierz posta³ jeszcze trochê, a potem ogl¹daj¹c siê ruszy³ przez mostek
z powrotem na pozycjê ogniow¹.
Spojrza³em do ty³u, na drogê  willys wci¹¿ jeszcze sta³
ko³o rozwalonego domu. Oficerowie pochylali siê nad mask¹ samochodu, nad roz³o¿on¹ map¹; pewnie ju¿ stracili
zainteresowanie moj¹ osob¹. Ale nie wszyscy. Jeden z nich
ze dwa razy spojrza³ zza ich pleców w nasz¹ stronê  to
chyba ten ³agodny major, pomyla³em sobie. Ale w tym
momencie w rowie zadzwoni³ telefon i telefonista Mucha
zawo³a³ mnie:
 Dowódca batalionu, towarzyszu lejtnancie!
Wskoczy³em do rowu i wzi¹³em s³uchawkê. Dowódca batalionu pyta³, ile mam pocisków, przeciwpancernych i od³amkowych. Powiedzia³em, ¿e muszê policzyæ, a potem zameldujê. Jak gdyby mimochodem dowódca ostrzeg³:
 Tam gdzie ko³o was krêci siê pierwszy. I personalny.
 Ju¿ ich widzia³em. Stoj¹ na drodze.
 Jak pojad¹, przekrêæ i powiedz dok¹d.
Od³o¿y³em s³uchawkê i wylaz³em z rowu. Samochody sta³y na poprzednim miejscu, ale oficerowie, jak by³o widaæ,
o¿ywili siê, przestali wpatrywaæ siê w mapê. I tamten ³agodny major w fura¿erka ju¿ wiêcej w nasz¹ stronê nie spogl¹da³. A wiêc to jest personalny naszej brygady, pe³nomocnik przera¿aj¹cego smiersza (smiert szpionam). Do tej po10
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ry nigdzie go nie widzia³em, mo¿e by³ w brygadzie od niedawna? Naszego pu³kowego smiersza wszyscy dobrze znali, ci¹gle ³azi³ od baterii do baterii, szczególnie podczas przemarszów lub przeformowañ, w wolnym czasie lubi³ posiedzieæ z oficerami przy butelce. A by³ wielkim amatorem
piewów  wszystko jedno, Rosprehajte ch³opci koni czy Na
poziciju diewuszka prowo¿a³a bojca. Mówiono, ¿e przyjecha³
na front z Dalekiego Wschodu i ju¿ po paru miesi¹cach dosta³ dwa ordery, takie jak nasz dowódca batalionu, który
szed³ w pierwszej linii od samego Charkowa i by³ dwa razy
ranny. No, ale od dawna wiadomo, ¿e Bóg nierówno daje
nie tylko podczas pokoju, ale i na wojnie.
Samochody z oficerami wreszcie odjecha³y z powrotem
i nale¿a³o uprzedziæ dowódcê batalionu. Pu³kowe baterie
w tej w¹skiej górskiej dolinie rozmieszczone by³y osobno
w kilku rzutach  pierwsza z przodu, po drugiej stronie
miasteczka, od razu za piechot¹; z tej strony sta³a nasza,
a za ni¹ pozosta³e. Wszyscy siedzieli przy tej samej drodze. Dowódcy batalionów oczywicie ledzili nieplanowane ruchy dowódcy brygady i informowali siê o nich nawzajem, aby nie daæ siê zaskoczyæ. Na wojnie trzeba siê by³o
obawiaæ dowódcy jak przeciwnika. Wlaz³em do ciasnego
rowu i zadzwoni³em do dowódcy batalionu, a gdy wylaz³em,
Kananok by³ ju¿ z powrotem na stanowisku ogniowym. Jego umiechniêta twarz promienia³a powstrzymywanym
zachwytem, co od razu przyuwa¿yli nasi ¿artownisie.
 Co, umówi³e siê? Kiedy do niej pobiegniesz?
 A mo¿e tu j¹ przyprowadzisz? W goci...
Kananok nie zwracaj¹c na nich uwagi zwróci³ siê bezporednio do mnie:
 Tam jest wasza rodaczka, towarzyszu lejtnancie.
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 Jaka rodaczka?
 Mówi, ¿e z Bia³orusi.
 Jak to z Bia³orusi? Radzieckiej?  nie mog³em tego
nijak zrozumieæ.
W rodku Austrii, pod koniec wojny, w takim eleganckim domku  rodaczka? Co tu nie pasowa³o...
 No  tylko tyle wykrztusi³ ma³omówny Kananok. Widocznie sam nie wiedzia³ nic wiêcej.
Ta wiadomoæ nie tylko mnie zaciekawi³a, ale prawie
wzruszy³a. Ludzie z moich stron bardzo mnie obchodzili,
przez ca³¹ wojnê spotka³em mo¿e ze trzech krajanów. Pewnie dlatego, ¿e mój Front Ukraiñski by³ oddalony od Bia³orusi, wiêkszoæ ¿o³nierzy i oficerów u nas pochodzi³a z Ukrainy, Pó³nocnego Kaukazu, gdzie sformowano brygadê,
no i oczywicie z Rosji. Bia³orusinów w pu³ku chyba w ogóle
nie by³o. Pewnego razu us³ysza³em, ¿e niby kierownik bazy
paliw i smarów jest Bia³orusinem, wiêc przy okazji zapyta³em go, sk¹d pochodzi. Okaza³o siê, ¿e nie, chocia¿ wymowê mia³ bardzo podobn¹ do bia³oruskiej. Mówi³, ¿e jest ze
Smoleñszczyzny. By³em rozczarowany. Tak bardzo chcia³em spotkaæ swojaka, wszystko jedno sk¹d, z bli¿szego lub
dalszego rejonu, aby powspominaæ, pogadaæ o przedwojennym ¿yciu. A mo¿e i dowiedzieæ siê czego o rodzinnych
stronach, od których by³em oderwany od pocz¹tku wojny.
Wojna wojn¹, ale rozerwany rêkaw nale¿a³o chyba zaszyæ. Poniewa¿ w pobli¿u wêszy³o dowództwo, postanowi³em nie zdejmowaæ bluzy i poprosi³em Kananoka, ¿eby zaszy³ j¹ na mnie. Wyci¹gn¹³ z zimowej czapki zardzewia³¹
ig³ê z nitk¹. Ledwie zd¹¿y³ przysposobiæ siê do zaszywania, gdy z ty³u odezwa³y siê nasze haubice: ponad g³owami,
tn¹c gêste powietrze, z warkotem polecia³y ciê¿kie poci12
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ski. Z drugiej strony niespiesznie zaczê³y siê odszczekiwaæ
niemieckie modzierze  podobnie jak wczoraj ostrzeliwa³y miasteczko. Spomiêdzy dachów i drzew unios³y siê k³êby dymu od wybuchów  dwa ca³kiem blisko, za tartakiem.
 Wszyscy do rowu!
Tul¹c siê jeden do drugiego, cisnêlimy siê w w¹skim
rowie; na linii ognia, przy k¹tomierzu dzia³a, jak zwykle
zosta³ Stiepanow. Wybuchy wstrz¹sa³y okolic¹, t³uk¹c na
mia³ dachy domów. Nie wiadomo ile czasu mia³ potrwaæ
ten ostrza³, o ile mia³ to byæ normalny ostrza³ bez ruchu
piechoty. Bo jeli planowali w³¹czyæ piechotê, sprawy mia³yby siê znacznie gorzej, mogli i nas w³¹czyæ do walki.
 Ba³wany!  warcza³ telefonista Mucha.  Nawet nie
dadz¹ zjeæ niadania.
Rzeczywicie, niadanie siê spónia³o, obymy tylko nie
musieli jeæ go razem z obiadem. Jak przedwczoraj. Tu,
w Austrii, by³o zupe³nie inaczej ni¿ jeszcze niedawno na
Wêgrzech, gdy kuchni¹ nie zawracalimy sobie g³owy i ¿ywilimy siê cywilnym jedzeniem  nie potrzebowalimy ani
kaszy, ani zupy z makaronem. W ka¿dym domu ³atwo by³o
o kawa³ek wêdliny, pêto ostrej kie³basy, bochenek bia³ego
chleba. Do tego jeszcze butelkê albo i wiêcej wina  czerwonego lub bia³ego. Ale obficie skropione nasz¹ krwi¹ Wêgry zosta³y z ty³u, a w Austrii z wy¿ywieniem by³o nietêgo.
Sami Austriacy dostawali kartki. Na ogó³ g³odowali. Musielimy jeæ to, co nam pichci³ szef kuchni. A ten nie wysila³ siê za bardzo  przyrz¹dza³ to, co przywo¿ono z ty³ów.
Ostrza³ trwa³ mo¿e godzinê, strzelali i nasi artylerzyci,
i Niemcy. Ze dwa razy pociski rozerwa³y siê na drodze przy
tamtym na wpó³ rozwalonym domu, gdzie rano sta³y samochody. W nasz¹ stronê, do rzeki, wiatr niós³ woñ spaleniz13
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ny. Raptem ogarn¹³ mnie niepokój: ¿eby tylko nie trafili
w tamten ³adny domek. W ci¹gu sekundy mo¿na by³o zniszczyæ ca³e to zaciszne piêkno, na które w pocie czo³a pracowaæ musia³o niejedno pokolenie w³acicieli. Tymczasem
po drugiej stronie miasteczka, na pierwszej linii, panowa³
spokój. To dobrze, to znaczy³o, ¿e ¿adna ze stron nie atakowa³a. Mo¿na by³o chwilê odetchn¹æ, odprê¿yæ siê, wiêc wylaz³em z ciasnego rowu. Ko³o nastawiacza Stiepanowa ju¿
siedzia³ dowódca armaty Miedwiediew  jakby wbrew swemu nazwisku chudy, tyczkowaty sier¿ant z w¹sk¹, postarza³¹ twarz¹. Ostrza³ przerwa³ jego poranny sen pod namiotem
z p³aszcza ko³o nasypu, i teraz sier¿ant siê denerwowa³.
 Kiego diab³a!  zez³oci³ siê, gdy wybuch rozleg³ siê
ca³kiem blisko, zdaje siê, ¿e za parkanem tartaku.  Jak
zapal¹, bêdzie mierdzia³o do wieczora.
 I bez tego doæ mamy smrodu  powiedzia³ nastawiacz.
 Takie miasteczko obracaj¹ w kupê gruzu. Bez ¿adnej
potrzeby. Koniec i tak ju¿ blisko, nic na to nie poradz¹.
 Mo¿e w³anie dlatego obracaj¹, ¿e ju¿ koniec  powiedzia³ Stiepanow.  ¯eby nikomu nic siê nie dosta³o.
To pewne, ¿e ju¿ koniec, pomyla³em. Tylko mymy ugrzêli nie wiadomo dlaczego, natknêlimy siê na jak¹
przeszkodê. Od zachodu sz³o po Austrii natarcie Amerykanów. Czasami radiotelegrafista wy³awia³ ich niezbyt odleg³e rozmowy po angielsku, które miesza³y siê w eterze z rozmowami po niemiecku, co dawniej nigdy siê nie zdarza³o.
Znaczy³o to, ¿e byli ju¿ niedaleko i lada dzieñ mogli uderzyæ od zachodu, wyjæ nam na spotkanie. Jeli do tego
czasu miasteczko nie zmieni siê w ruinê. Wczeniej jako
siê o tym nie myla³o. Budynków, miast i wsi na wojnie
w ogóle nie brano pod uwagê, niszczono jednakowo tak
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z naszej jak i niemieckiej strony. Ale teraz jako po nowemu zaczêto traktowaæ i ludzkie ¿ycie, i w³asnoæ. Zw³aszcza tu, w wycieñczonej Austrii, która w istocie tak¿e pad³a
ofiar¹ faszyzmu.
Gdy tylko trochê ucich³o na górze, wrócili nasi ¿o³nierze z kuchni. Otroszczenko i Skibow przynieli po dwa kocio³ki i chleb w plecakach  prowiant dla plutonu na ca³y
dzieñ. Za nimi nie wiadomo dlaczego przywlók³ siê na
chwiejnych nogach cwaniakowaty sanitariusz Pietruszyn,
a ja pomyla³em ze z³oci¹: a ten tu czego? Nigdy nie lubi³em tego trzydziestoletniego sier¿anta, który w przerwach
miêdzy ostrza³ami pa³êta³ siê na ty³ach baterii. Ale kiedy
naprawdê by³ potrzebny, wówczas nie mo¿na go by³o znaleæ To przez jego rower mia³em dzisiaj spiêcie z dowódc¹
brygady. Chyba to wyczuwaj¹c, Pietruszyn zagada³ trochê
uni¿enie, jakby siê przypochlebia³:
 Jak wam tutaj? Dostajecie za swoje? Prawiecie na
samym przedzie. Nie to co w trzeciej  siedz¹ jak u Pana
Boga za piecem. Dowódca batalionu gra sobie na akordeonie. Rannych nie macie?  zapyta³.
¯o³nierze wyleli z rowu, zaczêli kroiæ chleb na brezencie i sadowiæ siê wokó³ kocio³ków z ostyg³¹ kasz¹. Wygl¹da³o na to, ¿e Pietruszyn zjad³ ju¿ niadanie i jedzeniem
siê nie interesowa³. Wyci¹gn¹³ z kieszeni kawa³ek aksamitnej szmatki, postawi³ but na armatnie ³o¿e i zacz¹³ go czyciæ. Potem starannie wyczyci³ drugi. Ze wszystkich sier¿antów w pu³ku tylko on jeden paradowa³ w zgrabnych
chromowych butach, o których nie zapomina³ nawet w czasie ostrza³ów.
Wyczyciwszy buty i nasyciwszy wzrok ich niemal lustrzanym blaskiem, sanitariusz nagle przypomnia³ sobie:
15
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 A gdzie moja zdobycz?
 Jaka zdobycz?  specjalnie uda³em, ¿e nic nie rozumiem.
 Rower.
 Rower zabra³ dowódca brygady  sk³ama³em.
 Naprawdê? Tak sobie wzi¹³ i zabra³?
 W³anie. Niech Kananok powie.
Pietruszyn odwróci³ siê do Kananoka, który z m³odym
Otroszczenk¹ zacz¹³ jeæ niadanie na nasypie. S³ysz¹c moje
s³owa Kananok siê umiechn¹³.
 No, zabra³...
 Nie wierzê  instruktor sanitarny pow¹tpiewa³.  Schowalicie gdzie.
Zacz¹³ rozgl¹daæ siê po linii ognia i szukaæ roweru: zajrza³ do pustego rowu i za stertê skrzynek z pociskami pod
brezentowym przykryciem.
 Nie szukaj, bo nie znajdziesz  odezwa³ siê nagle Miedwiediew.  Dowódca brygady rozkaza³ oddaæ.
 Komu oddaæ?
 Temu, komu zabrano.
Po co mu to powiedzia³, pomyla³em ze z³oci¹, niechby sobie szuka³. Ale Pietruszyn od razu poj¹³, ¿e Miedwiediew nie oszukuje i bez s³owa przeskoczy³ nasyp.
 Ty dok¹d? Wracaj!
Tylko odburkn¹³ co niewyranie i szybkim krokiem ruszy³ do domku. To mi siê nie spodoba³o, ale co mia³em
z nim robiæ? Po linii s³u¿bowej mi nie podlega³, a zwracaæ
siê teraz do dowódcy batalionu by³o bez sensu. Dowódca
utrzymywa³ z tym sier¿antem bardzo przyjazne stosunki.
Instruktor jeszcze ca³kiem niedawno tacha³ mu butle z winem, gdy dowódca le¿a³ po przepiciu w kabinie studebac16
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kera, i odpowiada³ za niego do telefonu, ¿e dowódca jest
chory na malariê. Rzeczywicie wczeniej chorowa³ na malariê, jak zreszt¹ wielu ¿o³nierzy w baterii. Ale chorowano
latem i jesieni¹, zim¹ malaria nie bra³a.
Ostrza³ ju¿ przycicha³, zdaje siê, ¿e po obu stronach.
Dalekie echo zatoczy³o siê za wierzcho³ki gór, nie wiadomo tylko, czy na d³ugo. Instruktor sanitarny przeszed³ mostek, zdecydowanie przeskoczy³ przez niewysok¹ furtkê
i skierowa³ siê do drzwi domku. Wyczu³em co gronego
w jego pewnym siebie, nie wró¿¹cym nic dobrego zdecydowaniu. Czu³em, ¿e ten domek zacz¹³ dotyczyæ i mnie.
Wyskoczy³em zza dzia³, kulej¹c na nadwerê¿on¹ nogê przeszed³em mostek i przelaz³em przez ogrodzenie. Z mieszkania nikt nie wychodzi³, a Pietruszyn raz za razem wali³
w masywne drzwi ku³akiem.
 Otwieraæ!
Podbieg³em do niego z ty³u i szarpn¹³em za ramiê.
 Won st¹d!
Instruktor odwróci³ siê, przenicowa³ mnie z³ym spojrzeniem, ale pos³ucha³ i ruszy³ do furtki. Zakl¹³ tylko z oddali
po cichu i obrzydliwie. Odwróci³em siê, by ruszyæ za nim,
gdy z ty³u rozleg³ siê brzêk otwieranych drzwi.
 Dziêkujê panu. On ju¿ drugi raz...
Na progu w lekko uchylonych drzwiach sta³a ona  moja
rodaczka. Od pierwszego spojrzenia na jej twarzyczkê z zadartym noskiem i paroma piegami u jego nasady rozpozna³em nasz na wpó³ zapomniany, dziewczêcy typ zachowania
 uprzejmie powci¹gliwy, z domieszk¹ lêku przed nieznajomym. Wygl¹da³a jeszcze zupe³nie jak ma³a dziewczynka,
przypomina³a trochê dorastaj¹cego ch³opaka. Ubrana by³a
w ciemn¹ bluzeczkê z bia³ym ko³nierzykiem i w¹skie porciê17
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ta zamiast spódniczki. Z przodu mia³a przypiêty kusy, bia³y
fartuszek, jak u pokojówki, czy co takiego. Oszo³omiony tym
spotkaniem, na chwilê zapomnia³em o instruktorze sanitarnym i nawet nie dostrzeg³em, jak ów przelaz³ przez furtkê.
 Pani z Bia³orusi?  zapyta³em zdziwiony.
 No  odpowiedzia³a cichutko i nastroszy³a siê jakby.
 Ja te¿.
 Wiem. Pana ¿o³nierz mi powiedzia³.
 No tak... Pani tu dawno?
Nie dos³ysza³em, czy westchnê³a, mo¿e tylko mia³a zamiar to zrobiæ, ale powstrzyma³a siê. Potem odwróci³a siê
w drzwiach. Nie zaprosi³a mnie do rodka, ale sama te¿
nie mia³a zamiaru wyjæ na niski, kamienny ganek. By³a
taka zgrabniutka, cieniutka jak zapa³ka, z wyrazem jakiej
troski na mi³ej buzi.
 Jak panu powiedzieæ... W paru s³owach nie sposób wyjaniæ  rzek³a i spróbowa³a niemia³o siê umiechn¹æ. Jak
na po¿egnanie. Ale ja nie chcia³em siê z ni¹ ¿egnaæ.
 Proszê nikogo nie wpuszczaæ  powiedzia³em czuj¹c
do niej niejasn¹ sympatiê.  Nawet jeli bêd¹ stukaæ, niech
pani nie otwiera. Obronimy was.
 Ju¿ stukali.
 Kto stuka³?
 Wasi wojskowi  powiedzia³a i zrobi³a pauzê.  Mo¿e
pan wejdzie?  nieoczekiwanie zaproponowa³a i usunê³a
siê trochê na bok zrobiwszy krok na liskich, granitowych
p³ytach swoimi ma³ymi stopami w miêkkich pantoflach. Mimowolnie spojrza³em na swoje zakurzone buciory i przest¹pi³em niski próg.
Sieñ by³a niewielka, z wysokim sufitem, wy³o¿ona czarno-bia³¹ glazur¹ przypomina³a szachownicê. Z boku sta³a
18
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du¿a, czarna szafa, a naprzeciwko by³y dwa w¹skie, strzeliste okna. Porodku sta³ lekki, ³adny stolik na wygiêtych
nó¿kach, przykryty kwiecistym obrusem. Kilka sto³ków
na podobnie wygiêtych nó¿kach sta³o obok, a do ciany
dosuniête by³y dwa ciê¿kie, skórzane fotele. Wszêdzie
by³o czysto, schludnie i ciemnawo: od zewn¹trz okna do
po³owy przes³oniête by³y ga³êziami starych, wie¿o zazielenia³ych drzew.
 A pani tu sama?  zapyta³em lekko zdziwiony rzucaj¹cym siê w oczy dostatkiem jej mieszkania.
 Nie, sk¹d¿e... S¹ w³aciciele  odpowiedzia³a stoj¹c
twarz¹ w twarz. Nie spuszcza³a ze mnie swoich jasnych
oczu, jak gdyby na co czeka³a. Czeka³a na pytanie.
 Niemcy, oczywicie?
 Nie. Austriacy.
 Aha! Ale... Jak siê pani tu znalaz³a?
Nie zd¹¿y³a odpowiedzieæ, gdy w pobli¿u grzmotnê³o tak
potê¿nie, ¿e a¿ co pobrzêkuj¹c stoczy³o siê z dachu. Dziewczyna skuli³a siê bezwiednie, w jej oczach b³ysn¹³ lêk, a ja
wyskoczy³em za drzwi. Za lini¹ ognia mojej baterii, akurat
nad tartakiem, wiatr rozprasza³ na niebie rudy k³¹b dymu
 to Niemcy do³o¿yli szrapnelem. W takich wypadkach lepiej siê by³o ukryæ w domu, czy gdzie pod dachem. Ale ja
musia³em biec na swoj¹ pozycjê.
Bieg³em w stronê baterii i myla³em, czy aby ten szrapnel nie by³ prób¹ wstrzelenia siê w nasz¹ pozycjê? Czy Niemcy nie namierzyli pozycji moich armat? Drugi dzia³on plutonu sta³ po przeciwnej stronie zawalonego deskami tartaku, oby mu siê nie oberwa³o. Na tej pozycji ogniowej wszyscy siedzieli w rowach, ale przed szrapnelem w rowie siê
nie schowasz. W tym czasie z przenikliwym trzaskiem roz19
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pêk³y siê dwa nastêpne, ale teraz dalej, po drugiej stronie
drogi. Krzykn¹³em do Skibowa, by pobieg³ do drugiego dzia³onu i dowiedzia³ siê, czy nikogo tam nie zrani³o. Niemcy
tymczasem przenieli ogieñ za drogê. Chyba co tam zauwa¿yli  mo¿e ruch piechoty? Skibow zd¹¿y³ odbiec ledwie
parê kroków, gdy zaterkota³ telefon. Dowódca batalionu
pyta³, co siê u nas sta³o. Powiedzia³em, ¿e na razie nic.
A jeli co siê i sta³o, to nie u nas, bo wal¹ na razie po s¹siadach. Mo¿liwe, ¿e po piechocie.
Od³o¿y³em s³uchawkê i siedzia³em przywar³szy do czyich pleców. Myla³em sobie, ¿e ostrza³ to oczywicie paskudna sprawa, ale pod jednym wzglêdem korzystna  ostrza³ów nie lubi tak¿e dowództwo. Kiedy ciê ostrzeliwuj¹,
mo¿esz siê nie obawiaæ, ¿e nieoczekiwanie pojawi siê jaki
willys z wrzeszcz¹cym dowódc¹ albo spadnie na ciebie komsomolski darmozjad, politruk czy personalniak. W czasie
ostrza³u jeste panem samego siebie, dowódc¹ plutonu
i ¿adnych wrogów oprócz Niemców nie masz.
Zdawa³o siê, ¿e ostrza³ szrapnelami nigdy siê nie skoñczy. Ca³e jasne niebo nad miasteczkiem usiane by³o ¿ó³torudymi plamami, które powoli rozwiewa³y siê postrzêpionymi pasmami na wietrze, a wród nich rozb³yska³y nowe
 pojedynczo, parami albo i po cztery na raz. Przenikliwy
³oskot wybuchów rozchodzi³ siê dononym, górskim echem;
od tych najbli¿szych pêka³y uszy i dusza ucieka³a w piêty.
Aby tylko przetrwaæ. Aby przeczekaæ. Nie daæ siê zabiæ.
Okropnie by³oby zgin¹æ pod koniec wojny...
Ale w koñcu niebo nad miasteczkiem umilk³o. Na koniec co wybuch³o w oddali i zapanowa³a pe³na trwo¿liwego oczekiwania cisza. Przybieg³ Skibow, powiedzia³, ¿e
w drugim dzia³onie wszyscy cali, nikogo nie zrani³o, tyle ¿e
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obok, na podwórzu, zabi³o dwa konie z taboru piechoty.
Konie tam le¿¹ i ju¿ przychodzi³ kto z cywilów prosz¹c
o pozwolenie wyciêcia kawa³ka koniny na befsztyk. Biedni
Austriacy! My nawet na Ukrainie, bez wzglêdu na to jak
bardzo bylimy g³odni, nie jedlimy koniny, choæ niektórzy
twierdzili, ¿e to ca³kiem niez³e miêso. Ale widocznie na
g³ód rzeczywicie nie ma mocnych.
Na razie nie by³o widaæ ¿adnego ruchu  ani na skraju
miasteczka, ani na drodze nic siê nie dzia³o. Piechota jako przycich³a, pierwsza linia nawet przerwa³a ogieñ. Mimo tego pozornego spokoju czu³em, ¿e d³ugo tu nie posiedzimy, ¿e jednak bêdziemy musieli ruszyæ do ataku, dobiæ
wroga w jego bar³ogu. Zw³aszcza ¿e z przodu, z drugiej strony, atakuj¹ Amerykanie.
¯o³nierze jeden za drugim powy³azili z rowu na niewielki prostok¹t stanowiska ogniowego, posiadali na armatnich
³o¿ach i skrzynkach z pociskami. Dowódca armaty, Miedwiediew, odszed³ na moment pod p³ot niedalekiego tartaku, a gdy wróci³, powiedzia³em ciszonym g³osem, ¿eby inni nie us³yszeli:
 Pójdê tam...
 Wecie kogo. Na wszelki wypadek...
Oczywicie, na wszelki wypadek. Spojrza³em na swoich
ch³opaków i ujrza³em umiechniêt¹ twarz Kananoka.
 Idziemy!
¯o³nierz zarzuci³ automat na ramiê i szybkim krokiem
ruszylimy w stronê domku. Furtka by³a zamkniêta, ale tym
razem by³o mi wstyd przez ni¹ prze³aziæ, nie to co poprzednio. Do drzwi jednak nie musia³em stukaæ, otworzy³y
siê od razu, jak tylko wszed³em na niski, kamienny ganek.
 Jak sobie tutaj pani poradzi³a? Prze¿y³a pani?
21
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 Ale¿ najad³am siê strachu. Proszê wejæ  powiedzia³a dziewczyna wci¹¿ jeszcze pod wra¿eniem ostrza³u.
 To nic! Ju¿ nied³ugo to potrwa. Z zachodu id¹ Amerykanie.
 Naprawdê? A my nic nie wiemy. Mo¿e pan usi¹dzie?
 zaproponowa³a niepewnie.
Nie siada³em, oci¹ga³em siê. Kananok kiwn¹³ na drzwi:
 Ja tam, towarzyszu lejtnancie.
Wyszed³ na ganek, a ja zosta³em sam. Mo¿e i nie warto
by³o tu zostawaæ, ale chcia³em jak najwiêcej dowiedzieæ
siê o swojej rodaczce.
 Jak siê nazywasz?
 Frania. A pan?
Stoj¹c ko³o czarnej, pêkatej szafy przygl¹da³a mi siê z wyranie wiêkszym zaufaniem ni¿ poprzednio.
 Zmitrok Barejka  odpowiedzia³em z lekkim zmieszaniem.  Urodzony w Bieszankowiczach. A ty sk¹d?
 Mniej wiêcej z tych samych stron  powci¹gliwie odpowiedzia³a Frania, jak gdyby nas³uchuj¹c. Na dworze jednak nie by³o s³ychaæ nic szczególnego oprócz szelestu lici
na drzewach rosn¹cych tu¿ przy w¹skich oknach. Frania
nie doda³a ¿adnych dalszych szczegó³ów dotycz¹cych swego pochodzenia.
 Nie mam czym pana poczêstowaæ. Chyba ¿e herbatk¹?
 Dobrze, niech bêdzie herbatka!  ucieszy³em siê us³yszawszy s³owo znane z dzieciñstwa. Tak kiedy mówi³a mama, wiejska nauczycielka. Ojciec zawsze mówi³ czaj, a mama uparcie poprawia³a go: herbata.
 Proszê usi¹æ, ja szybciutko  powiedzia³a Frania
i bezszelestnie zniknê³a za bocznymi drzwiami w tych
swoich miêkkich pantoflach. Czekaj¹c, a¿ wróci, pomy22
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la³em z obaw¹: oby tylko nic siê nie sta³o. W koñcu obok
stali Niemcy, a poza tym nie wiadomo, kto by³ gospodarzem tego domu. Frania mog³a byæ jakim gwarantem,
¿e nic siê nie stanie. Podszed³em do pêkatej szafy od
góry do do³u zastawionej szeregami grubych ksi¹¿ek
w czarnych ok³adkach ze z³oconymi gotyckimi literami,
których nie do koñca nauczy³em siê czytaæ w szkole. Obok
na cianie wisia³ jaki ciemnia³y obraz w bardzo grubych
i sczernia³ych ze staroci ramach. W ogóle wszystko tu
by³o stare, mo¿e nawet z ubieg³ego stulecia, ze ladami
z³uszczonych z³oceñ, co niew¹tpliwie wiadczy³o o szlacheckim pochodzeniu gospodarzy. Mo¿liwe, ¿e teraz byli faszystami  kto wie?
Frania marudzi³a i ju¿ myla³em, czy nie wracaæ na swoje stanowisko. Ale zatrzyma³o mnie jakie poczucie taktu
i jednak doczeka³em siê. Otworzy³y siê drzwi i wesz³a Frania, ostro¿nie nios¹c maleñk¹, b³yszcz¹c¹ tacê z dwiema
fili¿ankami herbaty i jak¹ przek¹sk¹ na bia³ym spodku
z niebiesk¹ obwódk¹.
 Cukru nie mamy. Zawo³aæ ¿o³nierza?
 A ty?
 Nie pijam herbaty  powiedzia³a Frania i zapyta³a: 
A mo¿na zaprosiæ tu gospodarzy?
 Gospodarzy? No, niech tam...
Gospodarze nie miecili siê w moich planach, nie chcia³em ich tutaj ogl¹daæ. Ale jeli ona prosi?.. Tymczasem do
pokoju niemia³o wsun¹³ siê bardzo wysoki starzec w czarnej, starowieckiej pi¿amie, która wisia³a na jego chudych
plecach jak na wieszaku. Zreszt¹, tak samo wisia³y na nim
spodnie z absurdalnymi, wyblak³ymi, generalskimi lampasami w kolorze niebieskim. By³ zupe³nie ³ysy, ze zdumie23
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waj¹co krzaczastymi brwiami, pod którymi mia³ g³êboko
osadzone jasne oczy.
 Ich grüsse Sie, Herr Offizier  powiedzia³ starczym g³osem, lekko pochylaj¹c g³owê w uk³onie.
 Zdrawija ¿e³aju  odpowiedzia³em oschle. W tej chwili
za nim ukaza³a siê w drzwiach niewielka, sucha kobietka
z bielusieñk¹, jak dmuchawiec, g³ow¹. Oboje w milczeniu
stali przy drzwiach. Siedzia³em przy stoliku niewzruszenie, jak pan tego domu, szeroko rozstawiwszy nogi.
 To Doktor Scharf i Frau Sabine  cichutko przedstawi³a gospodarzy Frania. O mnie widocznie powiedzia³a im
wczeniej; teraz podesz³a do gospodyni i czule przytuli³a
siê do niej. No, no, powiedzia³em sobie, co jednak zaczynaj¹c rozumieæ w ich wzajemnych stosunkach.
 Kajne nazici?
 Keine, keine  chórem powtórzyli gospodarze.
 Oni nie s¹ nazistami  powiedzia³a Frania.  Doktor
Scharf jest profesorem biologii.
 Ja  potwierdzi³ gospodarz.  Stadtsuniversität Hannover.
No, jeli to profesor, to mo¿e rzeczywicie nie jest faszyst¹, w koñcu biologia mo¿e obejæ siê bez faszystowskiej ideologii, pomyla³em. Ta okolicznoæ zmniejszy³a trochê moj¹ niechêæ do gospodarza, a i jego do mnie pewnie
te¿. Wzi¹³em ze sto³u fili¿ankê herbaty, ale gospodarz powiedzia³ ein Moment i wyszed³ bocznymi drzwiami. Zrozumia³em, ¿e nale¿y poczekaæ. Rzeczywicie, wróci³ po chwili powa¿nie st¹paj¹c na sztywnych nogach po liskiej pod³odze i postawi³ przede mn¹ niewielk¹ karafkê nape³nion¹
do po³owy z³ocistym p³ynem.
 Das ist Cognac.
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 O!  wyrwa³o mi siê. Gospodyni powiedzia³a co do
Frani i dziewczyna cichutko zniknê³a za drzwiami, a wróciwszy postawi³a cztery miniaturowe kieliszki na cienkich
nó¿kach.
 Doktor Scharf czêstuje. Zawo³aæ ¿o³nierza?
 Sam to zrobiê.
Wyszed³em na ganek. Mój Kananok siedzia³ na stopniu
schodów i spogl¹da³ ponad potokiem na swoje stanowisko,
gdzie siedzieli i le¿eli jego towarzysze. Na dworze by³o ciep³o, wieci³o jaskrawe s³oñce; nad miasteczkiem i górsk¹ dolin¹ zawis³a po³udniowa cisza, jak gdyby w ogóle nie by³o
wojny. Kaza³em Kananokowi pobiec na stanowisko ogniowe i przynieæ chleba.
 Miedwiediew mia³ jeszcze tuszonkê. Popro jedn¹
puszkê.
Kananok pobieg³, a ja wróci³em do sieni. Gospodarze
nadal tu byli, tyle ¿e teraz siedzieli przy cianie w skórzanych fotelach  starzy i jednakowo niezaradni, to by³o widaæ na pierwszy rzut oka. Frania nala³a do czterech
kieliszków.
 Trochê zaczekamy  powiedzia³em.  Zaraz przyniesie zak¹skê.
 To wietnie  powiedzia³a Frania.  Niemcy pij¹ bez
zagryzania.
 A my zagryzamy. Jeli mamy czym.
 U nas w³aciwie niczego nie ma. W poprzednich dniach
jedzi³am po chleb na rowerze. Wydawali na kartki. Ale
teraz wszystko siê skoñczy³o. Jak bêdzie dalej?
 Jako bêdzie  powiedzia³em.  Najwa¿niejsze, ¿e wojna siê koñczy. Amerykanie tu id¹. Szybko i tutaj Hitler bêdzie kaput!
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Staruszkowie spogl¹dali udrêczonymi oczami na mnie,
radzieckiego oficera, który w ich mniemaniu pe³en by³ zdrowego, m³odego optymizmu. Ale mój optymizm nie bardzo
im siê udziela³. Mieli swoje w³asne zdanie na temat wojny
i na temat ¿ycia. Ale to mnie niezbyt interesowa³o. Czeka³em na Kananoka, który niebawem przyniós³ twardy jak
kamieñ ¿o³nierski chleb i puszkê wieprzowej tuszonki 
wszystko po³o¿y³ na skraju ma³ego stolika.
 O, American  cicho zauwa¿y³ stary, zauwa¿ywszy piêcioramienne gwiazdy na puszce.
 Lend lease  odpowiedzia³em.
Frania przynios³a nó¿ sto³owy, którym otworzy³em konserwê, a ona odkroi³a z bochenka parê cienkich kromek.
 Zaraz przygotujê wam kanapki.
W czasie gdy przygotowywa³a kanapki i smarowa³a chleb
t³uszczem z puszki, skrycie i z od dawna nie odczuwan¹
przyjemnoci¹ ledzi³em szybkie ruchy jej zwinnych paluszków, raz po raz spogl¹daj¹c na o¿ywion¹, radosn¹ i bardzo
powabn¹ twarzyczkê. Podoba³a mi siê coraz bardziej. Kiedy skoñczy³a, po³o¿y³a dwie kromki na talerzyku i zanios³a
siedz¹cym w fotelach gospodarzom.
 Danke schön  gospodarz skin¹³ g³ow¹, potem uniós³
siê i dr¿¹cymi palcami podniós³ kieliszek ze stolika. Frau
nie poruszy³a siê, ci¹gle patrzy³a na mnie szeroko otwartymi oczami.
Wypilimy  ja, gospodarz i Frania, czwarty kieliszek
pozosta³ na stoliku.
Koniak okaza³ siê mocny  mia³em wra¿enie, ¿e od razu
siê upi³em. Mo¿e dlatego, ¿e nie by³em przyzwyczajony.
Dotychczas, na Wêgrzech, pilimy wino i znalimy jego moc.
Mówi¹c dok³adniej, wiedzielimy, ¿e jest s³abe. Wczeniej
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tylko raz, pod Siófokiem, spróbowa³em koniaku i nie zapomnia³em tego do dzisiaj. Zrozumia³em wtedy, ¿e koniak
to nie wino i ¿e nale¿y u¿ywaæ go z umiarem.
 Panie profesorze  nie wiedzieæ dlaczego odezwa³em
siê po polsku.  Czy pan tu nie krzywdzi mojej rodaczki?
Gospodarz oczywicie nie zrozumia³ mojego pytania,
wiêc Frania przet³umaczy³a je na niemiecki. I od razu sama odpowiedzia³a:
 Nie krzywdz¹ mnie. S¹ dla mnie jak rodzice.
 Jeli tak, to dobrze. Gut!
 Gut, gut  zgodnie zawtórowali gospodarze.
 Ale teraz my j¹ zabierzemy  powiedzia³em z podchmielon¹ stanowczoci¹ i zerkn¹³em na Franiê.
Myla³em, ¿e przet³umaczy moje s³owa gospodarzom,
ona jednak milcza³a. Cieñ zak³opotania przemkn¹³ po jej
twarzyczce i wyczu³em, ¿e co by³o nie tak. Nie nast¹pi³o
to co zwykle, gdymy wyzwalali obozy pracy w miastach,
baraki pe³ne ludzi, z których wszyscy od razu rzucali siê do
swojej ojczyzny. Wszyscy rwali siê do domu. Spodziewa³em siê, ¿e w takiej chwili us³yszê podziêkowanie, najpierw
od Frani, potem od gospodarzy  za wyzwolenie z faszystowskiej niewoli. Tu jednak tego siê nie doczeka³em.
Nast¹pi³a trochê niezrêczna pauza. Siedzia³em przy stoliku, naprzeciwko mnie Frania przygotowywa³a malutkie,
jak pude³ka od zapa³ek, kanapki. Stare ma³¿eñstwo siedzia³o
nieruchomo w miêkkich fotelach. W sieni zrobi³o siê widniej: przez w¹skie okna przedar³y siê promienie s³oñca,
rzucaj¹c na ceramiczn¹ pod³ogê poszarpany wzór ruchliwego listowia zza okna. Frania zanios³a kilka kanapek na
ganek Kananokowi i wróci³a z pustym talerzykiem  Kananok poradzi³ sobie bez niego.
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Po tym jak wypi³em ze trzy kieliszki i w karafce zosta³o
ju¿ niewiele, starzy wstali i ociê¿ale cz³api¹c, wyszli bocznymi drzwiami do kuchni lub czego w tym rodzaju. Wtedy
Frania przysiad³a siê do stolika i zaczê³a mi siê przygl¹daæ
z powci¹gan¹ uwag¹.
Czu³em siê trochê pijany, tym niemniej zaczyna³o do
mnie docieraæ, ¿e moje wczeniejsze, zwyczajne w czasach
wojny wzorce rozumowania zachwia³y siê nieco w zetkniêciu z inn¹, dotychczas nie znan¹ mi rzeczywistoci¹. By³
to wiat odmienny od tego, który zna³em, wiat z innymi
problemami, wobec których by³em chyba profanem. W odró¿nieniu od mojej rodaczki Frani. Ona w tym wiecie ¿y³a, ja siê z nim dopiero zapoznawa³em. Moje zainteresowanie jej osob¹ wci¹¿ ros³o. Ale g³upio mi by³o j¹ wypytywaæ, a ona, jak mi siê zdawa³o, nie mia³a wiêkszej ochoty
opowiadaæ o sobie. Czy chocia¿ ponarzekaæ, tak jak to kobiety mia³y w zwyczaju. Frania nie narzeka³a, ale w jej twarzy nie dostrzeg³em te¿ zbytniej radoci. Mo¿e po prostu
nauczy³a siê ukrywaæ swoje uczucia? Ale po co mia³aby
ukrywaæ je przede mn¹, przecie¿ nie by³em obcy. By³em
rodakiem na obczynie.
Tam, na linii ognia, nie zwraca³em wiêkszej uwagi na swój
wygl¹d zewnêtrzny. Chodzi³em w powalanych ziemi¹ spodniach, nieczyszczonych buciorach i bluzie z byle jak przyszytym rêkawem. Gdy znalaz³em siê w tej sieni, poczu³em co
nowego i próbowa³em ustawiæ siê w taki sposób, by niedostatki w moim wygl¹dzie nie rzuca³y siê za bardzo w oczy.
Ale póniej zapomnia³em o tym postanowieniu i mój rozdarty
rêkaw nie umkn¹³ bystremu wzrokowi Frani.
 Proszê mi daæ, zaszyjê  powiedzia³a po prostu i w jej
s³owach us³ysza³em zapomnian¹ intonacjê g³osu mojej m³od28
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szej siostry Niny, od której nie mia³em ¿adnych wiadomoci od pocz¹tku wojny.
 Proszê mi to daæ! To nie potrwa d³ugo. Bo tak... Bo
tak jest nie³adnie  powiedzia³a z umiechem.
Ten umiech najprawdopodobniej zadecydowa³ i wybawi³ mnie z zak³opotania. Rozpi¹³em pas, ci¹gn¹³em przez
g³ow¹ swoj¹ znoszon¹ bluzê i dozna³em nieoczekiwanej
przykroci, ujrzawszy na sobie niewie¿¹ bieliznê z niedorzecznymi tasiemkami na piersi. Chcia³em zrezygnowaæ
z zaproponowanej przez Franiê przys³ugi, ale dziewczyna
ju¿ wziê³a bluzê i krótkim, precyzyjnym ruchem roz³o¿y³a
j¹ na kolanach. Zaczê³a zrêcznie zaszywaæ dziurê w moim
rêkawie i to zajêcie jeszcze mocniej poruszy³o czu³e struny mojej duszy, nastrojone ku niej ju¿ wczeniej.
Bez wzglêdu na to, gdzie siê znajdowa³em i co robi³em,
na wojnie od dawna przywyk³em poprzez gwar rozmów i zajêæ wy³awiaæ z otoczenia odg³osy, jakie mog³y mnie ostrzec
o niebezpieczeñstwie lub zmianach w sytuacji. Przede
wszystkim o z³ych zmianach. Widocznie moja czujnoæ
udzieli³a siê i Frani, bo od czasu do czasu podnosi³a zatrwo¿one spojrzenie.
 Bêd¹ jeszcze strzelaæ?
 Oczywicie, ¿e bêd¹. Zanim to wszystko siê nie skoñczy.
 A kiedy siê skoñczy?
 Wtedy bêdzie pokój. I szczêcie. I ¿ycie  powiedzia³em nie bez pewnego patosu. Oczywicie i mnie drêczy³
ciê¿ki niepokój, ale stara³em siê go zdusiæ, by nie zag³usza³
mojej tkliwoci do Frani. Zdaje siê, ¿e zacz¹³em ju¿ przeczuwaæ pewn¹ radosn¹ mo¿liwoæ, jak¹ mi obieca³a nieznana przysz³oæ. Ale by³o to bardzo niepewne i niewyrane, i mog³o znikn¹æ w ka¿dej chwili.
29

Wasil Bykau

Frania cichutko westchnê³a.
 Mam siostrzyczkê, akurat tak¹ jak ty. Ma siedemnacie lat, jeli jeszcze ¿yje  powiedzia³em.
 Ja mam trochê wiêcej  cicho ucili³a Frania. 
A gdzie teraz jest pana siostrzyczka?
 Mo¿liwe, ¿e wywieli j¹ do Niemiec.
 W Niemczech jest le. Poza wszystkim strasznie bombarduj¹. Dlatego moi gospodarze przyjechali tutaj. Kiedy
im zbombardowali dom.
 A tu jest lepiej?
 By³o lepiej do tej pory. Póki wojna tu nie dosz³a. To
dziwne, wczeniej myla³am, ¿e mo¿e w Niemczech bêdzie
spokojniej, bo u nas zrobi³o siê ca³kiem nie do wytrzymania: wszyscy do wszystkich strzelali, zabijali. Partyzanci zabijali Niemców, Niemcy zabijali wszystkich jak leci. ¯ycie
sta³o siê nie do wytrzymania. Jak powiada³ mój wujek £ukasz, ¿ywym zosta³o tylko do trumny siê po³o¿yæ.
 Wszystko przez tego przeklêtego Hitlera.
 Oczywicie, przez Hitlera. Ale i inni nie s¹ lepsi  cicho powiedzia³a Frania i umilk³a.
Wiadomo, nie lepsi, ci wszyscy gaulajterzy i genera³owie,
geryngi i gebelsy. Zg³adzili tyle ludzi, zburzyli Europê. Ale
ich koniec jest bliski, Europa nareszcie uwolni siê od tego
krwiopijcy, czy¿ to nie powód do radoci? Taki mniej wiêcej
kontrargument przeciwstawi³em pesymizmowi Frani, a ona
po chwili milczenia odpowiedzia³a powci¹gliwie:
 Radoæ. Ale nie bezkrytyczna.  Umiechnê³a siê jako
przepraszaj¹co, burz¹c drobne nieporozumienie miêdzy nami. Dziw, ile mo¿e uczyniæ bezwiedny umiech dziewczyny,
na dok³adkê takiej, która nam siê podoba. Jednak moje tak
przyjemne roztkliwienie nagle zmrozi³a straszna myl.
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 A czy twoi gospodarze maj¹ syna?
 Mieli  odpowiedzia³a krótko.
 I?..
 I ju¿ nie maj¹  pó³ ¿artem dokoñczy³a Frania, chyba
domylaj¹c siê mojego podejrzenia.  Zesz³ego roku zgin¹³ w Prusach.
Powiedzia³a to lekko i bez wysi³ku, ale w tej lekkoci wyczu³em jak¹ fa³szyw¹ nutkê, wiêc przemilcza³em.
 Przys³ali zawiadomienie, jego dokumenty i listy. I numer mogi³y. A dlaczego pan pyta?
 Tak sobie.
 Oboje starzy strasznie to prze¿yli. Frau Sabinê a¿ sparali¿owa³o, dosta³a udaru. Ledwie przysz³a do siebie. Teraz chodzi o lasce. Jej krewni zginêli w bombardowaniu
Hamburga. Nikt nie prze¿y³. Bratanica zmar³a w tym miecie i po niej zosta³ ten dom. Zamierzali doczekaæ w nim
koñca wojny. Ale wojna znalaz³a ich i tutaj.
Koñczy³a ju¿ zaszywanie mojego porz¹dnie rozwalonego rêkawa, na który nie starczy³o jednej nitki i Frania musia³a nawlec drug¹. Robi³a to wszystko precyzyjnie i zwinnie, a ja z zachwytem obserwowa³em to dawno nie widziane kobiece zajêcie. Jej niedawne, pe³ne trwogi napiêcie chyba ju¿ minê³o. Albo tylko mi siê tak wydawa³o.
 Wojna siê skoñczy³a, ale... Zamiast Niemców zaczn¹
tu rz¹dziæ Rosjanie. Starzy bardzo siê boj¹...
 O! A to czego?
Pochylaj¹c g³ówkê nad szyciem Frania tylko wzruszy³a
ramionami, jakby chcia³a powiedzieæ: a kto ich tam wie? Ja
te¿ nie wiedzia³em. Wszystko co powiedzia³a, by³o dla mnie
niezwyk³e i zaskakuj¹ce, wewnêtrznie siê z tym nie zgadza³em, ale nie wiedzia³em, jak zaprzeczyæ. Frania te¿ to chy31
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ba czu³a, wiêc ¿eby rozproszyæ moje niezrêczne zak³opotanie, powiedzia³a:
 At, lepiej to zostawmy.
Zostawmy to zostawmy, nie sprzeciwia³em siê jej. Ten
temat obchodzi³ mnie teraz najmniej. Nêci³a mnie ta dziewczyna i instynktownie d¹¿y³em do nadania naszej rozmowie tonu swawolnej beztroski. Chcia³em ¿artowaæ, ale wci¹¿
brakowa³o ku temu nadarzaj¹cej siê sposobnoci i nastroju. Wisia³ nad nami cieñ wojny.
Frania jeszcze nie zd¹¿y³a skoñczyæ szycia, gdy drzwi siê
uchyli³y i do sieni zajrza³a blondasowata twarz Kananoka.
 Towarzyszu lejtnancie...
Niepokój w jego g³osie kaza³ przypuszczaæ, ¿e co siê
sta³o i w samej koszuli wyskoczy³em na podwórze. Na stanowisku ogniowym wszystko wygl¹da³o jak zwykle, ale na
drodze po przeciwnej stronie strumienia sta³ obcy dodge
bez brezentowego nakrycia. Od samochodu, przecinaj¹c
pusty plac, kierowa³a siê ku nam grupa wojskowych. Z przodu kroczy³ ros³y i szeroki w barach mê¿czyzna. Wygl¹da³o
na to, ¿e by³ bez broni (mo¿e mia³ pistolet przy boku); za
nim szli jeszcze trzej  dwaj mieli krótkie pepesze. Szli
bez³adnym szykiem, zbli¿aj¹c siê do mostka w czujnym milczeniu. Ruszy³em zaniepokojony do furtki, im na spotkanie.
 Ty kto?  zapyta³ ten z przodu, zatrzymuj¹c siê przed
zamkniêt¹ furtk¹. Na naramiennikach mia³ jedynie pagony
sier¿anta, wiêc mój niepokój trochê opad³.
 A ty kto?  zapyta³em staraj¹c siê przybraæ jak najspokojniejszy ton.
Zamiast odpowiedzi sier¿ant zagrzmia³ wciek³ym, metalicznym g³osem:
 Kto zajmuje ten dom?
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 Ja zajmujê.
 Natychmiast opuciæ!  jego g³os sta³ siê ca³kiem draniowaty.  Jestem z gwardyjskiej kompanii wywiadowczej.
 Poszukajcie sobie innego!  wypali³em z nag³¹ stanowczoci¹.  Tu kwateruje pu³k przeciwpancerny.
 Jaki znowu pu³k!  sier¿ant lekko przeskoczy³ furtkê.
 Stój!  krzykn¹³em ¿a³uj¹c nagle, ¿e zostawi³em swój
pistolet w sieni. Chwyci³em automat Kananoka, który sta³
przyciszony z ty³u.  Stój!!!
Sier¿ant rzeczywicie siê zatrzyma³, nicuj¹c mnie z³ym
spojrzeniem. Potem obejrza³ siê do ty³u, gdzie za furtk¹
stali w pogotowiu jego pomocnicy. Tamci, wygl¹da³o na to,
te¿ siêgali po broñ.
 Zwariowa³e?! Zachcia³o ci siê trybuna³u?  rykn¹³
gronie i poruszy³ musku³ami na wie¿o wygolonej, twardej twarzy. Ale do swojej parabelki wisz¹cej na udzie na
razie nie siêga³.
Stalimy tak przez chwilê, wpatruj¹c siê w siebie nawzajem  ja z przygotowanym do strza³u automatem, on najpewniej wahaj¹c siê przed zrobieniem tego kroku. Co mu
jednak przeszkadza³o w podjêciu decyzji. Obejrza³ siê, ale
nie na swoich milcz¹cych towarzyszy za furtk¹, a na pas
ziemi za rzeczu³k¹, gdzie zauwa¿y³ moich artylerzystów.
 Twoi?
 Moi.
Có¿, moi artylerzyci pewnie niewiele rozumieli z tego, co siê tutaj dzia³o, ale z uwag¹ ledzili nas ze swojego
stanowiska i to chyba zatamowa³o wezbran¹ stanowczoæ
sier¿anta.
 No dobrze  powiedzia³ spokojniej i zanim przeskoczy³
furkê z powrotem, pogrozi³:  Gorzko po¿a³ujesz, kutafonie!
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Nie wrócili jednak na mostek, a szybkim krokiem poszli gdzie wzd³u¿ brzegu  pewnie do innych zabudowañ
przy strumieniu. Odda³em automat Kananokowi i wróci³em do domu.
Nie powiem, ¿ebym prze¿y³ to spiêcie lekko, bez zdenerwowania. Wiedzia³em, mo¿e siê to nie skoñczyæ ot tak,
po prostu i ¿e jeszcze mogê mieæ k³opoty. Mia³em przeczucie, ¿e to nie przypadek, ¿e wmiesza³o siê tu jakie licho. Czy to aby nie nasz instruktor sanitarny siê przys³u¿y³, bo niby dlaczego skierowali siê od razu do tego domku? Z pewnoci¹ nie dlatego, ¿e by³ naj³adniejszy. Czy¿by
na ty³ach brakowa³o odpowiednich i ³adnych kwater dla wywiadowców armii gwardyjskiej? I czy aby na pewno szukali
miejsca dla kompanii wywiadowczej?
Z trzês¹cych siê r¹k przygaszonej Frani wzi¹³em swoj¹
bluzê. W milczeniu wci¹gn¹³em j¹ przez g³owê. Frania o nic
nie pyta³a, pewnie i tak wiedzia³a, co siê sta³o na podwórzu
 na jej spochmurnia³ej twarzyczce malowa³ siê strach.
 Nie bój siê  powiedzia³em zak³adaj¹c pas.  Obronimy.
 Dziêkujê panu  cichutko odpowiedzia³a dziewczyna.
 I wiesz co... Mów mi po imieniu. Dobrze?
 Dobrze, Micia.
Zasiedzia³em siê chyba w tej gocinie, nie nale¿a³o opuszczaæ stanowiska na tak d³ugo. Chocia¿ doko³a panowa³a
cisza, w ka¿dej chwili mogli og³osiæ alarm. Dowódca batalionu ju¿ chyba nie raz telefonowa³ do Muchy i wzywa³ dowódcê plutonu. Miedwiediew oczywicie wyrêczy³, powiedzia³ jak zwykle, ¿e lejtnant poszed³ do drugiej baterii, gdzie
nie by³o telefonu. Ale przecie¿ nie móg³ pójæ do tej baterii na pó³ dnia.
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 Wrócê  powiedzia³em do Frani, która zatrzyma³a siê
w uchylonych drzwiach, nie wychodz¹c na ganek.  Nikogo nie wpuszczajcie!
Na stanowisku wszystko sz³o jak zawsze, gdy nie by³o
ostrza³u. Celowniczy Stiepanow kurzy³ swoj¹ machorkê;
leniuchowaty Otroszczenko le¿a³ do góry brzuchem na nasypie, zwiesiwszy w stronê dzia³a d³ugie nogi w lunych,
zdobycznych buciorach. M³ody Skibow dzioba³ ³opatk¹ pod
lemieszem armaty, aby zwiêkszyæ pole ostrza³u. Jego ospa³¹
prac¹ kierowa³ czepialski Miedwiediew, który siedzia³ naprzeciwko na ³o¿u dzia³a.
 G³êbiej wybieraj, jeszcze g³êbiej. Bo inaczej r¹bnie po
odrzucie i posadzi celowniczemu liwê pod okiem. Wasz
obiad, lejtnancie, jest w kocio³ku na skrzyni  powiedzia³
zwracaj¹c siê do mnie.  Na dwóch z Kananokiem.
 Jedz, Kananok, ja nie bêdê.
Nie mia³em ochoty na obiad. W g³owie wci¹¿ czu³em wypity koniak i wci¹¿ jeszcze by³em poruszony przykrym spiêciem. Dodge bez budy gdzie znik³, ale nie zauwa¿y³em,
w któr¹ stronê pojecha³. Odjechali na dobre albo wêszyli
gdzie w pobli¿u. Mogli znów spróbowaæ zaj¹æ ten domek.
Patrzy³em w tamt¹ stronê przez ca³y czas, choæ nie bardzo
wiedzia³em, co bym zrobi³, gdybym ich tam zobaczy³. Powiedzia³em Frani, ¿eby nikogo nie wpuszcza³a, ale zdawa³em sobie sprawê, ¿e jej mo¿liwoci w tym wzglêdzie s¹
bardzo ograniczone. Jeli tamci zechc¹ postawiæ na swoim, to nawet czo³g ich nie zatrzyma. Co im tam ten domek!
Ju¿ mia³em podobne spotkanie, co prawda nie tutaj, a na
Wêgrzech, ko³o Balatonu, w pewnym hrabiowskim maj¹tku, który zajêlimy pod wieczór. Ledwie zd¹¿ylimy siê
skryæ przed deszczem na noc, gdy na podwórze wtoczy³o
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siê kilka studebackerów i podobni do dzisiejszych ch³opcy
z automatami zaczêli nas wykurzaæ z pa³acu. Kazali nam
siê wynosiæ, bo tam mia³ siê rozlokowaæ sztab pu³kownika
gwardii Malowanego. A w rzeczy samej temu pu³kownikowi potrzebne by³y nie zimne, hrabiowskie pokoje z portretami przodków na cianach, a piwnice pod nimi, gdzie mo¿na by³o znaleæ trunki. I zak¹ski. Po wykurzeniu nas w pole balowali tam przez ca³¹ noc, a o wicie, zanim rozpoczê³a siê walka, ich studebackery powioz³y zdobycz, ciê¿ko
kolebi¹c siê na wybojach. A mymy tylko szczêkali zêbami,
siedz¹c w mokrym m³odniaku przy drodze. No, ale tam by³
dowódca batalionu i to on decydowa³  czy mamy zostaæ
czy ust¹piæ. Zdecydowa³ ust¹piæ, byæ mo¿e s³usznie, to go
mniej kosztowa³o. Bo comy mogli zrobiæ tej pijanej ha³astrze, chronionej autorytetem wysokiego dowództwa? Tu
za dowódca batalionu by³ daleko, decyzja nale¿a³a do mnie.
Wiêc j¹ podj¹³em. Teraz bêdê czeka³ na nastêpstwa.
Tymczasem w rowie s³ychaæ by³o przyciszony g³os Muchy rozmawiaj¹cego z kim przez telefon; s¹dz¹c po g³osie, nasz telefonista nie rozmawia³ z dowództwem, prawdopodobnie ze swoim bratem ³¹cznociowcem. Po jakim
czasie wsta³ od telefonu i g³ono oznajmi³:
 Bracia S³owianie! Wojna siê skoñczy³a!!
Na stanowisku ogniowym wszyscy znieruchomieli i umilkli, czekaj¹c na komentarze do tej radosnej nowiny. Mucha nastroszy³ swoje w¹sy i donios³ym g³osem obwieci³:
 Radiotelegrafici z brygady pods³uchali: jutro kapitulacja.
 A dlaczego nam nic nie mówi¹?  zapyta³ Miedwiediew.
 Pewnie jeszcze powiedz¹...
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Mucha znowu znikn¹³ w rowie i przylgn¹³ do swojej s³uchawki. Teraz wszyscy czekalimy niezwyk³ych wieci, jakie mog³y nape³niæ ¿o³nierskie serce radoci¹ i opromieniæ ca³y wiat. Pomyleæ tylko  wojna siê skoñczy³a, a ty
¿yjesz! Nie zabili ciê. D³ugo bêdziesz jeszcze ¿y³, bardzo
d³ugo. Ju¿ wiêcej nie bêdziesz dygotaæ w okopie i czekaæ
na swój ostatni wybuch. Wrócisz do domu, znowu ujrzysz
swoj¹ mamê. Znajdziesz swoj¹ mi³oæ, która da ci zas³u¿one szczêcie w ¿yciu. Wojna siê skoñczy³a!..
Ale jeli wojna siê skoñczy³a, to pewnie d³ugo tu nie zabawimy. Pewnie gdzie siê ruszymy  z powrotem albo do
przodu. Do przodu jednak nie puszczaj¹ Niemcy  czy aby
jeszcze nie wiedzieli o kapitulacji? A mo¿e, co gorsza, nie
zgadzaj¹ siê na ni¹? Jeli to s¹ jacy esesmani, to oczywicie kapitulacja nie bêdzie im w smak  tacy jeszcze powojuj¹. Zniecierpliwiony brakiem dalszych wiadomoci wlaz³em do rowu i zatelefonowa³em do dowódcy batalionu. Czy
to prawda, ¿e Niemcy ju¿ kaput?
 Jak bêd¹ kaput, to wam powiemy. Nie bêdziemy czekaæ ani minuty. A na razie b¹dcie czujni  ostudzi³ mnie
dowódca batalionu.
Pewnie ma racjê. Jeli rozkazuje zachowaæ czujnoæ, to
chyba nic jeszcze nie by³o. Widocznie radiotelegrafici siê
popieszyli. Mo¿liwe, ¿e gdzie kapituluj¹, ale u nas bêd¹
siê oci¹gaæ. Czekaæ na rozkaz. Podobnie jak my czekamy
na rozkaz z góry. W tym sensie nic siê nie zmieni³o. Nawet
jeli wojna siê skoñczy³a, wszyscy bêd¹ s³uchaæ w³asnego
dowództwa. Jak zawsze. Tylko dowództwo decyduje, czy
ma byæ pokój czy wojna.
A jeli to rzeczywicie kapitulacja, to przecie¿ nie zostawi¹ nas w tych jamach. Trudno ju¿ by³o usiedzieæ w oko37
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pie. Opuci³em stanowisko ogniowe i wyszed³em na poblisk¹ zielon¹ trawkê. Doko³a by³o zupe³nie cicho i pokojowo, nie strzela³y ani modzierze, ani armaty. Nie by³o te¿
s³ychaæ obrzyd³ej i niepokoj¹cej strzelaniny na pierwszej
linii. Wszystko ucich³o, przyczai³o siê. Wyczekiwa³o. Mo¿e
jednak to ju¿ koniec tej przeklêtej jatki? Mia³em hutawkê
nastrojów od radoci do ponurej niepewnoci, gdy spogl¹da³em na pobliski domek. Korci³o mnie, ¿eby tam pójæ,
do Frani. Co teraz zrobi z tymi starymi Austriakami? Musi
wracaæ do domu. Na Bia³oru. Ale jak? Gdzie mam j¹ zabraæ? Do artylerzystów na stanowisko ogniowe? Ch³opaki
oczywicie byliby zadowoleni. Ale co na to dowództwo?
S³oñce schowa³o siê za górskim masywem, dolin¹ podpe³zn¹³ dosyæ ch³odny cieñ. Wszystko doko³a spochmurnia³o, szybko gubi¹c swój uroczysty wiosenny charakter.
Zza szczelnego p³otu tartaku czuæ by³o spalenizn¹, wiatr
niós³ tak¿e gorzkaw¹ woñ pogorzelisk. W pobli¿u jednak
nic nie wskazywa³o na niebezpieczeñstwo, wiêc siê zdecydowa³em. Powiedzia³em Miedwiediewowi, by w razie czego pos³a³ po mnie Kananoka, który ju¿ zna miejsce. Miedwiediew
rzuci³ sk¹pe w porz¹dku, a ja ruszy³em ku mostkowi.
Nie zd¹¿y³em nawet uj¹æ szerokiej metalowej klamki
u drzwi, gdy te siê otworzy³y i w pó³mroku ujrza³em zmieszan¹ Franiê. Czeka³a na mnie. Tym razem nie mia³a na
sobie fartuszka, by³a w kusej szarej bluzce wypuszczonej
na czarne i w¹skie porciêta. Wygl¹da³a bardzo powabnie
i umiecha³a siê do mnie zawstydzonym, zapraszaj¹cym
umiechem.
 Kapitulacja, Franiu!
 Naprawdê? O mój Bo¿e...
 Jeszcze nie oficjalnie. Ale wkrótce og³osz¹.
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 Naprawdê siê doczekalimy? Czy to aby na pewno
prawda?  cieszy³a siê jak dziecko.  Trzeba powiedzieæ
starym.
Pobieg³a gdzie z sieni, a ja zosta³em przy stoliku zas³anym obrusem w kwiaty, na którym sta³ porcelanowy wazonik z trzema tulipanami. Trochê mnie zastanowi³o, co oznacza³ ten jej popiech, ¿eby zawiadomiæ gospodarzy. Wynika³ z prawdziwej wdziêcznoci czy z dobrze wytrenowanego poczucia obowi¹zku? Wci¹¿ nie wiedzia³em co o tym
s¹dziæ, gdy przez otwarte drzwi wszed³ do sieni wysoki,
stary profesor ze swoj¹ frau. Za nimi wskoczy³a o¿ywiona
Frania. Profesor odsapn¹³ trochê po najwyraniej zbyt d³ugim marszu i g³uchym g³osem wypowiedzia³ jak¹ zawi³¹
frazê. Frania przet³umaczy³a bez zw³oki.
 Doktor Scharf winszuje panu oficerowi z okazji zakoñczenia wojny i dziêkuje za wyzwolenie od faszyzmu.
 Proszê bardzo  przytakn¹³em wielkodusznie.  ¯yjcie w pokoju.
Doktor uwa¿nie wys³ucha³ t³umaczenia Frani i jaki czas
milcza³. Widaæ by³o, ¿e mówienie czy te¿ formu³owanie myli przychodzi³o mu z trudem. Frania t³umaczy³a:
 On mówi: starzy s¹ szczêliwi, ¿e doczekali koñca wojny. A m³odzi teraz sami musz¹ u³o¿yæ przysz³oæ Europy.
Wa¿ne, ¿eby siê nie pomyliæ.
 Jako damy radê. Nie pomylimy siê. Jak do tej pory
siê nie mylilimy i zwyciê¿ylimy  odpowiedzia³em pewny siebie i od razu poczu³em, ¿e przesadzi³em: nie nale¿a³o mówiæ tego tak kategorycznie. Frania przet³umaczy³a
odpowied.
 Doktor Scharf mówi: zwyciêstwo w wojnie to jeszcze
nie wszystko.
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 A jeszcze co?
 Po ciê¿kiej wojnie musi przyjæ ciê¿ki pokój  przet³umaczy³a Frania cicho, jak gdyby z czym siê nie zgadzaj¹c.
Nie bardzo rozumia³em, co ten stary Austriak mia³ na
myli. Mo¿e i racja, mo¿e rzeczywicie pokój bêdzie ciê¿ki. Ale na pewno nie ciê¿szy, ni¿ ta wojna.
 On mówi: Rosjanie musz¹ zrozumieæ, ¿e faszyzm i komunizm to dwa koñce tego samego kija.
Takie rozumowanie s³ysza³em po raz pierwszy. Wyda³o
mi siê dosyæ osobliwe  jak mo¿na by³o mierzyæ Rosjê
i Niemcy jedn¹ miar¹? U nas nawet po pijanemu nikt nie
rozumowa³ w taki sposób, za takie s³owa mo¿na siê by³o
znaleæ wród bia³ych niedwiedzi. Nawet nie mielimy
tak myleæ. Zreszt¹, nie by³o potrzeby  walczylimy przecie¿ z faszystowskimi Niemcami o wolnoæ swojego kraju.
Co to mia³o wspólnego z dwoma koñcami jednego kija?
Milcza³em zbity z panta³yku. Wyczuwaj¹c chyba moje
zak³opotanie gospodarz jeszcze przez chwilê siê zastanawia³, a potem krótko kiwn¹³ na po¿egnanie i skierowa³ siê
do wyjcia.
 Zaczekaj chwileczkê  cichutko rzuci³a mi Frania, wychodz¹c za starymi.
Nie chcia³o mi siê siadaæ, wiêc podszed³em do okna. To
jasne, po zwyciêstwie nastanie pokój, ale jako nie chcia³o
mi siê myleæ o dalszym ¿yciu, teraz wszystkie myli kr¹¿y³y
wokó³ zwyciêstwa. Tego, które nareszcie osi¹gnêlimy, o którym tyle marzylimy w trudnych chwilach ma³ych i wielkich
pora¿ek. W takich chwilach zwyciêstwo wydawa³o nam siê
drwin¹, oszukañcz¹, pust¹ obietnic¹. Dla wielu pozosta³o ni¹
na zawsze  oni ju¿ nigdy nie poznaj¹ smaku zwyciêstwa.
Inni go doczekali i byæ mo¿e skosztuj¹ jego owoców.
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Przez w¹skie okno z wysokim parapetem, które przypomina³o okna w kociele, niewiele mog³em zobaczyæ,
a przecie¿ musia³em mieæ na oku swoje armaty. Powiedzia³em o tym Frani, gdy wróci³a biegiem do sieni. To dziwne, jak w ci¹gu pó³ dnia zmieni³ siê jej nastrój  by³a teraz
¿wawa, niemal beztroska. Lekka i mig³a, upodobni³a siê
do psotnej uczennicy.
 Chodmy  powiedzia³a i przez boczne drzwi poprowadzi³a mnie dok¹d po skrzypi¹cych i krêtych schodach.
Na strych czy jak?  pomyla³em id¹c za ni¹. Ale to nie
by³ strych, lecz jasno owietlona i w¹ska wie¿yczka, która
z oddali wygl¹da³a jak ³adna szklanka na dachu.
 St¹d wszystko widaæ.
Widok z tej wysokoci by³ naprawdê wspania³y: niemal
po³owa rozwalonego wybuchami miasteczka, droga do zakrêtu, zasnute dymem tartaczne podwórze ze stosami k³ód
i desek, moje armaty  jedna bezporednio za rzeczu³k¹,
druga po drugiej stronie tartaku. Naprzeciwko, za drog¹,
rozci¹ga³ siê szeroki górski stok, poroniêty m³odym soniakiem w dole i wysokim sosnowym lasem powy¿ej. Po
drugiej stronie niewiele by³o widaæ stromy spad dachówki i wierzcho³ki potê¿nych drzew, za którymi piêtrzy³a siê
naga ska³a góry. W ciasnej, podobnej do szklanki wie¿yczce sta³a lekka kanapa i czernia³ otwarty w³az, przez który
tu weszlimy. Gniazdko by³o przytulne i moje serce zabi³o
¿ywiej. Pomyla³em sobie, ¿e Frania przyprowadzi³a mnie
tu nie bez powodu, ale ¿eby zapewniæ nam wiêcej intymnoci. Dlatego te¿ dziewczê sta³o mi siê jeszcze bli¿sze.
 A tam masz swoich ¿o³nierzy  pokaza³a Frania.
Obejrza³em z góry swoje pozycje  nic szczególnego. ¯o³nierze siedzieli na ³o¿ach dzia³, pewnie rozmawiali o poko41
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ju, którego wreszcie doczekali  czy¿ to nie powód do radoci? Ka¿dy ju¿ siê dostraja³ do myli o domu, gospodarstwie i ¿yciu po wojnie. To by³o zrozumia³e. M³odsi marzyli o nauce i mi³oci, o swoim miejscu w ¿yciu i przeznaczonym ka¿demu szczêciu. Teraz to wszystko sta³o siê mo¿liwe. Zas³u¿ylimy na to, zwyciê¿aj¹c w tej strasznej wojnie.
Przysz³oæ zale¿a³a ju¿ nie od wojny, a od ka¿dego z osobna. To by³o szczêcie.
Usiad³em na wygodnej bia³ej kanapie. Frania sta³a naprzeciwko, przy szerokich, oszklonych drobnymi szybkami
oknach.
 Poda³am leki doktorowi Szarfowi. le siê czuje. Jest
bardzo przestraszony.
 Przestraszony przez kogo?
 Przez niemieckich nazistów, a tak¿e przez naszych.
 Przez naszych? A kiedy¿ to nasi zd¹¿yli go przestraszyæ?
 zdumia³em siê. Wydawa³o mi siê, ¿e Frani co siê pomyli³o.
 Nic nie wiesz. Mo¿e nie powinnam tego mówiæ...
 Nie bój siê. Ja mu nic z³ego nie zrobiê.
 Wierzê, ¿e nie zrobisz. Nie jeste taki jak... Wczorajszej nocy nie spalimy do rana...
 Nie spalicie?
 No. Kiedy siê ciemni³o, przyjechali wasi. Powiedzieli, ¿e z oddzia³u specjalnego. Mnie przepêdzili do sieni, a sami przes³uchiwali doktora a¿ do czwartej nad ranem.
 O! Ale dlaczego?
 A kto ich tam wie. Doktor Scharf nic mi nie powiedzia³. Frau Sabina p³aka³a...
 No a ty? Ciebie o co pytali?
 Kazali mi podpisaæ papierek, ¿e bêdê milczeæ.
 O!
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To znacznie gorzej. Wiedzia³em ju¿, ¿e tam, gdzie w³azili ci z oddzia³u specjalnego, nic dobrego zdarzyæ siê nie
mo¿e. Ale to u nas, w wojsku, na ty³ach. Co to mia³o wspólnego z Austriakami? Co to mia³o wspólnego z Frani¹? Do
czego im ona? Czym siê narazi³a? Mo¿e im przeszkadza³a
w jakiej ciemnej sprawce?
Sam siebie uspokaja³em myl¹, ¿e na to nale¿a³o byæ
przygotowanym. Ci mo³ojcy mieli swoje specyficzne obowi¹zki, niezrozumia³e dla zwyk³ych ludzi. Przede wszystkim szukali wrogów. Ale czy ten stary profesor biologii te¿
by³ wrogiem? Szpiegiem? Dywersantem? A mo¿e to oni werbuj¹ szpiegów? Co w takim razie mia³a robiæ Frania?
 Czy doktor Scharf jest faszyst¹?
 Co ty! On strasznie nie lubi faszystów! W Hanowerze zdarza³o siê, ¿e gdy bieglimy do schronu, kl¹³ ich bardzo szpetnie. Doko³a wszystko gruchota³o, nikt niczego
nie s³ysza³...
 Gdy nikt nie s³yszy, to mo¿na i skl¹æ  powiedzia³em.
 A ty usi¹d tu obok, ko³o mnie.
Frania niezdecydowanie przysiad³a w rogu kanapy. Jej
weso³y nastrój znowu opada³, na twarzy malowa³o siê wyrane zafrasowanie. Poch³onê³y j¹ dawne prze¿ycia. Ja by³em usposobiony inaczej, ale moja radoæ tak¿e przygas³a.
Frania tymczasem zaczê³a opowiadaæ.
 Bombardowali ka¿dej nocy. Alarmy trwa³y od wieczora do rana. W miecie istne piek³o, wszystko siê pali³o i wali³o. Niemcy chowali siê w schronach. Zdarza³o siê, ¿e
i schrony siê zawala³y i wszyscy ginêli. Jak tylko siê zaczyna³o, od razu bieglimy do piwnicy. Mia³am tam wszystko
przygotowane, termos, koce. Siedzielimy, gospodarze siê
modlili. Ja te¿, jak umia³am.
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 A co im, mieli przecie¿ w³asny dom!
 Nie mieli, mieszkali w du¿ym bloku. Co prawda, mieszkanie nie by³o ma³e, a ja by³am jedyn¹ pokojówk¹. I kuchark¹. Roboty co niemiara. Ale siê stara³am. Z pocz¹tku
przygl¹dali mi siê, co potrafiê. Rzeczywicie, potrafi³am
niewiele. Ale siê uczy³am. Trzeba by³o dogadzaæ. Mama
tak zawsze mówi³a. Jeli zrobi³am co nie tak, to nie ³ajali,
nie karali, jak niektórzy. Uczyli. Frau Sabina spokojnie wyjania³a, pokazywa³a. Czy to ja kiedy w domu czyci³am
klamki u drzwi? Nawet ich nie mielimy, takich b³yszcz¹cych. Najpierw mi o tym powiedzieli, pokazali. A potem
to ju¿ sama siê stara³am. ¯eby by³o czysto i ³adnie. W domu nigdy tak nie by³o.
Frania siedzia³a na ciasnej kanapie blisko mnie, ale ja
podsun¹³em siê jeszcze bli¿ej, ona siê nie odsunê³a. Przechwyci³a tylko moje swawolne d³onie swoimi, mocniutko je
cisnê³a i po³o¿y³a na kolanach.
 Wiêc by³a u nich s³u¿¹c¹?  zapyta³em ze skrytym
wyrzutem.
 No oczywicie. Po to mnie w³anie wziêli. Ale ró¿ne
bywaj¹ s³u¿¹ce i ró¿ni pañstwo. W Hanowerze, przez ulicê, mieszka³a K³awa, te¿ ostarbajterka. Ona ka¿dego dnia
p³aka³a przez tê swoj¹ pani¹. Zginê³a podczas bombardowania. Gotowa³a mleko, kiedy by³ nalot, trzeba by³o zaczekaæ parê minut, ¿eby mleko dla ma³ego zakipia³o. Spóni³a
siê do schronu, no i zasypa³o j¹. I ma³ego te¿. A jego matka ocala³a. Da³a radê zleæ z szóstego piêtra na dó³. Kiedy
nasz dom siê rozwali³, wylelimy na ulicê z pustym termosem i jednym kocem. Nie mielimy zupe³nie nic  ani
domu, ani mienia. Co robiæ? Inni ratowaliby tylko swoj¹
skórê, a moi pañstwo beze mnie ani rusz. Przez jaki czas
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mieszkalimy razem w jakim biurze, potem w ¿o³nierskim
baraku. Potem przysz³y dokumenty z Austrii i pañstwo wyjechali. Mnie te¿ zabrali. Pieniêdzy nie zosta³o prawie nic,
frau zastawi³a w banku swoje kolczyki i broszkê. Tutaj, co
prawda, otrzymali spadek.
 No dobrze  powiedzia³em.  A jêzyk? Gdzie siê tak
nauczy³a po niemiecku? W szkole?
 Trochê w szkole. Ale najwiêcej tutaj. By³am zdolna,
umia³am s³uchaæ. Mam dobry s³uch. A do tego frau Sabina
trochê rozumie po polsku.
 A ty te¿ mówisz po polsku?
 Aha, trochê umiem. Mama by³a katoliczk¹, mo¿na poznaæ po moim imieniu. U nas katolicy, chocia¿ s¹ Bia³orusinami, rozumiej¹ po polsku. Posied tu  Frania puci³a
moje rêce.  Zaraz wrócê.
Zniknê³a w pó³mroku w³azu, us³ysza³em miêkki stukot
jej obcasów po drewnianych stopniach, gdzie w dole cicho trzasnê³y drzwi.
Wsta³em z kanapy, obejrza³em przez szybki miasteczkowy krajobraz. Zza wêg³a na wpó³ zburzonego domu, przed
którym tak haniebnie upad³em z roweru, ukaza³ siê i przemkn¹³ po drodze zdobyczny chorch naszego smiersza.
A ten tu czego siê pa³êta?  pomyla³em ze z³oci¹. Wojna siê koñczy, a oni nie ustaj¹, wci¹¿ czego szukaj¹, wci¹¿
wêsz¹, pewnie znowu co szykuj¹. O siebie by³em na ogó³
spokojny, wielkich grzechów nie mia³em. Nie ¿y³em na okupowanym terytorium, z charkowskiego kot³a wyszed³em
nie sam, a z grup¹ i to przestêpstwo zosta³o ju¿ dok³adnie przebadane przez smiersza i chyba od³o¿one do archiwum. Pewnie tak samo myla³ i dowódca plutonu Le¿niewski, którego smiersz dopad³ miesi¹c temu. Przy wy45
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pitce Le¿niewski pozwoli³ sobie na dywagacje na temat
niesprawiedliwoci w stosunku do ¿o³nierzy, którzy trafili w okr¹¿enie. Po odbiciu z okr¹¿enia wszystkich co do
jednego kierowano do batalionów karnych. Za tê uwagê
Le¿niewski sam trafi³ do batalionu karnego i nikt z nas wiêcej go nie widzia³.
Nad miasteczkiem zapada³ zmrok, góry powoli pogr¹¿a³y siê w cieniu i tylko onie¿one wierzcho³ki w oddali b³yszcza³y odbitym s³onecznym blaskiem. Na tle b³êkitnego wieczornego nieba ten blask stawa³ siê nadzwyczaj intensywny, nabiera³ mocy przed noc¹. Jak dobrze by³oby tu posiedzieæ z ukochan¹ dziewczyn¹ do nocy, a tak¿e i w nocy. S³uchaæ jej g³osu, czuæ jej dotyk i  kochaæ j¹. Gdyby nie wojna. Ale gdyby nie wojna, to gdzie bym j¹ spotka³? Dziwne,
ale to w³anie wojna skrzy¿owa³a nasze drogi, tutaj, z dala
od ojczyzny, wród tych alpejskich wspania³oci. ¯eby tylko nas nie roz³¹czy³a, przemknê³a mi nag³a myl.
Frania wróci³a do wie¿yczki niemal bezszelestnie, nios¹c co w rêkach. Rozerwa³a opakowanie i postawi³a na kanapie niewielk¹ torebkê.
 Czêstuj siê, Micia. Takie same jak nasze przed wojn¹.
To by³y cukierki, znane mi z dzieciñstwa poduszeczki. Nie wygl¹da³y zbyt wie¿o, niektóre siê pozlepia³y i Frania czêstowa³a mnie odrywaj¹c je po jednym. Mimo ¿e cukierki wygl¹da³y nieapetycznie, by³y s³odkie i pachn¹ce jak
w dzieciñstwie.
 Sto gramów za czterdzieci kopiejek. Pamiêtasz?
 Pamiêtam  odpowiedzia³em.  Biegalimy na przerwie do sklepu w naszej wsi.
 A jeszcze by³y iryski...
 A ty sk¹d jeste?  zapyta³em j¹.
46

Pokochaj mnie, ¿o³nierzu

 Z Miñska. Tam siê urodzi³am.
 D³ugo tam nie by³a?
 W Miñsku d³ugo. Z Miñska najpierw przeprowadzi³am
siê do Czerwienia, a ju¿ stamt¹d przyjecha³am do Niemiec.
Tutaj, gdyby mi siê nie poszczêci³o, zginê³abym. Jak zginê³y moje dziewczêta.
 Gdzie zginê³y?
 Na fabrykach chemicznych w zag³êbiu Ruhry. Zatru³y
siê i zginê³y. Wszystkie cztery z Czerwienia.
 A ty?
 Wiesz, to pewnie taki ju¿ mój los. A mo¿e przypadek.
Gdy przyjecha³ymy do jakiego miasteczka ko³o Hanoweru, zaczêli nas rozdzielaæ. Postawili w szeregu, potem
przyszli jacy w mundurach i po cywilnemu, niewiele wtedy rozumia³ymy, kto to by³ i dlaczego. No i zaczêli nas
przebieraæ, któr¹ dok¹d maj¹ pos³aæ. Ale najpierw przyszli wojskowi, jak siê potem okaza³o, oficerowie z Wermachtu. Byli na urlopach z frontu i pozwolono im wybraæ s³u¿bê dla swoich rodzin. Ja by³am najmniejsza, wychudzona
w czasie podró¿y, biednie ubrana. Stojê, ledwie zipiê...
Przedtem trzy noce nie spa³ymy, gdy nas ci¹gali po stacjach. By³ymy wyg³odnia³e. A oni sobie id¹, tacy syci, zdrowi
buhaje, dwaj w mundurach esesmanów, a trzeci to oficer
Wermachtu, m³ody ch³opak, czo³gista. Tamci wziêli dziewczyny co zdrowsze, no, rolejsze, silniejsze. A ten m³odziutki porucznik Wermachtu przeszed³ siê wzd³u¿ szeregu
i pewnie ju¿ mu nie zosta³o silniejszych. Wtedy siê wróci³
i mówi do mnie kom. Ledwie nie zemdla³am, gdy spojrza³ na mnie swoim zimnym wzrokiem, a i g³os mia³ taki
typowo ¿o³nierski, jak na musztrze. Wyst¹pi³am. Wypisali
mi papiery do tej w³anie rodziny doktora Scharfa. A tam47
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ten oficer by³ ich synem Kurtem. W domu okaza³ siê nie
taki straszny, jak tam wygl¹da³  by³ uprzejmy i cichy. I bardzo smutny. Po dwóch dniach pojecha³ na front, a po dwóch
tygodniach zgin¹³ w czo³gu. Tak naprawdê to jemu zawdziêczam swój ratunek. Gdyby nie on, to i ja bym siê otru³a na tej chemii.
 Ale historia!  by³em pod wra¿eniem jej opowieci. 
Chyba ci siê uda³o.
Frania zachmurzy³a siê i przez chwilê siedzia³a wyprostowana, opuciwszy na kolana cienkie rêce o ostrych ³okciach.
 Uda³o siê chyba tylko mnie. Ca³y czas siê bojê, ¿eby
nie sta³o siê jakie nieszczêcie. Bo szczêcie bywa zmienne. To tylko nieszczêcie dopada cz³owieka na zawsze. Ka¿dego dnia siê bojê, ¿e mo¿e mnie spotkaæ co z³ego. No,
pytam siebie, czy¿by i dzisiaj mia³o ci siê udaæ?
 Teraz ju¿ mo¿esz przestaæ siê baæ. Wojna siê skoñczy, wrócisz do domu. A mo¿e masz inne plany?  zapyta³em i zamar³em w oczekiwaniu na jej odpowied. Frania
westchnê³a.
 Kto by nie chcia³ do domu. Ale co w domu? ¯eby choæ
mieæ ten dom. I kole¿anek z klasy ju¿ nie ma. Jak ¿yæ wród
obcych? Tu obcy i tam obcy...
Z pewnoci¹ znajd¹ siê nowi znajomi, mo¿e nawet przyjaciele, wiedzia³em to z w³asnego dowiadczenia. Ale rówieników z klasy, przyjació³ dzieciñstwa, ju¿ chyba nie bêdzie. To zostanie odciête raz na zawsze. Pewnie le jest
¿yæ bez wspomnieñ dzieciñstwa? Sam o tym jako nie myla³em. Frania, okazuje siê, myla³a...
Rozmawiaj¹c ze sob¹, nie zauwa¿ylimy nawet, jak skoñczylimy ca³¹ torebkê cukierków. Podsun¹³em siê jeszcze
bli¿ej, a Frania siê nie odsunê³a  ju¿ nie mia³a dok¹d.
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 Biedna dziewczynka  mimowolnie wyrwa³o mi siê
z g³êbi serca. Nieoczekiwanie dla samego siebie poca³owa³em j¹ w policzek. Frania na chwilê zamar³a i nagle ca³ym
jej cia³em wstrz¹sn¹³ niezrozumia³y, bezg³ony szloch.
 Przestañ, proszê! Proszê!  mówi³em na wpó³ przera¿ony, nie przestaj¹c ca³owaæ jej mokrej od ³ez twarzy. Nie
broni³a siê, nie unika³a moich ust. Stopniowo, bardzo powoli uspokaja³a siê. Raptem umiechnê³a siê bezradnie
przez ³zy.
 Wybacz mi...
 To nic, to nic...
Poca³owa³em j¹ jeszcze raz, ¿eby jako ukoiæ jej ¿al i pokazaæ g³êbiê swojego uczucia.
 Ju¿ ze sto lat... Ju¿ ze sto lat nie p³aka³am. Wiesz, tu
mnie traktuj¹ dobrze, ale nie mogê im siê poskar¿yæ na
swój los. Albo siê wyp³akaæ. Od dwóch lat jestem taka samotna. Dusza mi ju¿ zwiêd³a, a tu nagle ty. To w koñcu
musia³o nast¹piæ... Wybacz, Micia.
 Rozumiem. Ju¿ dobrze, uspokój siê...
Powoli siê uspokoi³a, przyg³adzi³a d³oni¹ swoje w³osy. Poczu³em, ¿e sta³a mi siê jeszcze bli¿sza i bardziej po¿¹dana.
 To w koñcu musia³o nast¹piæ!  wci¹¿ nie mog³a siê
nadziwiæ Frania.  Moja biedna mamusia! Gdyby¿ do¿y³a
tej chwili. Wci¹¿ wybiera³a mi ch³opaków, by³a taka wybredna. Jeli siê z kim przejdê, to zaraz mówi³a: ten ma
za d³ugie nogi, tamten za krótkie, a jeszcze tamten tak
miesznie poci¹ga nosem. Ten niczym siê nie wyró¿nia,
a tamten nie nale¿y do Komsomo³u. Ty chyba jeste cz³onkiem partii?
 Jeszcze nie  zmiesza³em siê.  Ale jestem komsomolcem. A twoja mama by³a partyjna?
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 A jak¿e inaczej!
 A ojciec?
 A ojciec to wróg ludu. Posadzili go w trzydziestym ósmym i przepad³. Mama potem siê go wyrzek³a. Powiedzia³a mi w tajemnicy, ¿e to dla naszego ocalenia. Wtedy wielu
tak robi³o. To ca³kiem zrozumia³e: by³a jeszcze m³oda i ³adna. Ale i tak siê nie uratowa³a  zagubi³a swoje ¿ycie.
 A twój ojciec by³ jakim kierownikiem?
 Ojciec...  Frania oci¹ga³a siê z odpowiedzi¹, widocznie trudno jej by³o mówiæ o ojcu.  Ojciec pracowa³ w organach. Od samej rewolucji. Siedzia³ w jednym wiêzieniu
z Dzier¿yñskim.
 Nie mów!
 No. To w³anie Dzier¿yñski skierowa³ go do Miñska.
Pracowa³ w dzieñ i w nocy, rzadko go widywa³ymy. Tylko
raz mia³ wolne czy mo¿e jakie wiêto, dok³adnie nie pamiêtam. Pojechalimy wtedy nad rzekê ³owiæ ryby. Co prawda ³owi³ tylko tato, mama zbiera³a kwiaty na ³¹ce, a ja biega³am po p³ycinie, gania³am ma³e rybki. Bawi³am siê z nimi. To mi siê oczywicie podoba³o, bo by³am ma³a. Potem
ci¹gle prosi³am ojca, ¿ebymy jeszcze raz pojechali. Obieca³ mi, ale wci¹¿ nie wychodzi³o. Póniej i póniej. A pewnego razu powiedzia³: dzisiaj nie idê do pracy. Usiad³ na
³ó¿ku i siedzi. Taki smutny. Zaczê³am nudziæ: jedmy nad
rzekê. Przesiedzia³ tak do nocy, a noc¹ go wziêli. Ju¿ wiêcej nie zobaczy³am tamtej rzeki.
Szary pó³mrok otuli³ wie¿ê i wszystko doko³a. Nie by³o
ju¿ widaæ ani miasteczka, ani gór, ani drogi. Nie by³o te¿
widaæ moich stanowisk. Miasteczko tonê³o w mrocznej
mgle, jedynie ponad ruinami snu³y siê bia³e pasma dymów
z pogorzelisk.
50

Pokochaj mnie, ¿o³nierzu

 Ja swoich te¿ nie widzia³em od czterdziestego pierwszego. Nie wiem nawet, czy ¿yj¹  powiedzia³em wspó³czuj¹c jej strapieniu.
 Mamê Niemcy powiesili. W Miñsku. Kiedy partyzanci
pod³o¿yli minê pod ich gaulajtera, to Niemcy zaczêli aresztowaæ tych z podziemia. No i wziêli tak¿e moj¹ mamê. Powiesili j¹ na miejskim skwerze.
 A co by³o z tob¹?
 Ze mn¹? Kiepsko by³o. Mieszka³ymy z mam¹ na osiedlu Hruszau, potem zosta³am sama. W³acicielka mieszkania, co prawda, nie by³a z³¹ kobiet¹. Ale mia³a troje dzieci
i zosta³a bez mê¿a. Nie by³o nic do jedzenia. Przywioz³a ze
wsi worek ziemniaków, ale szybko go zjedlimy. Sprzeda³ymy co tylko by³o mo¿na. Sprzeda³am ostatnie w³óczkowe rêkawice, które mama zrobi³a przed wojn¹. Mo¿e jako da³ybymy radê i dalej, ale jak na nieszczêcie, do s¹siadów dokwaterowano dwóch policajów. No i jeden z nich,
Wince, zacz¹³ do nas zagl¹daæ. Taki pijanica, brzydki i ordynarny, nie by³o przed nim ¿adnego ratunku. Przy³azi³,
siedzia³ do pó³nocy, be³kota³ nie wiadomo co. Albo zaczyna³ siê przystawiaæ. Zbywa³am go jak tylko potrafi³am, gospodyni te¿ siê stara³a, ale nic nie pomaga³o. Zakocha³em
siê, powiada.
 No oczywicie, taka ³adna dziewczyna...
 ¯adna tam ³adna. To dopiero teraz trochê, a wtedy
by³am jak brzydkie kacz¹tko.
 No dobrze, dobrze  powiedzia³em z nutk¹ zazdroci.
 Nie musisz byæ taka skromna.
 Wcale nie jestem. A wtedy... Wtedy ciotka Maria powiada: odwiozê ciê do wujka na wie. On ma jedn¹ córkê,
w twoim wieku, bêdziecie tam razem. Dopóki zima siê nie
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skoñczy. A dalej zobaczymy, mo¿e i wojna ustanie. Pewnego razu w niedzielê pojecha³ymy saniami, daleko, a¿ do
Czerwienia, a potem jeszcze ze szeæ kilometrów, przyjecha³ymy póno w nocy, postuka³ymy w okno. Gospodarz
nas wpuci³, moja gospodyni zaczê³a mu t³umaczyæ, potem
prosiæ. Ja to wszystko s³ysza³am... Jako go uprosi³a, na
drugi dzieñ wyjecha³a. A ja zosta³am. Nieznajoma, obca
u obcych ludzi. Zoka rzeczywicie by³a prawie moj¹ rówienic¹, mia³a szesnacie lat. Z ni¹ jako mi siê u³o¿y³o,
dziewczyna by³a niczego sobie, nie mia³a z³ego charakteru.
Ale by³a ograniczona, ¿e a¿ strach. Przed wojn¹ ukoñczy³a
szóst¹ klasê, a do ch³opaków j¹ ci¹gnê³o jak magnesem.
Tak dotrwa³ymy do wiosny. A wiosn¹ w okolicy zawrza³o
 przyszli partyzanci. Zaczêli przychodziæ do naszej wsi,
nawi¹zywaæ kontakty. No i niektórych ch³opaków zaagitowali, a razem z nimi i dziewczêta. Zoka zosta³a, ojciec nie
puci³. A mnie nikt nie zabrania³, wiêc pobieg³am za innymi dziewczynami. Zaczê³o siê lene ¿ycie. Oddzia³ mia³ nazwê Bolszewik, dowódca oddzia³u, by³y pogranicznik, nazywa³ siê Soka³. Po jakich trzech dniach postawili mnie
na wartê, na skraju lasu ko³o k³adki, dali karabin, postraszyli odpowiedzialnoci¹. Stojê w nocy, bojê siê. A tu jeszcze przychodzi dowódca warty, te¿ pogranicznik, na kontrolê. Skontrolowa³, wszystko mu powiedzia³am prawid³owo, ale on ani myli wracaæ z powrotem. Gadka szmatka,
a ja widzê, ¿e zaczyna ze mn¹ w zupe³nie wiñski sposób.
Co mam robiæ? Krzyczeæ czy jak? Krzyczeæ nie mo¿na. Tamtego razu jako siê wykrêci³am, powiedzia³am, ¿e siê poskar¿ê komisarzowi. Odczepi³ siê. Wiadomo, na skargê do
nikogo nie posz³am, wiêc za nied³ugo wszystko zaczê³o siê
od nowa. I to z kim  z samym dowódc¹ oddzia³u. Nie mo52
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¿esz przecie¿ odmówiæ, kiedy ci rozkazuje, gdzie masz iæ.
Idê, a on z adiutantami za mn¹. Wracam, a on do mnie:
dlaczego nie wykonujesz rozkazu? Za niewykonanie rozkazu rozstrzelanie na miejscu. Po marszu k³adziemy siê zmêczone na jakich sosnowych ga³êziach, od razu spaæ. A on
noc¹ przystawia siê no i... Jak nie wrzasnê! Wtedy zaczyna
kl¹æ: dlaczego demaskujesz grupê? Za zdemaskowanie grupy rozstrzelanie. To nie byli tacy partyzanci jak inni, potem dowiedzia³am siê, ¿e to by³ oddzia³ o specjalnym przeznaczeniu. Wci¹¿ chodzili na marsze. Naszym celem by³
Miñsk, tam posy³ali dziewczêta, stamt¹d do nas przychodzili. Ale najwiêcej to posy³ali. Wracali stamt¹d mniej. Nie
wróci³a Tonia Bystrowa, Wala i mieszka ¯enia, by³y takie
dziewczyny. Wszystkie by³y komsomo³kami. Ja te¿ by³am
komsomo³k¹. A naszymi dowódcami byli ch³opcy albo mê¿czyni ju¿ w starszym wieku. Oni nigdzie nie chodzili, tylko nas pilnowali. ¯eby nie daj Bo¿e bez ich wiedzy nikt
niczego nie zrobi³. I lubili sobie skorzystaæ z dziewcz¹t...
Zastêpca dowódcy Koszelnikow powiada³: jak mo¿na ¿yæ
ko³o studni i nie napiæ siê wody? Taki mordasty truteñ.
Gdy nie wróci³a ¯enia, moja przyjació³ka, te¿ minczanka,
mieszka³a przed wojn¹ w Ka³odziszczach, zawo³ali do sza³asu mnie. Ten Soka³ mi mówi: masz za zadanie dostaæ siê
do Miñska i zorganizowaæ lokal konspiracyjny. Bêdziesz go
obs³ugiwaæ. A gdzie go mam organizowaæ? A chocia¿by
u swojej gospodyni, gdzie mieszka³a. Na samo wspomnienie ciotki Marii i jej trójki ma³ych dzieci zrobi³o mi siê niedobrze. Przez taki lokal konspiracyjny wpad³a moja mama.
Posz³a na spotkanie do lepni i tam j¹ wziêli. Mo¿e kto
zdradzi³. I powiesili. Gospodarza i wszystkich z jego rodziny  razem szeæ osób. I co ja mam robiæ? Nie mogê od53
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mówiæ, bo za odmowê grozi oczywicie rozstrzelanie. Ale
próbujê, mówiê mu: tam przecie¿ ma³e dzieci. A on mi na
to: aha, ¿al ci dzieci? A sowieck¹ ojczyznê to masz gdzie?
Mówiê mu: gospodyni mnie nie pos³ucha. A on: jak nie
z gospodyni¹, to z policajami siê skumasz, oni s¹ ³asi na
takie ³adniutkie, sama wiesz. Robi mi niby tak¹ aluzjê.
Wstrêt mnie ogarn¹³, znienawidzi³am go ju¿ przedtem, ale
nie wiem, co mam robiæ. Jednak tego dnia mnie nie pos³ali, grupa zmienia³a dyslokacjê, obchodzilimy lasami Czerwieñ. Odesz³am trochê w bok, w brzezinkê, rzuci³am karabin w trawê i  do swojej wsi. Stamt¹d by³o niedaleko.
A w s¹siedniej wsi sta³ ju¿ garnizon policji. Ma³o kto wiedzia³, ¿e posz³am do partyzantki. Myleli, skoro jestem
z Miñska, to pewnie wyjecha³am do Miñska. A i w tej partyzantce by³am mo¿e z miesi¹c, nie d³u¿ej. Razem z Zok¹
posz³ymy suszyæ siano na b³ota. Latem by³o ca³kiem niele, dojrza³y jagody. Nazgrabia³ymy ze szeæ kop i pod wieczór zbieramy siê do domu, a¿ tu biegiem przylatuje mama Zoki i powiada: przyje¿d¿ali dwaj na koniach, ciebie
szukali. Wszystko przewrócili w domu i stodole, nie wracaj, schowaj siê. Wiêc razem z Zok¹ zaszy³ymy siê w stogu siana. Przesiedzia³ymy na tych b³otach tydzieñ, ciotka
przynosi³a chleb i mleko, jad³ymy jagody. Ale potem nasta³y deszcze. Zoka siê upar³a: chcê, powiada, do domu.
I posz³a sobie, a ja jeszcze zosta³am przez kilka dni. Ale
sama d³ugo nie wytrzyma³am, wróci³am do wsi i parê nocy
przespa³am w suszarni na zbo¿e. W³anie wtedy og³osili nabór do Niemiec i Zoka dosta³a skierowanie. A Zoka nie
chcia³a. Ojciec pobieg³ prosiæ do starosty, do policajów,
wiadomo  jedynaczka. A pewnego dnia po wieczerzy powiada do mnie: Franiu, a mo¿e by posz³a zamiast Zoki?
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Tobie wszystko jedno, sama jeste, co ciê tu trzyma? Jak
nawet co siê stanie, nie bêdzie komu p³akaæ. Ty sierota.
A do tego rozumniejsza od tej g³upiej Zoki. No có¿, mylê, kiedy inaczej nie mo¿na, to pójdê. I posz³am, za siebie
czy za Zokê  nie myla³am o tym. Wsadzili mnie do poci¹gu z takimi samymi nieudacznicami jak ja i powieli do
Niemiec. Wycierpia³am siê i wymêczy³am co niemiara, zanim wpad³am w oko Kurtowi. Ty mi tu mówisz: jeste ³adna. Ludzie te¿ mi to mówili. A wiesz, jak przeklina³am tê
swoj¹ ³adn¹ buziê, ile przez ni¹ wycierpia³am. Myla³am,
¿e lepiej by³oby mi siê urodziæ jak¹ niedorajd¹, wtedy mo¿e by³abym szczêliwsza. A tak... Do tego charakter mam
taki, delikatny, chcê dobroci.
 Jaka tam dobroæ w czasie wojny? Tu mo¿na zamieniæ
siê w zwierzê  powiedzia³em.
 To prawda. Ale jednak jest i dobroæ. Przypomina mi siê
moja gospodyni z Hruszawa. A i ludzie na Czerwieñszczynie...
 No a tu, w Niemczech?
 W Niemczech te¿. Wiêcej wród starszych, których
faszyzm nie zd¹¿y³ przeinaczyæ.
 A ty sama jeste dobra?  zapyta³em i umilk³em, czekaj¹c na odpowied.
 Chyba nie. Jestem przecie¿ stamt¹d, gdzie religi¹ by³o okrucieñstwo i nietolerancja. To ju¿ w nas siedzi. Wiem,
¿e to jest z³e, ale co zrobiæ? Pewnie natura jest silniejsza
od rozumu. Na przyk³ad, nie mogê siê przyzwyczaiæ do patrzenia prawdzie prosto w oczy. Szczególnie, kiedy to gorzka prawda. Wci¹¿ chce mi siê s³odkich k³amstw.
 To zrozumia³e. S³odkie jest zawsze przyjemniejsze.
 Rzecz w tym, ¿e w piêkne k³amstwo bardzo ³atwo uwierzyæ. Ono samo wchodzi do duszy. Powiedzia³e mi, ¿e
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jestem ³adna i ju¿ siê ca³a roztopi³am. Za to jedno jestem
gotowa ciê pokochaæ.
 Naprawdê?
 No  powiedzia³a po prostu, tak jak kiedy mówiono
u nas. Rozemia³a siê cichutko i przytuli³a do mnie.
 Powiedzia³em tak bez wyrachowania. Jeste naprawdê ³adna.
 Kiedy w pobli¿u nie ma ³adniejszej  zakoñczy³a figlarnie.
 A do tego jeste taka m¹dra.
 Co to, to nie. Mo¿e by³abym m¹dra, gdybym by³a
szczêliwa. Nieszczêliwa dziewczyna nie jest m¹dra. To
ch³opcy ucz¹ siê na nieszczêciu. A dziewczynê nieszczêcie zjada. I jej rozum, i urodê.
 Po co dziewczynie rozum, kiedy ma urodê?  zapyta³em j¹ trochê ¿artobliwie.
 No wiesz, rozum to jednak pojêcie wzglêdne. Gdzie
czyta³am, ¿e aby zm¹drzeæ, najpierw trzeba poczuæ siê g³upim. A tak w ogóle rozum w cz³owieku nie jest najwa¿niejszy. Rozumny mo¿e byæ i przestêpca. Rozumny dla samego siebie.
 A co jest najwa¿niejsze?
 Cz³owieczeñstwo. To, co pochodzi od Boga, a nie od
diab³a. Czy mo¿e od ma³py, jak pisali darwinici. Jednak
mamy w sobie bardzo ma³o boskiego. Albo jeszcze nie zd¹¿ylimy do tego dojæ, albo bolszewicy nam to zabrali. Oddzielili ludzi od Boga.
 Czy¿by Niemcy mieli wiêcej... tego boskiego?
 Mylê, ¿e wiêcej. W koñcu ¿yli z Bogiem d³u¿ej. A poza
tym poszukiwali Boga. Protestanci na przyk³ad. Potrzebowali
go, jak mówi³ doktor Scharf. A mymy swojego nie znaleli.
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 Nawet jeli oni s¹ z Bogiem, to mymy ich jednak
zwyciê¿yli.
 Zwyciê¿yæ pewnie mo¿na  powiedzia³a Frania po chwili zastanowienia.  Ale czy mo¿na ¿yæ bez Boga? ¯aden
naród, nawet najbardziej zacofany, nie ¿yje bez Boga. Bez
Boga taki naród po prostu po¿re sam siebie. Zw³aszcza
jeli jest to naród prymitywny.
 My przecie¿ nie jestemy prymitywni, a ¿yjemy bez
Boga. I nic. Jako do tej pory ¿emy siê nie po¿arli.
Frania milcza³a przez chwilê, bij¹c siê z mylami, potem rzek³a przyciszonym g³osem:
 Ale ¿arlimy siê z doæ du¿ym powodzeniem. Czy walka klasowa to nie ludo¿erstwo? Ratuje nas chyba tylko to,
¿e jest nas tak du¿o. Nie mo¿na siê pozjadaæ tak szybko.
Nie przeczy³em, wewnêtrznie gotów by³em siê z ni¹
nawet zgodziæ. Odczu³em, ¿e jest m¹drzejsza ode mnie,
chocia¿ niezbyt przyjemnie by³o mi siê do tego przyznaæ
przed sob¹. W koñcu nie uwa¿a³em siê za g³upiego  co
tam przecie¿ rozumia³em z ¿ycia, co tam zapamiêta³em
ze szkolnej historii, przeczyta³em parê ksi¹¿ek. W rozmowach z takimi jak ja nie by³em g³upszy od nich. Tylko
¿e o czym by³y te rozmowy? O naszej przeklêtej wojnie,
niesprawiedliwych dowódcach. O artylerii i niemieckich
czo³gach, o tym, jak je unieszkodliwiaæ. O ¿yciu na ogó³
nie rozmawialimy, mo¿e dlatego, ¿emy go jeszcze nie
mieli. Nie zd¹¿ylimy go mieæ w naszej króciutkiej przesz³oci, a na przysz³oæ nikt sobie nie robi³ wiêkszych nadziei. Czêsto nie wiedzielimy, czy doczekamy wieczora,
jak wiêc w takich warunkach myleæ o Bogu. A ona myla³a. Nie zna³em dziewcz¹t. Duchowo dojrzewaj¹ pewnie
inaczej ni¿ ch³opcy. W koñcu to one rodz¹ siê nie dla woj57
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ny, lecz dla ¿ycia. Dla ch³opaków ¿ycie to zawsze problem. Z Bogiem czy bez.
To, co us³ysza³em, zrobi³o na mnie wra¿enie nie tylko
ze wzglêdu na sposób, w jaki to opowiedzia³a. By³o w tym
co, co sprawi³o mi przykroæ  ta jej ca³a partyzantka w oddziale o specjalnym przeznaczeniu. Pomyla³em sobie, ¿e
tak szczerze mo¿e opowiadaæ tylko bardzo ufna dusza. Wiedzia³em ju¿, na jakich chamów i bydlaków mo¿na siê natkn¹æ wród naszej wojskowej braci, mia³em ju¿ pojêcie o dowódcach, którzy w wojsku nauczyli siê wojowaæ cudzymi
rêkami. Kosztem ¿ycia innych. W partyzantce tym bardziej.
W partyzantce  opowiadali ci, co tam byli  dla dowódców by³ raj  mogli robiæ co chcieli. Najwy¿sze dowództwo
daleko, bo a¿ w Moskwie, przez radio mo¿na by³o wcisn¹æ
ka¿dy kit  nie przyjad¹ przecie¿ i nie sprawdz¹. Wiêc gromadzili bohaterskie wyczyny z takimi oto dziewcz¹tkami,
które pojedynczo i tuzinami rzucali wojnie na po¿arcie. Nowych zawsze wystarcza³o  one kocha³y ojczyznê i lecia³y
na wojnê jak æmy do wiat³a.
 A wiesz, ja te¿ nie za bardzo interesowa³am siê Bogiem  powiedzia³a Frania.  Wychowywano mnie przecie¿ na wojuj¹c¹ ateistkê. Do czasu, kiedy tu, w Niemczech,
nie posz³am na mszê. Jak us³ysza³am organy i piew Ave
Maria, wszystko siê we mnie przestawi³o. Zrozumia³am od
razu i na zawsze, ¿e Bóg jest. Jego po prostu nie mo¿e nie
byæ. Bez wzglêdu na te wszystkie okropnoci.
Có¿, mo¿e masz racjê, myla³em. Szkoda, ¿e do mnie to
jeszcze nie dotar³o  wczeniej dotar³o do niej. W milczeniu przytuli³em dziewczynê  nie opiera³a siê. Mia³em wra¿enie, ¿e nabra³a ju¿ do mnie zaufania, choæ co, czego
jeszcze w sobie nie przezwyciê¿y³a do koñca, nie pozwala58
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³o jej odpowiedzieæ na moj¹ czu³oæ. Ale czu³oæ potrafi
wszystko ukoiæ, chyba ukoi³a równie¿ niedolê Frani. Niemia³o, z delikatn¹ powci¹gliwoci¹ dziewczyna poca³owa³a mnie i znieruchomia³a. Ja te¿ zamar³em.
To by³ mój pierwszy poca³unek, do tej pory nie ca³owa³a
mnie ¿adna dziewczyna. Ja te¿ nie ca³owa³em ¿adnej dziewczyny. By³em wdziêczny losowi, ¿e podarowa³ nam tê chwilê
u schy³ku dnia. Przez g³owê przemknê³a mi myl, ¿e mo¿e
jeszcze podaruje szczêliw¹ noc? Czu³em siê silny i szczêliwy, moje rêce poczyna³y sobie coraz mielej. Dziewczyna
zdawa³a siê traciæ g³owê w moich objêciach, milcza³a i tylko ca³owa³a moj¹ twarz. A potem zupe³nie roztaja³a, poddaj¹c siê mojej ch³opiêcej sile.
 Kochana...
Raptem zatrzepota³a, próbuj¹c siê wyrwaæ z moich objêæ.
 Nie trzeba. Miej litoæ. Potem... Jestem przecie¿ sierot¹...
Te s³owa nagle mnie otrzewi³y. Odsun¹³em siê od niej.
W rzeczy samej, co te¿ ja wyczyniam? Dlaczego? Przecie¿
j¹ kocham.
 Nikogo jeszcze nie ca³owa³am, Micia. Ciebie pierwszego. Miej litoæ nade mn¹.
Oczywicie, ja ciê przecie¿ nie skrzywdzê. Jestem dobry. Jestem sprawiedliwy, bo ciê kocham...
 Kochana!...
Czu³em, ¿e nie ufa instynktom, nie daje zasn¹æ rozs¹dkowi. I chroni mnie przed samym sob¹. W koñcu nie jestem
taki jak ci, którzy dotychczas trafiali siê na jej drodze. Kocham j¹ i nie chcê skrzywdziæ. Przede wszystkim nie chcê
jej skrzywdziæ. Nie, przede wszystkim to j¹ kocham. A mi³oæ zawsze oznacza si³ê, tak mi siê przynajmniej zdawa³o...
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G³uche ³omotanie do drzwi na dole dotar³o do mnie nie
od razu, z pocz¹tku pomyla³em, ¿e gdzie strzelaj¹. Frania zesztywnia³a w moich rêkach i poderwa³a siê.
 Micia!!  w jej g³osie brzmia³o z³e przeczucie.
 To po mnie  domyli³em siê.
Rzuci³em siê na z³amanie karku po ciemnych i stromych
schodach w dó³ i po omacku znalaz³em w sieni drzwi, w które ³omotano od zewn¹trz.
 Towarzyszu lejtnancie!..
Frania ledwie da³a radê ciê¿kiej zasuwie. Gdy drzwi siê
otworzy³y i wyskoczy³em na ciemne podwórze, g³os Kananoka oznajmi³:
 Dowódca batalionu was wzywa.
 Co znowu?
 Mówi¹, ¿e mamy siê st¹d zabieraæ.
No tak, wszystko jasne, tego mo¿na siê by³o spodziewaæ.
W ciemnociach dobrnêlimy do stanowiska, na którym
zebra³a siê ju¿ do kupy ca³a obs³uga. Miedwiediew, jak to
zawsze w nocy, przyciszonym g³osem poinformowa³:
 Mamy rozkaz siê zwijaæ. Pos³a³em po samochód, zaraz tu bêdzie A was poszukuje dowódca batalionu.
Wlaz³em do ciemnego rowu, po omacku wzi¹³em s³uchawkê z rêki Muchy.
 Gdzie siê wa³êsasz?  us³ysza³em zaniepokojony g³os
dowódcy.  Godzinê musia³em na ciebie czekaæ. Natychmiast zwijaj bateriê, ³aduj pociski i wyje¿d¿aj na drogê.
I czekaj na mnie.
Zaczyna³a siê zwyczajna gor¹czka przed wyruszeniem
w drogê. wiec¹c s³abymi wiat³ami postojowymi, na stanowisko przype³z³ ogromny studebacker; drugi powoli potoczy³ siê wzd³u¿ p³otu do s¹siedniej armaty. Nasz zacz¹³ zaw60
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racaæ i naje¿d¿aæ na stanowisko ty³em. Wkrótce, przez otwart¹ burtê, ch³opaki zaczêli ³adowaæ ciê¿kie skrzynie z niewystrzelonymi pociskami, brezenty, broñ i ca³e ¿o³nierskie
mienie. Wszyscy pracowali ¿wawo i zgodnie, bo wygl¹da³o
na to, ¿e nie ruszamy do boju, a wrêcz przeciwnie, tam, gdzie
wojna ju¿ siê skoñczy³a. Wreszcie nadszed³ koniec tej wojny, a my jestemy ¿ywi i zdrowi. To dziw nad dziwy! To cud!
W moim sercu zapanowa³ uczuciowy harmider  radoæ
zwyciêstwa miesza³a siê ze smutkiem rozstania. Wiedzia³em, przeczuwa³em, ¿e st¹d wyjedziemy. Ale dok¹d? Czy
daleko? Muszê tu wróciæ, to by³o mi bardzo potrzebne. Choæ
na godzinê, choæ na kwadrans. Nic jej przecie¿ nie powiedzia³em. I niczego nie us³ysza³em.
Nie wytrzyma³em i gdy wszyscy czekali na drug¹ armatê, puci³em siê biegiem w kierunku mostka. Furtka tym
razem nie by³a zamkniêta. Drzwi domu otwar³y siê od razu, jak tylko wbieg³em na podwórko. W progu sta³a Frania.
Za ni¹ rysowa³y siê dwa szare, nieruchome cienie jej starych gospodarzy.
 Franiu, odje¿d¿amy!..
Frania milcza³a. Zastyg³a i sta³a jak oniemia³a.
 Jedziemy! Czekaj na mnie! Wrócê...
Starzy obserwowali mnie z mroku sieni, wiêc ogarniêty
niedorzecznym wstydem, nawet jej nie poca³owa³em. Obj¹³em tylko lekko w ciemnym progu i zaraz siê odsun¹³em.
Nie mia³em chwili do stracenia: na drodze ju¿ siê zaczyna³
ruch, samochody powoli rusza³y. Przebieg³em mostek
z powrotem i wskoczy³em na szeroki stopieñ studebackera, który z moj¹ ostatni¹ armat¹ kierowa³ siê na szosê.
Nad górsk¹ dolin¹ dnia³o: rozjania³o siê niebo, na jego
skraju niewyranie rysowa³y siê zêby górskich szczytów.
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Góra tu¿ przy domku wci¹¿ jeszcze wygl¹da³a jak ciemny
monolit  i sama góra, i drzewa u jej podnó¿a. Jedynie szara sylwetka domu odcina³a siê janiejsz¹ plam¹ od mrocznego, jednolitego t³a. Spogl¹da³em wci¹¿ w tamt¹ stronê
z oddali, próbuj¹c wypatrzyæ maleñk¹ postaæ na ganku, ale
nic nie widzia³em. Gdybymy zostali z pó³ godziny d³u¿ej,
zrobi³oby siê widniej...
Ale nie dano nam pó³ godziny. Na drodze zapanowa³ jaki szalony popiech, jedne samochody zbli¿a³y siê i przystawa³y, inne wymija³y ich i jak szalone pêdzi³y dalej. Starsi
oficerowie popêdzali  szybciej, szybciej! Dowódca batalionu nawrzeszcza³ na mnie za spónienie, chocia¿ po tym
jak moje armaty dojecha³y na miejsce zbiórki, bateria jeszcze przez kilka minut nie rusza³a siê z miejsca. Na co czekano. Z³oæ i wrzaski dowódcy ju¿ mi spowszednia³y, o to
nie mia³em do niego ¿alu. ¯al i rozgoryczenie gryz³y mnie
z innego powodu. Moje serce co przeczuwa³o, ale nie potrafi³em tego przeczucia nazwaæ i rozpoznaæ. Czu³em tylko
jaki niewyrany, æmi¹cy ból.
Przez jaki czas pu³k gor¹czkowo formowa³ kolumnê
marszow¹. Obok studebackerów z armatami na przyczepach przemkn¹³ willys dowódcy brygady. Krzykn¹³ co
w przelocie, ale nie zrozumia³em co. Ca³¹ uwagê skierowa³em na dowódcê batalionu, który sta³ w porannej szarówce z przodu. Obok niego pojawi³a siê znajoma, okr¹glutka sylwetka zawsze ¿wawego kapitana, naszego pu³kowego smiersza. Zdobycznego chorcha jednak przy nim
nie by³o. O czym krótko porozmawiali, chocia¿ wydawa³o
siê, ¿e wiêcej mówi³ smiersz, dowódca tylko s³ucha³ zafrasowany. Potem obaj odwrócili siê, jakby szukaj¹c kogo
w kolumnie  czy aby nie mnie? Mo¿e tylko mi siê zdawa62
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³o, bo obaj nie ruszali siê z miejsca. Smiersz rozpi¹³ p³aski mapnik, który zawsze obija³ siê o jego zad, co zanotowa³ na papierze, mój dowódca zajrza³ mu przez ramiê. Co
te¿ oni tam zapisywali i za czym wci¹¿ wêszy³ ten niestrudzony ³owca szpiegów? Ciekawe, czy widzia³ choæ jednego
szpiega? Postanowi³em, ¿e gdy dowódca batalionu zostanie sam, podejdê do niego i zapytam. Ale nie zd¹¿y³em.
Pad³a komenda Na miejsca! i musia³em znowu wskoczyæ
na stopieñ samochodu.
W koñcu, choæ wci¹¿ jeszcze powoli i z przystankami,
ruszylimy po rozbitej ulicy miasteczka w kierunku niedalekiej pierwszej linii. Kiedy ja rozgl¹da³em siê za smierszem, do kabiny mojego studebackera wpakowa³ siê pasa¿er  nasz pu³kowy propagandysta, major o niezwykle
skomplikowanym nazwisku, którego nigdy nie mog³em zapamiêtaæ. By³em zmuszony przycupn¹æ na p³askim b³otniku ko³o reflektora, tak jak to czêsto robi³em podczas przejazdów na pierwszej linii. Ciep³¹ por¹ nie by³o tu gorzej ni¿
w kabinie, a w razie nag³ego ostrza³u szybciej mo¿na by³o
zeskoczyæ na ziemiê. Nale¿a³o siê tylko mocno trzymaæ.
Przed wyruszeniem ¿aden z dowódców nic nie mówi³, ale
skoro ruszyli otwarcie, to znaczy³o, ¿e Niemcy nie stawiali
oporu. Znikli. Za doszczêtnie zrujnowanymi domami na
skraju miasteczka minêlimy liniê okopów naszej piechoty, której ju¿ tam nie by³o, potem liniê Niemców. Niemieckie okopy wygl¹da³y jakby je opuszczano w wielkim popiechu  wszêdzie porozrzucany sprzêt wojskowy, broñ,
skrzynki z amunicj¹; w poprzek nasypu, na wide³kach, sta³
przygotowany do walki karabin maszynowy ze zwisaj¹c¹
do okopu tam¹ pe³n¹ pocisków. Ale nigdzie nie by³o widaæ ¿o³nierzy  ani ¿ywych, ani martwych. Zdaje siê, ¿e
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wczoraj wystrzelali swoj¹ bojow¹ normê amunicji i ruszyli
na zachód. Na spotkanie z Amerykanami. Z nami spotykaæ
siê nie chcieli.
Ju¿ siê dobrze rozwidni³o, choæ s³oñce jeszcze nie wysz³o zza gór i w górskiej dolinie panowa³ cienisty ch³ód. Niespiesznie posuwalimy siê asfaltow¹ szos¹ na zachód, minêlimy pierwsze nietkniête wojn¹ miasteczko ze starannie utrzymanymi murowanymi domkami, z w¹skimi uliczkami i kocio³em wród kêpy roz³o¿ystych drzew. Nie spotykalimy zbyt wielu ludzi, ale wszêdzie z balkonów i okien
zwisa³y bia³e przecierad³a na znak kapitulacji. Po jakim
czasie zaczêli siê trafiaæ ludzie: starcy, dzieci i kobiety; machali do nas z otwartych okien i umiechali siê. Widzielimy i takich, co p³akali. ¯o³nierze machali do nich z ciê¿arówek, wykrzykiwali najbardziej teraz zrozumia³e s³owa
Hitler kaput! albo co weso³ego i frywolnego. Wszyscy
siê cieszyli  wojna nareszcie siê skoñczy³a.
Za miasteczkiem droga posz³a w górê i zaczê³y siê zakrêty  raz w prawo, raz w lewo. Nieoczekiwanie, na górskim stoku, kolumna zatrzyma³a siê: z przodu, zza zakrêtu, da³y siê s³yszeæ wybuchy armatnich pocisków. Wszyscy
z niepokojem czekali na dalszy rozwój wypadków. Zeskoczy³em z b³otnika, pomyla³em, ¿e za chwilê mo¿emy dostaæ rozkaz odczepiania armat. Ale ¿aden rozkaz nie nadchodzi³. Oficerowie powy³azili z wozów, stali na poboczu
i wpatrywali siê w czo³o kolumny. Niektórzy ruszyli w kierunku dowództwa, sk¹d dolatywa³y te nieoczekiwane wybuchy. Ja te¿ przeszed³em kawa³ek wzd³u¿ samochodów
baterii i z przodu ujrza³em swego dowódcê. Wraz z dowódc¹
pierwszej baterii patrzy³ w kierunku czo³a kolumny  pewnie te¿ czeka³ na jaki sygna³. Ci dwaj oficerowie, obaj w ran64
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dze kapitana, wygl¹dali zupe³nie ró¿nie  dowódca batalionu Nr 1 by³ niski i chuderlawy, dowódca batalionu Nr 2 by³
zwalisty i z twarzy przypomina³ Cygana. Z ich cichej rozmowy zrozumia³em, ¿e ostrzela³o nas niemieckie dzia³o samobie¿ne, które zaraz jednak umilk³o. Jego obs³uga pewnie da³a nogê. Nie by³o powodów do niepokoju, zaraz ruszamy. I rzeczywicie, wkrótce od czo³a kolumny dolecia³a
komenda Do samochodów!. Dowódca pierwszej baterii
pobieg³ do swego studebackera, mój wci¹¿ sta³ w miejscu,
wpatruj¹c siê przed siebie.
 Towarzyszu kapitanie, chcia³em zapytaæ.
 O co?  dowódca batalionu odwróci³ ku mnie niezadowolon¹ twarz.
 Czego tu szuka³ personalny dzisiaj z rana?
 Nie wiesz czego?  dowódca baterii wbi³ we mnie nie
wró¿¹ce nic dobrego spojrzenie.  Nie domylasz siê?
 Nie domylam siê  powiedzia³em, ale zaczyna³em siê
domylaæ.
 Z jak¹ to rodaczk¹ siê tam zw¹cha³e?
Oniemia³em na moment  by³o tak, jak przypuszcza³em.
W milczeniu czeka³em, co jeszcze powie dowódca, ale on
te¿ zamilk³, ¿a³uj¹c pewnie, ¿e i tak powiedzia³ za du¿o.
 A gdzie s¹ twoi rodzice? Mieszkali na okupowanym
terytorium?
 Mieszkali. No i co?
 No i to!  niejasno zakoñczy³ dowódca i szybko odwróci³ siê do swego samochodu. Z przodu warcza³y ju¿ motory, kolumna ruszy³a.
Biegiem wróci³em do swego plutonu i wskoczy³em na
szeroki b³otnik studebackera. Oto masz radoæ: to siê nazywa spotkaæ rodaczkê. Do tego jeszcze rodzice na okupo65
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wanym terytorium. A gdzie teraz s¹ ci rodzice, co ja o nich
wiem? Myla³em, ¿e wrócê po wojnie, zacznê szukaæ. Kto
przecie¿ powinien wiedzieæ, jak i gdzie przepadli minionego roku nad Uszacz¹. Byli w partyzantce i nagle znikli. Mo¿liwe, ¿e podczas wychodzenia z niemieckiego okr¹¿enia. Mo¿e zginêli, a mo¿e... To mo¿e od pó³ roku
nie dawa³o mi spokoju. Szkoda, ¿e pod sam koniec wojny
psu³y siê moje na ogó³ przyzwoite stosunki z dowódc¹,
który najwyraniej by³ na mnie z³y, oczywicie z powodu
zainteresowania oficera personalnego. Zreszt¹, trudno
mu siê dziwiæ. Z takiego powodu mo¿na siê by³o nabawiæ
niez³ego pietra.
Kolumna ruszy³a dalej i niebawem ujrzelimy to dzia³o,
które nas ostrzela³o. Obs³ugi ju¿ tam nie by³o, porzuci³a
dzia³o na stoku za potokiem. ¯adnej szkody nam nie zrobili. A na drugim zakrêcie, pod urwiskiem, le¿a³ w potoku,
przewrócony g¹sienicami do góry, nasz T-34. Czarna woda bulgota³a wokó³ armatniej wie¿yczki. Zdaje siê, ¿e pozostali tam czo³gici  chyba za bardzo im siê pieszy³o do
zwyciêstwa.
Znowu zjechalimy w dolinê, droga by³a tu bardziej p³aska, samochody zwiêkszy³y prêdkoæ. Wci¹¿ siedzia³em na
b³otniku, trzymaj¹c siê za okratowanie reflektora. I nagle
zobaczylimy Niemców. Spora kolumna niemieckiej piechoty maszerowa³a skrajem drogi, ostro¿nie przepuszczaj¹c nasze samochody: znu¿one, wychudzone, poros³e szczecin¹ twarze sun¹ce w bez³adnym, pozbawionym ¿ycia szyku. Szli obwieszeni szynelami, ko³drami, torbami z marszowym dobytkiem, ale bez broni. Zd¹¿yli siê rozbroiæ. Byli ju¿ jeñcami. W ka¿dym razie przygotowali siê do niewoli.
Oficerów by³o ma³o  tu i ówdzie obok kolumny drepta³
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obojêtny na wszystko lejtnant albo ober-lejtnant z jedn¹ lub
dwoma gwiazdkami na krótkich pagonach. Nasi ¿o³nierze
z ciê¿arówek wykrzykiwali do nich zaczepne Hitler kaput!,
wk³adaj¹c w te s³owa i radoæ, i drwinê, i z³oæ. Niemcy prawie nie reagowali, spogl¹dali tylko przezornie na swych
wczorajszych wrogów i dreptali dalej. Wtedy ¿o³nierzom
przyszed³ do g³owy g³upi ¿art i zaczêli krzyczeæ do Niemców Heil Hitler!, wyrzucaj¹c rêce przed siebie. Niektórzy z Niemców powci¹gliwie odpowiadali im swoim heil, niepewnie unosz¹c rêce w górê. Jeli na przegubach
¿o³nierze dostrzegli pasek od zegarka, wówczas t³ukli z góry w kabinê i krzyczeli Stój!. Szofer zatrzymywa³ samochód, który zeskakiwa³ na drogê i rzuca³ siê w gromadkê
Niemców. Po chwili pojawia³ siê z zegarkiem albo dwoma,
w biegu chwyta³ za burtê studebackera.. Dzisiaj dowódcy
stali siê zdumiewaj¹co ³agodni i patrzyli na to przez palce,
niektórzy nawet sami wyskakiwali z kabin. Mój major propagandysta te¿ ze dwa razy wylaz³ na drogê. Za pierwszym
razem wróci³ i rzuci³ na siedzenie nowy p³aszcz oficerski
w stalowym kolorze, za drugim wzbogaci³ siê chyba o zegarek. Zrobi³o mi siê smutno...
Tak dojechalimy do nastêpnego miasteczka i zatrzymalimy siê na jego skraju. Dalej ju¿ nie mo¿na siê by³o przebiæ, zreszt¹ nie by³o takiej potrzeby. Wszystkie ulice, centrum i okolica zape³nione by³y wojskiem: by³a tam piechota, artyleria, kilka samobie¿nych 75-tek, ciê¿arówki, willysy i dodge dowództwa. Pojedynczymi samochodami, czasem pieszo dowódcy uparcie przeciskali siê do przodu, na
brzeg rzeki, gdzie wczeniej od nas zjawili siê Amerykanie. Czarnym eleganckim chorchem, ca³y czas na sygnale,
szybko przejecha³ znajomy jowialny major, smiersz na67
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szej brygady. Teraz jednak siê nie umiecha³, za przedni¹
szyb¹ samochodu wygl¹da³ na bardzo zaaferowanego widocznie spónia³ siê na spotkanie. Albo na co innego. Na
mnie nawet nie spojrza³. Pomyla³o mi siê: oby zawsze tak
mnie nie zauwa¿a³.
Nasza kolumna trochê posta³a przy wjedzie do miasteczka, a potem który z dowódców skierowa³ j¹ w boczn¹
uliczkê. Niebawem znalelimy siê na skraju miasteczka,
ko³o szerokiej ³¹czki nad rzek¹. Nie zd¹¿ylimy nawet ustawiæ samochodów i dzia³ w jakiej takiej linii, gdy nas otoczyli rozradowani ludzie w dziwnych mundurach sportowego
kroju, grubych ciê¿kich kamaszach i jeszcze ciê¿szych he³mach w pokrowcach. To byli Amerykanie. Rzucali siê od
razu do obejmowania ka¿dego napotkanego, nie patrzyli,
szeregowiec to czy oficer, mocno poklepywali po plecach,
na ca³e gard³o wykrzykiwali co w niezrozumia³ym jêzyku.
Po angielsku rozumia³ trochê tylko mój pasa¿er, major,
wiêc po paru wypowiedzianych przez niego s³owach Amerykanie z radosn¹ wrzaw¹ zaczêli podrzucaæ go w górê jak
najwiêkszego sowieckiego bohatera. Z pocz¹tku nasi ¿o³nierze reagowali na ich weso³oæ doæ niemia³o, potem
jednak coraz mielej i bardziej ochoczo, w koñcu cieszyli
siê na ca³e gard³o i wrzeszczeli do Amerykanów jak do g³uchych. Niektórzy pow³azili na nasze samochody, nie wiadomo sk¹d pojawi³y siê butelki i ¿o³nierskie manierki, nalewano do kubków albo pito po kolei prosto z butelek. £¹czka w mig przekszta³ci³a siê w gwarny, bez³adny kiermasz,
na którym zamiast furmanek sta³y ogromne studebackery
z armatami na przyczepach. Nikt nie wydawa³ rozkazów,
nikt nie stara³ siê zaprowadziæ porz¹dku. Tu byli tylko m³odsi oficerowie, dowódcy batalionów i plutonów, starsi ofice68
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rowie gdzie znikli, pewnie zebrali siê przy mocie, gdzie
odbywa³o siê g³ówne spotkanie.
A nam i tu by³o wystarczaj¹co radonie. Kilku Amerykanów, a chyba dobrze ju¿ mieli w czubie, znalaz³o siê przed
moim samochodem i weso³o dar³o siê na ca³e gard³o. Dwaj
obejmowali siê z telefonist¹ Much¹. Okaza³o siê, ¿e rozumieli po polsku i dogadywali siê z Much¹, który trafi³ do
pu³ku z polskiej armii. Pada³y s³owa bardzo proszê, panie
kapralu, germañskie byd³o. Mucha zobaczy³ mnie i radonie
wyjani³:
 Towarzyszu lejtnancie, ale traf! Rodacy! Ich rodzice
s¹ spod Poznania. Rumem czêstuj¹...
Jeden z tych rodaków  rozche³stany, barczysty dryblas  ju¿ podawa³ mi wielk¹ butelkê, w której co siê jeszcze be³ta³o na dnie, a Mucha zachêca³: Za zwyciêstwo,
lejtnancie! Bez wiêkszej ochoty wypi³em kilka ³yków ciep³awej, cuchn¹cej cieczy. Po mnie uroczycie wypi³ sier¿ant
Miedwiediew. Potem sk¹d pojawi³a siê aluminiowa manierka i ¿wawo powêdrowa³a z r¹k do r¹k. Mucha rozdawa³ nie wiadomo gdzie zdobyte kawa³ki twardej czekolady
na zak¹skê. Napilimy siê jeszcze i wtedy ujrza³em krzepkiego Murzyna z bia³ymi zêbami, ca³ego w khaki, który zacz¹³ bezceremonialnie obmacywaæ moj¹ czerwon¹ gwiazdê na piersiach.
 A present, sir? A present, yes? Yes?
Nie rozumia³em, co znaczy to present. Czy¿by chcia³ dostaæ mój order w prezencie? Chyba tak. Zsun¹³ z rêki metalow¹ bransoletkê zegarka i proponowa³ mi j¹ w zamian. Co
mia³em zrobiæ, ¿eby siê ode mnie odczepi³? Inni jednak siê
dogadywali, wszêdzie odbywa³a siê pijacka wymiana pami¹tek  zegarków, gwiazdek z fura¿erek, pasków i nawet pis69
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toletów. Zobaczy³em, ¿e na ciê¿arówce mój cichapêk Kananok celowa³ gdzie z porz¹dnego amerykañskiego karabinu, wymieni³ go za co czy jak? Jeszcze siê ch³opak nie
nawojowa³. Obok, na burcie, siedzia³ rozche³stany Amerykanin, dobrodusznie szczerz¹c zêby.
 £yknijmy jeszcze trochê za zwyciêstwo  Miedwiediew bezceremonialnie podsun¹³ mi pod nos manierkê.
 £yknijmy!
Do diab³a, to naprawdê zwyciêstwo. Najwiêksze zwyciêstwo w najwiêkszej z wojen. Dawaj, Niedwiedziu, wypijemy. Za tych, co ju¿ nigdy nie wypij¹.
Wypi³em, chyba po raz pierwszy, ze swoim podkomendnym, dzia³onowym. Na ogó³ u nas nie by³o przyjête piæ
z podkomendnymi. Jak ju¿ pilimy, to najczêciej z równymi sobie: dowódcy plutonu z dowódcami plutonu, dowódcy batalionu z dowódcami batalionu. Ale to by³a wyj¹tkowa
okazja  koniec wojny. A my z Miedwiediewem ponad cztery miesi¹ce, dzieñ w dzieñ, noc w noc, bylimy razem.
W jednym okopie i ko³o jednej armaty. Ale wypiæ z jednej
manierki jeszcze nie mielimy okazji.
 A przecie¿ moglimy le¿eæ w jednej jamie  powiedzia³ Miedwiediew, be³taj¹c wódk¹ w podniesionej manierce i oci¹gaj¹c siê z piciem.
 Pod Szamantorni¹?
 Pod Szamantorni¹ w³anie. Tam ju¿ straci³em nadziejê. Kompletna matnia.
Tak, mia³ racjê, nie zapomnia³em o Szamantorni. Podczas wiosennego kontrataku niemieckich czo³gów nasz¹ armatê odciêli od reszty, dobê przesiedzielimy w kukurydzy, ju¿ ¿emy stracili nadziejê, ¿e wyjdziemy stamt¹d ¿ywi. Przed nami, na wzgórzu, byli Niemcy; z ty³u, na dro70
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dze, sta³y niemieckie czo³gi; nasz studebacker sp³on¹³ ko³o
przeprawy jeszcze z rana. Ogarnê³a nas czarna rozpacz.
Wtedy Miedwiediew powiedzia³: jak tylko siê ciemni, trzeba kogo pos³aæ do piechurów, niech dadz¹ z piêciu ch³opa, spróbujemy wytoczyæ dzia³o. Tak te¿ zrobilimy. Pos³alimy Stiepanowa, który przekrad³ siê pomiêdzy niemieckimi czo³gami i przyprowadzi³ czterech z piechoty. Nad ranem, we mgle, jako wytoczylimy nasze dzia³o z kukurydzy i przedostalimy siê do swoich. Nawet bez strat. Ale
comy prze¿yli, to nie daj Bo¿e! Rankiem po tej kukurydzy
ju¿ hasali niemieccy grenadierzy.
W tym momencie do naszej weso³ej gromadki do³¹czy³
i Stiepanow  krzepki, starszawy m³odszy sier¿ant. Mia³
na zat³uszczonej bluzie Order S³awy, który dosta³ za tamten swój niezwyk³y wyczyn. Z samochodu zlaz³ Kananok.
Na tym kiermaszu nieskrêpowanej weso³oci wygl¹da³ na
najmniej zadowolonego. Stale mu towarzysz¹cy umiech
dzisiaj znik³ z jego twarzy z zadartym nosem i ja wiedzia³em dlaczego. Wojna siê skoñczy³a, a ch³opak nie mia³ ¿adnego medalu, co najwyraniej go martwi³o. Mówiono, ¿e nie
zas³u¿y³. Przewojowa³ zimê razem ze wszystkimi, siedzia³
pod ogniem jak wszyscy, ale masz ci los  nie zas³u¿y³. Bo
m³ody i skromny. Najwa¿niejsze, ¿e zas³u¿y³ na ¿ycie  czy¿
to nie najwiêksza nagroda dla ka¿dego ¿o³nierza?
Wokó³ hucza³, gada³, k³êbi³ siê ¿o³nierski t³um. ¯o³nierze z naszej i innych baterii przemieszali siê z Amerykanami, których przyjmowali gor¹co jak braci  gawêdzili, obejmowali siê i razem pili. Ale i miêdzy sob¹ wród naszych
przebija³a niespotykana do tej pory radoæ. Gdzie w oddali ju¿ ci¹gnêli Katiuszê, a bli¿ej przyjemny baryton zapiewaj³y z naszej baterii zaczyna³ uk³adaæ now¹ piosenkê:
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Ach, pokochaj mnie, ¿o³nierzu,
I nie szukaj lepszej ¿ony...
Zapamiêtasz mnie na zawsze,
Tak jak swe ojczyste strony.

Wygl¹da³o na to, ¿e Miedwiediew nie upija³ siê szybko.
Wygl¹da³ na ca³kiem trzewego i cichym g³osem przekonywa³ mnie:
 Jak ju¿ podpisz¹ pokój, przyje¿d¿aj do mnie w goci.
Jeli bêdziesz móg³, to z rodzin¹. Albo sam. Mieszkam nad
jeziorem Tielackoje.
To wiedzia³em. Przez zimê i wiosnê niema³o nas³ucha³em siê o jego jeziorze, bajecznie piêknym i pe³nym wspania³ych ryb. I tym razem sier¿ant nie móg³ siê powstrzymaæ, by o tym nie przypomnieæ.
 Jezioro to istny cud. Jest na pierwszym miejscu pod
wzglêdem piêknoci.
 Mo¿e przyjadê  powiedzia³em niepewnie.
 A nad czym siê tu zastanawiaæ? M³ody, ¿eniæ siê pora. A ja akurat mam i pannê na wydaniu. Moja Toka by³aby ci w sam raz do pary...
Wiedzia³em te¿ o jego Toce. Miedwiediew by³ ode mnie
dwa razy starszy, mia³ doros³¹ córkê i syna cekaemistê,
który zgin¹³ pod Stalingradem. Zosta³a mu tylko córka
i chcia³ urz¹dziæ jej ¿ycie jak nale¿y. Ale ja nie nadawa³em
siê raczej na mê¿a a³tajskiej panny.
Z ty³u, pomiêdzy mn¹ a Miedwiediewem, przecisn¹³
siê instruktor sanitarny Pietruszyn. Mia³ czerwon¹ twarz
i fura¿erkê nasadzon¹ ty³em do przodu. By³ ju¿ dobrze
podpity.
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 Zamawiam, Niedwiedziu! Nie swataj córki lejtnantowi, obieca³e j¹ mnie.
Miedwiediew tylko zmarszczy³ brwi na tê pijack¹ bezczelnoæ.
 Za du¿o by chcia³  powiedzia³ cicho i poda³ mi manierkê.  Wypijmy, lejtnancie.
Zdaje siê, ¿e wypi³em z Miedwiediewem jeszcze raz, a potem z wstrzemiêliwym Kananokiem i nawet z Pietruszynem. Ju¿ nie by³em z³y na instruktora sanitarnego, tym bardziej, ¿e on te¿ przesta³ siê na mnie z³ociæ i sam mi o tym
powiedzia³. Chyba nawet siê z nim obejmowalimy i Pietruszyn wci¹¿ siê wychwala³, jak go szanuj¹ oficerowie. Naczelnik s³u¿by sanitarnej zawsze podaje mu rêkê na powitanie.
Ju¿ ca³kiem mêtnym wzrokiem dostrzeg³em przed sob¹
chwiejn¹ postaæ majora propagandysty, zdaje siê, ¿e by³ razem z dowódc¹ batalionu czy kim innym, kogo ju¿ nie potrafi³em rozpoznaæ. Opar³em siê o b³otnik studebackera i powoli, ale nieuchronnie traci³em kontakt z otoczeniem. Przez
jaki czas jeszcze s³ysza³em ha³aliwy gwar  wszyscy pili,
piewali i miali siê. A niektórzy p³akali gor¹cymi pijackimi
³zami. A¿ wreszcie o¿ywion¹ ³¹kê zmorzy³ pijany sen.
Nie zauwa¿y³em, kiedy zasn¹³em, ale ockn¹³em siê raptownie o wicie. Ko³o swojej g³owy namaca³em wielkie, zapylone ko³o studebackera, uczepi³em siê go i usiad³em.
Nasze studebackery sta³y porozrzucane po ca³ej ³¹ce,
nikt ich nie wyrówna³, zosta³y tak, jak je wczoraj zostawiono. Pomiêdzy nimi, pod armatnimi ³o¿ami, na zdeptanej
trawie, na ciê¿arówkach i w pootwieranych kabinach le¿eli, spali, chrapali ¿o³nierze, sowieccy na przemian z amerykañskimi, jak komu wypad³o. Nieopodal na ziemi wyci¹gn¹³ siê tamten wczorajszy Murzyn, który chcia³ siê zamie73
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niæ na mój order. Na jego nogach u³o¿y³ siê kto z naszych,
pod nim, wdeptany w ziemiê, le¿a³ czyj karabin. Kabura
Amerykanina by³a rozpiêta i pusta  widocznie podarowa³
komu swojego kolta. Albo wymieni³ na ten pordzewia³y
karabin. Z trudnoci¹ dwign¹³em siê na nogi. Pêka³a mi
g³owa, w ca³ym ciele czu³em niezwyk³¹ s³aboæ. Ale natychmiast opanowa³o mnie nowe pragnienie. Mniej wiêcej pamiêta³em, z której strony tu przyjechalimy i zacz¹³em
brn¹æ w tamtym kierunku. Obszed³em studebackery naszej
baterii, nigdzie nie znalaz³em dowódcy batalionu i pomyla³em, ¿e tak pewnie jest lepiej. Natkn¹³em siê tylko na
znajome buty instruktora sanitarnego Pietruszyna, który
s³odko spa³ na miêkkim siedzeniu w szoferce, zwiesiwszy
nogi na zewn¹trz. Chyba przeholowa³, pomyla³em, choæ
sam nie by³em w du¿o lepszym stanie.
Sennym zau³kiem, do cna zapchanym amfibiami desantowymi, wyszed³em na g³ówn¹ ulicê. Wszêdzie by³o pusto
i bezludnie, jak przed koñcem wiata. Wszêdzie wszyscy
spali  w samochodach, na podwórzach, pewnie te¿ w domach. Odpoczywali po ogromnym wojennym wysi³ku.
Opêtany jedn¹ myl¹, powlok³em siê szos¹ na wschód.
Ogl¹da³em siê raz po raz, licz¹c na to, ¿e pojawi siê jaki
samochód. Ale siê nie pojawia³, nikt mnie nie dogania³.
Tymczasem ca³kiem siê rozwidni³o, na b³êkitnym porannym niebie nie by³o ani jednej chmurki. Pierwszy dzieñ
pokoju, wielki dzieñ zwyciêstwa. Wreszcie na drodze pojawi³o siê jakie auto z dwoma oficerami, ale nadje¿d¿a³o
z naprzeciwka. Za nim po d³u¿szym czasie ukaza³y siê dwa
przysadziste austriackie samochody wype³nione po brzegi
wyzwolonym europejskim ludem. S³ychaæ by³o z daleka, jak
ci ludzie wywrzaskiwali swoje piosenki, by³o im weso³o.
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Wci¹¿ szed³em i szed³em równym krokiem, pozostawiaj¹c
miasteczko daleko w tyle. Droga stromo piê³a siê pod górê, wzd³u¿ brzegu doæ szerokiej rzeki. Wzd³u¿ drugiego
brzegu te¿ ci¹gnê³a siê szosa i ruch na niej by³ znacznie
wiêkszy ni¿ tutaj. Samochody mknê³y w obu kierunkach 
domyli³em siê, ¿e tam byli Amerykanie. Rzeka sta³a siê
granic¹ pomiêdzy dwiema strefami.
Ale co mia³em robiæ? Zaczyna³em ju¿ powoli trzewieæ
po wczorajszym i coraz wyraniej zdawaæ sobie sprawê
z awanturniczoci swego pomys³u. W ten sposób, na piechotê, nie dojdê, wczoraj odjechalimy jednak doæ daleko
od naszych stanowisk. A jeli nawet dopisze mi szczêcie
i z³apiê okazjê, to nie mogê mieæ pewnoci, ¿e zdo³am siê
uwin¹æ na czas. Jak by na to nie patrzeæ, dopuci³em siê
samowolnego oddalenia i w pu³ku prêdko zauwa¿¹ moj¹ nieobecnoæ. W koñcu i zwyciêzcy zaczn¹ trzewieæ. Zmusz¹
ich do tego dowódcy.
Ale wracaæ ju¿ nie mog³em  honor mi nie pozwala³.
Gdy cz³owiek naprawdê jest w potrzebie, wtedy pomaga Bóg. Co prawda nie zawsze na czas, bywa, ¿e z ma³ym
spónieniem. Kiedy ju¿ nie mo¿na nacieszyæ siê bosk¹ przychylnoci¹. Tak by³o z naszym dowódc¹ batalionu Rukawicynem. Za walki nad Dniestrem zosta³ przedstawiony do
Gwiazdy Bohatera. Bardzo chcia³ otrzymaæ z³ot¹ gwiazdê,
ale zgin¹³ pod Székesfehérvár. Ledwie zd¹¿yli go pochowaæ, jak przyszed³ rozkaz o nadaniu mu odznaczenia. I na
co ono komu teraz? O tym mniej wiêcej sobie myla³em,
gdy ogl¹daj¹c siê, wreszcie ujrza³em samochód. Podnios³em rêkê a on, jak na zawo³anie, miêkko zahamowa³ na szosie. To by³ potê¿ny ZIS, z kabiny którego wysunê³a siê weso³a g³owa w wyblak³ej fura¿erce.
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 No co tam, lejtnancie? Siadaj, podrzucê.
Wskoczy³em przez tyln¹ burtê na przyczepê, niemal ca³kowicie zajêt¹ przez jak¹ starowieck¹ szafê czy komodê
z poz³acanymi wykrêtasami na oszklonych drzwiczkach.
Przy samej szoferce sta³y jeszcze jakie trzy wysokie skrzynie. Miejsca dla pasa¿era nie by³o tam w ogóle, jedynie
z ty³u, ko³o burty, pozostawa³a niewielka szczelina, w któr¹ uda³o mi siê wcisn¹æ nogi. Nie mia³em siê za co chwyciæ, wiêc niezdarnie opar³em d³onie o liski bok szafy.
 O w³anie, bêdziesz trzyma³, ¿eby siê nie przesuwa³a.
Bo jak siê poobija, kto bêdzie odpowiada³?
Okazuje siê, ¿e i w dzieñ zwyciêstwa nie wszyscy wiêtowali i balowali, pomyla³em. Niektórzy mieli na g³owie
inne sprawy. Niech tam, na zdrowie. ZIS niespiesznie toczy³ siê po niez³ej drodze, wiosenny wiatr przyjemnie owiewa³ mi spocon¹ od marszu twarz. Mojemu pragnieniu mia³o
staæ siê zadoæ, by³em niemal ca³kiem zadowolony. Ach,
pokochaj mnie, ¿o³nierzu, i nie szukaj lepszej ¿ony. Zapamiêtasz
mnie na zawsze, tak jak swe ojczyste strony  piewa³o mi w du-

szy. Tak, zapamiêtam ciê na zawsze, kochana dziewczyno,
zapewnia³em samego siebie. Mimo to mój pogodny nastrój m¹ci³y jakie przeczucia nios¹ce niejasny, przygniataj¹cy niepokój i ponagla³y mnie  prêdzej, prêdzej. Ba³em
siê spóniæ.
 Zwyciêstwo, lejtnancie. Patrzajcie no, do¿ylimy jednak!  wiatr donosi³ s³owa z szoferki, te¿ zapchanej do po³owy jakimi pakunkami.
Z naprzeciwka zaczê³y pojawiaæ siê pojazdy  samochody osobowe, sztabowe, ciê¿arówki. To spónialscy doganiali zwyciêstwo, pêdzili na spotkanie z aliantami. W oknach jednego ze zdobycznych autobusów mignê³y rozwe76
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selone dziewczêce twarze, dolecia³y dwiêki muzyki  kto
gra³ na harmonii. Pewnie jaki wojskowy zespó³, domyli³em siê, z tych, co dawa³y nam natchnienie do zwyciêstwa.
Spónili siê jednak na donios³e spotkanie, nale¿a³o byæ
wczeniej.
W znajomym miasteczku, wczoraj zupe³nie wyludnionym, teraz pe³n¹ par¹ kipia³o ¿ycie, odbywa³o siê prawdziwe uliczne wiêto, z niezliczonym t³umem ludzi, jak siê zorientowa³em, nie tylko Austriaków. Zdawa³o siê, ¿e ci¹gali tu ludzie z ca³ej okolicy, z pobliskich górskich osiedli. Na
placu przed kocio³em powiewa³y flagi  trójkolorowa francuska, brytyjska i jeszcze jaka. Zebrali siê tam cudzoziemcy, których Hitler spêdzi³ z ca³ej Europy do pracy w wojskowych fabrykach. Teraz byli wolni i szli do domu, ka¿dy
w swoim kierunku i pod swoj¹ w³asn¹ flag¹. Ja te¿ chcia³em do domu, ale mój czas jeszcze nie nadszed³. Na mnie
czeka³a dziewczyna.
ZIS odjecha³ trochê od t³umnego placu, ostro skrêci³
w jakie podwórko i zatrzyma³ siê. Weso³y kierowca zeskoczy³ na bruk.
 Przyjechalimy! Ty dok¹d, lejtnancie?
 Ja muszê dalej.
 Na ty³y? Tam nie jadê.
Zmartwiony, rozgl¹da³em siê po bokach. Na podwórku
sta³y ju¿ dwa inne studebackery, jeden pusty a drugi czym
za³adowany. Dok¹d mog¹ jechaæ? I kiedy? Nie mia³em kogo
zapytaæ. Obszed³em je i pod tynkowan¹ cian¹ ujrza³em rower. ¯ó³te drzwi z desek u³o¿onych w jode³kê, przy których
sta³, by³y zamkniête i nikt stamt¹d nie wychodzi³. Ostro¿nie
wzi¹³em rower i obróci³em go w kierunku ulicy. Nikt mnie
nie zatrzyma³, nikt nie krzykn¹³. Ruszy³em przed siebie.
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Z pocz¹tku pêdzi³em, ile si³ w nogach, krêc¹c peda³ami
w szalonym tempie. Potem zwolni³em. Nikt mnie przecie¿
nie goni³, mog³em jechaæ spokojniej. Samochody z naprzeciwka na ogó³ trzyma³y siê swojej strony i za bardzo nie
przeszkadza³y. Tylko raz, na zakrêcie, ledwie zdo³a³em siê
rozmin¹æ z szalonym dodgem. Z samochodu donosi³a siê
pijana gadka  piêciu oficerów butelk¹ fetowa³o zwyciêstwo. Doko³a rozpociera³ siê malowniczy krajobraz górskiej doliny z sosnowym lasem porastaj¹cym stoki gór;
gdzieniegdzie w oddali, na krañcach lasu, widnia³y bia³e
i szare zabudowania z szerokimi dachami; przydro¿ne domostwa ozdabia³y pstrokate fasady z kamieni u³o¿onych pomiêdzy drewnianymi belkami. Zza odleg³ych, onie¿onych
szczytów nagle wyjrza³o s³oñce i znowu, jak podczas mojej
niedawnej przeja¿d¿ki na rowerze, olepi³o mnie swoim
jaskrawym blaskiem. S³oñce ze wschodu. Tam by³a moja
ojczyzna  bez takich gór i ³adnych domków, ale z drog¹
memu sercu, zielon¹ urod¹. Teraz tam wrócê. I to nie sam.
Powoli mój zamiar okrzep³, umocni³ siê, zacz¹³ przeradzaæ siê w pewny, niewzruszony cel. Nie bardzo wiedzia³em, jak go osi¹gn¹æ. Ale cel siê wykrystalizowa³ i coraz
bardziej wrasta³ w wiadomoæ, stawa³ siê obsesj¹. Czu³em, ¿e nie mogê zwlekaæ, natychmiast muszê zrealizowaæ
swoje postanowienie. Dlaczego by nie? Wojna siê przecie¿
skoñczy³a. Mia³em niewiele ponad dwadziecia lat i jeszcze nie wiedzia³em, co to mi³oæ. Kiedy w szpitalu ko³o
Znamienki bardzo mi siê spodoba³a siostra Niura z gabinetu rehabilitacyjnego. To pod jej okiem æwiczono niedoleczone rêce i nogi, peda³owano na rowerze, ciskano jakie
sprê¿ynuj¹ce rozwieraki. Pewnego razu posiedzia³em
z ni¹ na dy¿urze, pogada³em, wyda³a mi siê bardzo mi³a.
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Rzeczywicie by³a mi³a, sêk jednak w tym, ¿e nie dla mnie
jednego. Kiedy da³a mi rapier i zaproponowa³a, ¿ebymy
pofechtowali trochê. Mierny ze mnie okaza³ siê szermierz,
trafi³a mnie bez trudu i to kilkakrotnie. Ale od tego fechtunku gotów by³em siê w niej zakochaæ. Dopóki nie zobaczy³em, jak fechtuje z rannym w g³owê kapitanem lotnictwa. Ten musia³ byæ bardziej ode mnie obrotny pod ka¿dym
wzglêdem, bo kiedy siê wypisa³, siostrzyczka pojecha³a za
nim, porzucaj¹c szpital. Do pu³ku lotniczego. Ja zosta³em
doleczyæ swoj¹ przestrzelon¹ rêkê. Niura by³a ³adn¹, wysportowan¹ dziewczyn¹, w tym ca³a rzecz.
Min¹³em jeszcze jedn¹ miecinê w dolinie  skupisko
bia³ych i szarych domków. W oknach i na balkonach powiewa³y bia³e przecierad³a, ale ludzi prawie nie by³o widaæ.
Gdzieniegdzie na podwórkach i na poboczu sta³y nasze wojskowe samochody, wokó³ nich krêcili siê wojskowi  ju¿
organizowano ty³y. Ani razu nikt mnie nie zatrzyma³, nie
zapyta³, dok¹d jadê. Co znaczy koniec wojny! Kiedy trwa³a
 wszystko jedno, za granic¹ czy na naszej ziemi  nie mo¿na by³o przebiæ siê na ty³y nawet na dwa-trzy kilometry.
Wszêdzie sta³y oddzia³y zagradzaj¹ce, szlabany, patrole
i kontrole. Nawet ranni musieli mieæ zawiadczenie z pierwszej linii. Krwawa rana o niczym jeszcze nie wiadczy³a.
A teraz... Teraz to zrozumia³e  wojna ju¿ siê skoñczy³a.
Nareszcie dotar³em do swojego miasteczka  za zakrêtem ukaza³a siê doszczêtnie rozwalona ulica. Min¹³em
liniê niemieckich okopów, potem swoich. Znajoma ulica,
jak i wczoraj, pokryta by³a od³amkami cegie³ i dachówki
rozdrobnionej ko³ami samochodów. W powietrzu unosi³a siê gorzka woñ tl¹cych siê po¿arów. To miasteczko
mia³o pecha, nie uda³o mu siê przetrwaæ do koñca, jak
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przetrwa³y inne, po³o¿one dalej na zachód. Ale taki to ju¿
by³ los miast, jak zreszt¹ i ludzi, podczas wojny. Na szczêcie ocala³ znajomy domek za potokiem  ujrza³em go zza
rozwalonego domostwa na rogu i moje serce z radoci
zaczê³o biæ szybciej.
Ogarnê³o mnie jednak z³e przeczucie, gdy z mostka dostrzeg³em na wpó³ otwart¹ furtkê. Zawsze by³a zamkniêta,
zawsze prze³azi³em gór¹. Rzuci³em rower na ziemiê i pobieg³em do drzwi. Ale drzwi... Có¿ to? Dlaczego ca³y dó³
jest wy³amany, a kamienna ciana obok czernieje spalenizn¹? Nie rozumiej¹c jeszcze, co to mo¿e znaczyæ, pchn¹³em
po³amane drzwi nog¹ i wszed³em do znajomej, pogr¹¿onej
jak zwykle w pó³mroku, sieni.
Zobaczy³em j¹ od razu.
Jej drobniutkie, jak u podlotka, cia³o le¿a³o nieruchomo
na liskich p³ytach pod³ogi dok³adnie porodku sieni, tam
gdzie jeszcze wczoraj sta³ okr¹g³y stolik. Mia³a na sobie
tylko rozerwan¹ na piersiach bluzkê. Krótkie rudawe w³osy rozsypa³y siê na pod³odze wokó³ odchylonej do ty³u g³owy, na ostrym podbródku zastyg³o pasemko ciekaj¹cej posoki. Szeroko otwarte oczy patrzy³y nic nie widz¹cym wzrokiem w mrok wysokiego sufitu.
Nie dotyka³em jej, przykucn¹³em tylko obok i siedzia³em, wpatruj¹c siê w jej martw¹ twarzyczkê. Nie wiedzia³em co robiæ  p³akaæ czy krzyczeæ. Chcia³o mi siê wyæ.
Ale kto móg³by us³yszeæ mój krzyk, zrozumieæ mój dziki
ból? Straszliw¹ niesprawiedliwoæ tej mierci? Wojny i ¿ycia w ogóle...
Kiedy w koñcu przyszed³em trochê do siebie, wsta³em
i rozejrza³em siê doko³a. Istne pobojowisko. Wszystkie szafy
by³y pootwierane, na pod³odze wala³y siê porozrzucane
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ksi¹¿ki. Ma³e sto³ki le¿a³y w ró¿nych miejscach sieni, stolik gdzie znikn¹³. Dwa skórzane fotele, które wczeniej
sta³y przy cianie, teraz by³y przesuniête, a z porozcinanych siedzeñ wystawa³y sprê¿yny. Prze³amuj¹c swoje zobojêtnienie po prze¿ytym szoku, zajrza³em przez otwarte
drzwi do kuchni, gdzie równie panowa³ straszliwy ba³agan,
naczynia pot³uczone, meble poprzewracane. Nastêpne, obszerniejsze pomieszczenie, by³o chyba jadalni¹ z d³ugim sto³em porodku i ciemnymi obrazami na cianach. Na stole
le¿a³y puste, poz³acane ramy, wszêdzie siê wala³y powywracane fotele. Za nastêpnymi drzwiami zza sto³u wystawa³y nogi w ciemnoniebieskich spodniach z lampasami. Doktora Scharfa zabito strza³em w g³owê i ka³u¿a krwi pop³ynê³a ku drzwiom. Spróbowa³em je otworzyæ, ale poczu³em
opór. Przez szczelinê dostrzeg³em bia³¹ jak dmuchawiec
g³owê frau Sabiny. Gospodyni te¿ nie ¿y³a.
Chodzi³em wród tego bestialskiego pogromu, nic nie
widz¹cym wzrokiem b³¹dzi³em po rozrzuconych, podeptanych i zniszczonych rzeczach, ubraniach i meblach, nic z tego nie rozumia³em. By³em zdruzgotany, zaskoczony i oszo³omiony. Kto to zrobi³? Za co? Przecie¿ wojna siê skoñczy³a! Chodzi³o o zemstê czy o rabunek? A mo¿e politykê?
Wróci³em do sieni. Obojêtna na wszystko Frania le¿a³a cichutko na poprzednim miejscu. Wiêc taki koniec by³ jej
pisany. I to kiedy! Z koñcem wojny. Na progu nowego ¿ycia. Kiedy ja dopiero zaczyna³em mieæ na to ¿ycie nadziejê. A jej w³anie w taki czas s¹dzone by³o umrzeæ. Mia³a
ledwie osiemnacie lat...
U³o¿y³em jej ma³e rêce równo wzd³u¿ cia³a, zsun¹³em
jej go³e, zakrwawione nogi. Potwory i bestie! Bestie i potwory! Ktokolwiek to zrobi³  nasi czy Niemcy. Bolszewicy
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czy faszyci. Dlaczego ziemia siê nie otworzy, by ich poch³on¹æ? Podnios³em z pod³ogi wymiêty obrus w kwiaty i równo przykry³em nim Franiê. Ale co mia³em robiæ dalej?
Patrzy³em z ogromnym bólem na ten straszny pogrom,
na nieruchome, zakrwawione cia³a. W czasie wojny widzia³em wielu zabitych, wielu rozszarpanych pociskami  swoich i Niemców. Ale to byli mê¿czyni, ¿o³nierze. Tu le¿a³a
drobna, m³odziutka dziewczyna, moja nieoczekiwana mi³oæ. Potrzebowa³em pomocy, trochê otuchy. Gdyby¿ tu
obok byli przyjaciele albo chocia¿ ch³opaki z mojego plutonu. Nikogo jednak nie by³o, a co mog³em zrobiæ sam? Iæ
na ulicê, po której przeje¿d¿a³y samochody obcych wojskowych jednostek? Kogo by to obesz³o?
Nie mia³em si³y na ¿adne wyjanienia. Kogo zreszt¹ mog³a zainteresowaæ tragedia w zamo¿nym domku? Tragedia
Austriaków i ich s³u¿¹cej? Miejscowe w³adze? A niby gdzie
ich szukaæ? W¹tpliwe, ¿eby zosta³y tu, w tym rozbitym miasteczku, które do wczoraj jeszcze le¿a³o w strefie frontowej. Panowa³ tu jeszcze chaos i ca³a ta tragedia najpewniej
z niego wynik³a.
Mo¿e trzeba by wracaæ do pu³ku? Ale pu³k by³ daleko,
a ja nie mog³em zostawiæ Frani i tych nieszczêsnych staruszków. By³em zdany na siebie. Musia³em oddaæ im ostatni¹ pos³ugê na tej ziemi.
Nie bardzo jeszcze wiedz¹c po co, powlok³em siê do miasteczka. Nie poszed³em tamt¹ zrujnowan¹ ulic¹, któr¹ tu
przyjecha³em, ale uliczkami nad potokiem. Tu mniej by³o
uszkodzonych domów, niektóre sta³y z pozamykanymi na
g³ucho okiennicami, wygl¹da³y na opuszczone. Gdzieniegdzie w ogródkach ko³o ganków czerwienia³y wiosenne kwiaty i zakwita³ bez. Za jednym z krzaków przy murowanej cia82
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nie ujrza³em cz³owieka. By³ to niem³ody Austriak w kapeluszu. Zamiata³ zawalone gruzem podwórko, a kiedy mnie
zobaczy³, zdziwiony znieruchomia³ z miot³¹ w rêkach.
 Proszê pos³uchaæ, tam w domku s¹ zabici...
 Ich verstehe Sie nicht  pokrêci³ g³ow¹ Austriak.
 No, zabici, nie rozumie pan? Mord!
 Mord?
 No, mord. Tam w domku...
 Nein, nein!  Austriak gwa³townie pokrêci³ g³ow¹. 
Ich bin zivil, ein neutraler Mensch. Nein...

Bez po¿egnania poszed³em dalej. Niech diabli wezm¹
tego neutralnego mensza. Albo mnie nie zrozumia³, albo
uda³, ¿e nie rozumie. Przeszed³em na drug¹ stronê króciutkiej ulicy na skraju miasteczka. Za niewysokim ceglanym ogrodzeniem ujrza³em dwie rozmawiaj¹ce kobiety. Zawo³a³em je z uliczki. Najpierw podesz³a starsza, têga kobieta w fartuchu, potem ostro¿nie zbli¿y³a siê m³odsza, chuda i kocista, w mêskiej marynarce i spodniach.
 Proszê o wybaczenie, frau. Tam mord, rozumiecie?
Trzeba pomóc. Doktor Scharf und frau. Scharf und frau.
 Doktor Scharf!  przerazi³y siê kobiety.  Mord?
 No. Zabici. I dziewczyna, frojlajn.
Zaczê³y co do siebie szybko mówiæ, a ja po raz kolejny
w ci¹gu tej wojny po¿a³owa³em, ¿e kiedy, w szkole, tak
lekcewa¿y³em sobie jêzyk niemiecki. Stara³em siê z innych
przedmiotów, a z tego, który na wojnie przyda³by siê najwiêcej, nie bardzo. Sta³em i milcza³em.
 Herr Offizier  Kirche! Kirche, verstehen Sie?  obie zaczê³y pokazywaæ na róg domu.
Tak, zaczyna³o mi ju¿ witaæ, ¿e nale¿a³o pójæ do kocio³a, którego pozielenia³a iglica stercza³a spomiêdzy oca83
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la³ych domów gdzie na skraju miasteczka. To dziwne, ¿e
ocala³ po niedawnych walkach, ochroni³ go chyba sam Pan
Bóg. Nie wierz¹c, ¿e uda mi siê uzyskaæ jak¹kolwiek pomoc, powlok³em siê w tamtym kierunku ciasnymi zau³kami i po jakim czasie dotar³em do kamiennego ogrodzenia. Za nim wznosi³y siê stare drzewa, a przez ostro zakoñczon¹ bramê widaæ by³o wejcie do kocio³a. By³ niewielki, stary, wygl¹da³ doæ ponuro. Niemia³o wszed³em
do rodka, panowa³ tam mrok i ch³ód. W g³êbi zauwa¿y³em pal¹ce siê wiece i us³ysza³em cichy, przyt³umiony
piew. Min¹³em kolumnê, zrobi³em jeszcze kilka kroków
i dostrzeg³em gromadkê ludzi skupionych przy otwartych
trumnach; za nimi sta³ duchowny z modlitewnikiem w rêku. Odprawiano tu mszê za zmar³ych, nie widzia³em, czy
byli to cywile czy wojskowi. Gdzie z boku wyszed³ cz³owiek w czarnym ubraniu i nieco zdziwiony zatrzyma³ siê
przede mn¹.
 Ojcze duchowny  powiedzia³em ³ami¹cym siê g³osem.
 Tam mord, doktor Scharf...
 Doktor Scharf  powtórzy³ duchowny spokojnym i, jak
mi siê wydawa³o, obojêtnym tonem.  Mord?
 Mord  odpowiedzia³em.  Frau i dziewczyna, frojlajn.
 Fräulein? Drei Morde?
 Draj morde.
Duchowny krótkimi ruchami nakreli³ znak krzy¿a na
piersi i zacz¹³ mi co t³umaczyæ, ale nie zrozumia³em co.
W koñcu domyli³em siê, ¿e mam poczekaæ. Wyszed³em
z przygnêbiaj¹cego pó³mroku kocio³a na ocieniony drzewami dziedziniec. Poczekaæ? Chyba rzeczywicie o to chodzi³o. Musz¹ siê pewnie czego dowiedzieæ, a ja powinienem co wyt³umaczyæ. Dosz³o przecie¿ do przestêpstwa 
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zabójstwa i rabunku. Duchowni to wprawdzie nie oficerowie ledczy, ale...
Rozmyla³em o tym, stoj¹c przez jaki czas przed starym, pociemnia³ym od czasu kocio³em i po raz nie wiadomo który próbowa³em odpowiedzieæ sobie na bolesne pytanie: kto to zrobi³? Kto zabi³, gospodarzy i dziewczynê?
Byli niewinnymi ofiarami przypadku, czy chodzi³o o jak¹
zaplanowan¹ akcjê? Mo¿e winny by³ tamten ³adniutki domek? Wygl¹da³o na to, ¿e Scharfowie dostali ten spadek
nie w porê. Zaraz... Jeli siê nad tym dobrze zastanowiæ,
nietrudno by³o zgadn¹æ, kto móg³ siê tego dopuciæ. Takie
rzeczy ju¿ siê zdarza³y, nie tylko w Austrii. Zesz³ego roku,
podczas formowania naszego pu³ku ko³o £ucka, rozstrzelano dwóch z kompanii transportowej. Pohulali sobie do
woli  napili siê i zgwa³cili kobietê na chutorze, zabili jej
ma³ego syna. Inna rzecz, ¿e nie rabowali. Pewnie nie by³o
czego. Tu za pojawi³y siê spore mo¿liwoci, znaleli siê te¿
tacy, co chêtnie z nich skorzystali. Zw³aszcza tu, w bar³ogu
bestii, w nieludzkim spo³eczeñstwie bur¿uazyjnym...
Biedna Frania! Ratowa³a siê przed wojn¹ ucieczk¹ do Europy i w³anie w Europie wojna j¹ dopad³a. Tylko dlaczego
w³anie j¹? Ja mia³em wiêcej okazji by umrzeæ, a ¿yjê.
Do kocio³a podesz³y jeszcze dwie kobiety w czarnych
kapeluszach, obrzuci³y mnie zdumionymi spojrzeniami 
by³em tu chyba najmniej spodziewanym gociem. Sam czu³em, ¿e moja obecnoæ jest tu niedorzeczna, ale czeka³em.
Zdawa³em sobie sprawê, ¿e nie mogê liczyæ na zbytni¹ przychylnoæ. Zapewne nie mieli pewnoci, kto dopuci³ siê
rozboju w mieszkaniu Scharfa, ale mogli siê tego domylaæ. Mo¿e mieli swoje podejrzenia. Dlatego czeka³em tu,
przed kocio³em. Moja cierpliwoæ powoli siê koñczy³a,
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kiedy z jakiej uliczki wyjecha³a fura i skrêci³a do bramy.
Dwa perszerony, ledwie przestawiaj¹c grube jak k³ody nogi, potulnie zatrzyma³y siê naprzeciwko. Z p³askiej fury zeskoczy³ cz³owiek w berecie, z ogolon¹ twarz¹. Zobaczy³
mnie i co wymamrota³, zamacha³ rêkami. Zrozumia³em,
¿e jest niemy.
Z kocio³a wyszed³ duchowny, który ju¿ ze mn¹ rozmawia³.
 On prywazit Verstorbene zur Kirche zu begraben  powiedzia³.
Wydawa³o mi siê, ¿e go zrozumia³em i wyszed³em spod
arkady. Niemy szarpn¹³ lejcami i ruszylimy wzd³u¿ ogrodzenia. Szed³em przodem, fura ca³y czas zostawa³a z ty³u.
Chyba za bardzo siê pieszy³em, a potê¿ne perszerony nie
mog³y iæ szybciej.
Jako dobrnêlimy do nieszczêsnego domku nad potokiem. Wszystko by³o w nim jak przedtem, kiedy go zostawi³em. Stanêlimy z niemym przed dziewczyn¹, podnios³em obrus. Ujrzawszy nie¿yw¹ Franiê niemy zaszwargota³
co niewyranie i rozpaczliwie, zacz¹³ siê ok³adaæ rêkami,
chc¹c wyraziæ gniew. Ja stara³em siê ukryæ swoje uczucia
na dnie duszy, nie mia³em ju¿ si³, by je okazaæ. Po³o¿ylimy
dziewczynê ostro¿nie na obrusie, zawinêlimy j¹ trochê
i przenielimy na furê. Tam ju¿ nie mog³em powstrzymaæ
³ez i nie wstydzi³em siê ich. Który to ju¿ raz przeklina³em
ca³y wiat. I siebie samego. Po co j¹ tu zostawi³em, wczoraj trzeba by³o j¹ zabraæ. Ale ja nie mia³em odwagi, wstydzi³em siê. Swoich ch³opaków, dowódcy batalionu, smiersza. Teraz siê ani nie wstydzi³em, ani nie ba³em. Nikogo.
Tylko co z tego... W ten sam sposób i w tym samym obrusie przenielimy na furê d³ugie cia³o doktora Scharfa i je86
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go ¿onê. Na szerokiej furze starczy³o miejsca dla wszystkich. Niemy przykry³ cia³a obrusem i t¹ sam¹ drog¹ ruszylimy do kocio³a. Niemy szed³ z jednej strony fury, ja z drugiej. Gdzieniegdzie z podwórzy i okien patrzyli na nasz¹
smutn¹ procesjê ludzie, nieliczni mieszkañcy tego miasteczka. Ja nie patrzy³em nigdzie. Brn¹³em jak lepiec, nie
widz¹c ani ulicy, ani ludzi, ani zwyciêstwa. Zupe³nie jakbym wypad³ z czasu, nie czu³em ¿adnego zwi¹zku ze wiatem. Zosta³em oszukany. Przez ludzi albo przez los. Mo¿e
przez wojnê. Albo przez zwyciêstwo, które wiêtowano teraz beze mnie na tamtej ³¹czce. Moim udzia³em sta³o siê
inne wiêto. Czarne wiêto rozpaczy.
Kiedy dojechalimy do kocio³a, z dziedziñca wynoszono w³anie trumny tych, za których odprawiono mszê wczeniej. Trochê poczekalimy, potem do naszej fury podeszli
ludzie. Bez specjalnego smutku obejrzeli zabitych, wymienili kilka zdañ, westchnêli i uczynili znak krzy¿a. Sta³em
z boku czekaj¹c, ¿e mo¿e i do mnie podejd¹  z gniewem,
wyrzutami albo przekleñstwami. Ale nikt nie zwróci³ na
mnie uwagi. Jakby mnie w ogóle nie zauwa¿ali. Pomyla³em sobie: czy¿by pogrzebali ju¿ tak wielu, ¿e zd¹¿yli zobojêtnieæ? Czy¿by nie interesowa³o ich na przyk³ad, kto i dlaczego zabi³? Có¿ jednak móg³bym im powiedzieæ? Co naprawdê wiedzia³em? Pojedyncze trumny z nieboszczykami
wynosili za koció³. Nie poszed³em z nimi, stan¹³em w cieniu pod drzewami i z daleka siê przygl¹da³em.
Za kocio³em, przy kamiennym ogrodzeniu, znajdowa³
siê niewielki cmentarz z porz¹dnie utrzymanymi, wysypanymi ¿wirem alejkami, na omsza³ych nagrobkach widnia³y
wyblak³e napisy, wzd³u¿ alejek sta³y przysadziste luterañskie krzy¿e z czarnego i szarego marmuru. W odleg³ym koñ87
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cu cmentarza, gdzie nie by³o drzew, grzebano nowych zmar³ych. Rozkopana ziemia, piêæ kobiet w czerni. Czy nie tam
pochowaj¹ i moich nieszczêników? I Franiê. Chcia³em podejæ, obejrzeæ to miejsce, ale siê nie odwa¿y³em. Musia³em trzymaæ siê blisko wejcia do kocio³a.
Nie wiedzia³em, co dzia³o siê wewn¹trz kocio³a, gdzie
mnie nie poproszono, a sam nie poszed³em. Wci¹¿ trudno
mi by³o siê opanowaæ. Chwilami wstrz¹sa³ mn¹ niemy
szloch, ale nie by³em w stanie zap³akaæ. Co mnie cisnê³o
za gard³o i nie puszcza³o. Chodzi³em po cie¿ce wzd³u¿ kocio³a, tam i z powrotem. Ludzie, którzy wchodzili do kocio³a z ulicy albo z niego wychodzili, nie przestawali przygl¹daæ mi siê ze zdumieniem. Nikt jednak o nic nie zapyta³,
jakby dla nich wszystko by³o jasne. I to, ¿e odbywa³ siê tu
pochowek, i to, ¿e przy kociele stercza³ sowiecki oficer.
A mo¿e ten brak zainteresowania by³ manifestacj¹ ich stosunku do mnie? Trudno mi to by³o przyznaæ przed sob¹, ale
nie mia³em podstaw, by ca³kowicie odrzuciæ tak¹ mo¿liwoæ.
Zreszt¹, ich stosunek do mnie nie bardzo mnie teraz
obchodzi³. Interesowa³o mnie jedynie to, co dzia³o siê
w kociele. To dlatego wêdrowa³em tam i z powrotem, tam
i z powrotem. Wspomina³em wieczorn¹ opowieæ Frani,
nasz¹ rozmowê. A tak¿e s³owa nieszczêsnego doktora
Scharfa. Nie protestowa³em, s³ysz¹c co mówi³ o wojnie,
potem o pokoju. Wojna by³a dla nas wielk¹ szko³¹, to na
wojnie zrozumia³em wiele rzeczy. Przede wszystkim to,
¿e nie warto siê baæ. Na wojnie nic ci nie zrobi¹, mog¹ ciê
najwy¿ej zabiæ albo zraniæ. Jedno i drugie by³o czym bardzo prostym, niemal prymitywnym. Dopiero po wojnie mog¹ zrobiæ z twego ¿ycia piek³o. Dopiero wtedy mo¿e ci siê
odechcieæ ¿yæ.
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Po godzinie, mo¿e dwóch, zawo³ano mnie. Przeczuwa³em, ¿e zbli¿a siê najwa¿niejszy moment. W³o¿y³em zdjêt¹
z g³owy fura¿erkê do kieszeni i wszed³em w pó³mrok kocio³a. Tam czekali na mnie duchowni. T³umaczy³a chuda
mniszka o bladej twarzy.
 Niech pan powie, jak byli zmarli ci ludzie  zwróci³a
siê do mnie nie wiedzieæ czemu po polsku. Duchowni patrzyli na mnie z uwag¹.
 Nie widzia³em  odpowiedzia³em ochryp³ym g³osem.
 Kiedy przyjecha³em, ju¿ nie ¿yli. Zabili ich.
 Kto ich zrobi³ zmar³ymi?
 Nie wiem.
 Jak¹ konfesjê mia³a m³oda panienka?
 Kto wie. Mo¿e by³a katoliczk¹.
 Dobrze  powiedzia³a mniszka i zaczê³a mówiæ do duchownych po niemiecku. Ci zgodnie skinêli g³owami. O nic
wiêcej nie pytali, reszta to dla nich rutyna. Podeszli do nieboszczyków i wtedy zajrza³em do trumny stoj¹cej najbli¿ej.
Przykryta czym po sam podbródek Frania le¿a³a cichutko,
jak ¿ywa, która tylko udaje martw¹. Udawa³a na zawsze.
Grupka ludzi bêd¹cych w kociele zaczê³a piewaæ. Nie
rozumia³em s³ów, ale przejmuj¹ca melodia przeniknê³a
mnie na wskro. Bardzo siê ba³em, ¿e nie wytrzymam
i wybuchnê p³aczem. £zy m¹ci³y mi wzrok, z trudem uda³o
mi siê zapobiec, by nie skapywa³y na ziemiê. Dziwne, ale
poza mn¹ nikt nie p³aka³, wszyscy piewali jak w ekstazie, melodia anielskiego chora³u unosi³a siê pod ciemnym sklepieniem kocio³a. Mo¿liwe, ¿e by³ to ostatni pogrzeb tej wojny. Spóniony pogrzeb. Z³e wojenne moce
uzupe³nia³y listê ofiar. Jakby nie zd¹¿y³y tego zrobiæ przez
cztery poprzednie lata.
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Gdy zaczêli zamykaæ trumny, podszed³em bli¿ej, ale siê
spóni³em i ju¿ nie zobaczy³em Frani. Czarne wieko schowa³o j¹ przede mn¹ na zawsze. Ludzie zaczêli podnosiæ
trumny. Mê¿czyzn by³o tu niewielu, wiêc wynoszono je po
kolei. Gdy brali trumnê z Frani¹, ja te¿ podstawi³em ramiê. Trumna nie wa¿y³a zbyt wiele i by³a chyba za du¿a na
drobne dziewczêce cia³o. Pewnie dlatego wydawa³o mi siê,
¿e w rodku Frania siê porusza. Porusza³a siê chyba z powodu naszych nieskoordynowanych kroków. Obeszlimy
koció³ i ¿wirowan¹ alejk¹ podreptalimy na koniec cmentarza. Przy murze, w samym k¹cie, widnia³y kopce kilku
wie¿ych mogi³. Z dwóch ostatnich wzlatywa³ w górê ¿wir
 to dwaj grabarze koñczyli pracê. Jednym z nich okaza³
siê niemy furman w niebieskim berecie, z którym jedzilimy po zabitych. Postawilimy trumnê Frani przy mogile, mê¿czyni ruszyli do kocio³a po pozosta³e. Po chwili
namys³u poszed³em za nimi.
Kiedy wyniesiono wszystkie trumny, duchowny wyg³osi³ kazanie, wszyscy siê prze¿egnali. Ja te¿ siê prze¿egna³em. Potem trzy razy prze¿egna³em trumnê Frani. Grabarze szybko i zrêcznie opucili j¹ na sznurach do do³u.
I to by³o wszystko.
Nie patrzy³em, jak opuszczali pozosta³e. Zakopywa³em
Franiê. Szpadlem zgarnia³em i sypa³em ¿wir na czarne wieko trumny. Gdy trumna schowa³a siê pod ¿wirem, odpocz¹³em trochê, a po chwili wróci³em do pracy. Kiedy skoñczy³em, z reszty zgarniêtego ¿wiru zrobi³em króciutki, jak
dla dziecka, kopczyk  odpowiadaj¹cy wzrostowi Frani. Zap³akana, milcz¹ca kobieta w czarnej woalce prze¿egna³a mnie
z oddali. Có¿, dziêki, poczciwa Austriaczko. A tobie, moja
kochana, niech lekk¹ bêdzie ta austriacka ziemia.
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Pokochaj mnie, ¿o³nierzu

Nie ¿egnaj¹c siê z nikim, znu¿ony powlok³em siê do bramy. Nie by³em w nastroju do po¿egnañ i podziêkowañ. Nie
chcia³em nikogo s³yszeæ. Ani widzieæ. Czu³em siê pusty i wyczerpany. Dopiero w zau³ku, uszed³szy spory kawa³ek od
kocio³a, w³o¿y³em fura¿erkê i obejrza³em siê. Tak zazwyczaj robi³em podczas wojny, ¿eby lepiej zapamiêtaæ drogê,
gdy zamierza³em dok¹d wróciæ. A tu powinienem wróciæ.
Powzi¹³em twardy zamiar w tym wzglêdzie.
Ale nie wróci³em  nigdy.
Jan Maksymiuk
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