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Całkiem nowe dziecko

W naszym ogrodzie, na samym jego krańcu rosła śliwa, na której każde-
go roku pod koniec wakacji dojrzewały wspaniałe owoce. Ogromne, pach-
nące i soczyste, były ulubionym przysmakiem dzieci, a dorośli darzyli je 
wyjątkowym sentymentem. Przez całe lato obserwowaliśmy jak śliweczki 
rosną, powoli zmieniają barwę z zielonej na fioletową, ciemnieją i pęcznie-
ją, kusząc obietnicą słodyczy. A potem przychodził dzień, kiedy nasz tatuś 
zrywał pierwsze owoce, zwracając baczną uwagę na to, by były naprawdę 
dojrzałe. Układał je potem w niewielkim koszyczku, który stawiał na stole 
w porze podwieczorku. 

– Kochani, jedzcie na zdrowie – mówił zawsze z niezwykle uroczystą 
miną. – Proszę, oto najlepsze śliwki pod słońcem.

Siadaliśmy w altance na drewnianych stołkach nagrzanych sierpnio-
wym słońcem. Wiatr delikatnie kołysał listkami powoju, porastającego 
ażurowe ścianki. Zrywałyśmy jego duże, dzwonkowate kwiaty i kładły-
śmy na głowy jak miniaturowe kapelusiki. Czasami trzeba było najpierw 
wyprosić z nich pszczoły, które z cichym brzęczeniem uwijały się wokół. 
Stary, nieco sfatygowany stół, który miał jedną nogę trochę spróchniałą 
i przez to lekko się kołysał, był na tę okazję przykryty błękitnym obrusem 
i ozdobiony małymi wianuszkami stokrotek. Moje siostry plotły te wia-
nuszki w wielkim skupieniu, sprawnie przebierając palcami, a ja ukła-
dałam je przy wszystkich nakryciach. „Letni serwis” – tak nazywaliśmy 
zastawę używaną w altance. Bardzo podobały mi się malutkie filiżanki 
ze spodeczkami, każda innego koloru. Do kompletu należał też duży po-
marańczowy dzbanek do kawy i dzbaneczek do śmietany, żółty jak kur-
czaczek. Kiedyś była jeszcze zielona cukierniczka, ale stłukła się dawno 
temu. Nie używaliśmy cukru, więc i tak nie była potrzebna. Środek stołu 
zajmował oczywiście koszyk ze śliwkami, przecież było to ich święto. 
Każdy z nas wybierał z koszyka śliweczkę, jego zdaniem najpiękniejszą. 
Zjadaliśmy je z namaszczeniem, jakby były specjalnym darem tylko dla 
nas. Potem rodzice częstowali nas ciastem, które mamusia piekła spe-
cjalnie na ten dzień. Jedliśmy też lody i piliśmy herbatę z barwnych fi-
liżanek, a moje siostry domagały się kawy przeznaczonej wyłącznie dla 
dorosłych. Tatuś nalewał im po troszeczku, były zachwycone. Dolewały 
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Niani nie ma, ja jestem. I koszyk śliwek zerwanych przez tatusia na 
„śliwkowe święto”.

Położyli mnie w łóżeczku, o wiele za dużym i za białym. Pokój, w któ-
rym stało, też był wielki, zbyt jasny i wcale mi się nie podobał. Nikogo tu 
nie było. Co prawda, pojawiła się gruba jejmość.

– Śliczności dziecinka, tfu, tfu, na psa urok – mówi, łaskocząc mnie po 
brzuszku. – Zdrowiutka, będzie rosła jak na drożdżach.

Nie ma jednak ochoty zostać ze mną dłużej. Wychodzi pośpiesznie: 
puk, puk, puk – stuka obcasami i starannie zamyka za sobą drzwi. Znowu 
zostaję sama. Próbuję gromkim krzykiem przywołać do siebie kogokol-
wiek, kto gotów byłby zająć się mną. Kiedy straciłam wszelką nadzieję roz-
legło się delikatne skrzypienie drzwi, a nad łóżeczkiem pojawia się twarz 
z wielkimi, siwymi wąsiskami.

– Witaj, maleńka. Ale okrąglutki z ciebie dzieciaczek! Jak trochę podro-
śniesz, przyjdź do dziadka na bajeczki.

Dziadek ma ciepły, miły głos i szorstką skórę na dłoniach, którymi gła-
dzi mnie po główce i rączkach. Dobrze mi z nim, lecz i on opuszcza mnie 
po krótkiej chwili.

Potem przychodzili jeszcze inni. Elegancka pani ze świeżo uczesaną 
fryzurą sterczącą jak lśniący hełm, trzy młode pannice w króciutkich bia-
łych fartuchach, dwoje staruszków i pan pachnący wodą kolońską. Całe to 
towarzystwo przybywało do mnie prosto z zakładu fryzjerskiego moich 
rodziców. Słyszałam, jak wchodzili po schodach, niektórzy powoli, sapiąc 
i postękując:

– Eee…, eehh…, eee…, eehh… 
Inni zaś energicznie i zdecydowanie: stuk, stuk, stuk.
Kolejno pochylają się nade mną cmokają, robią głupkowate miny, wy-

głaszają swoje opinie na wiadomy temat i znikają.
Wszyscy znikali. Czas, którego upływu jeszcze nie rozumiałam, podzie-

lił się krótkie momenty odwiedzin i długie okresy białej samotności. Na-
wet mamusia pojawiała się tylko na chwilę, karmiła mnie, króciutko przy-
tulała i odchodziła tak szybko, że nie mogłam dokładnie się jej przyjrzeć.

Chyba mnie nie chcą – ani mamusia, ani tatuś, ani ci inni, o których nie 
wiem, kim są i czy wrócą i boję się jeszcze bardziej… Odruchowo zaciskam 
piąstki na czymś miękkim i przyjemnym w dotyku. To pieluszka, którą 
mamusia położyła tuż przy moim policzku. Przyciskam do siebie milutki 
gałganek i strach powoli ustępuje.

sobie śmietanki i piły małymi łyczkami, ale nigdy nie wypijały jej do koń-
ca. Pewnie tak naprawdę wcale im nie smakowała.

Nie wiem, czy inni ludzie też robią takie przyjęcia dla uczczenia owo-
ców, ale my bardzo lubiliśmy ten wyjątkowy dzień i czekaliśmy na niego 
z niecierpliwością. „Śliwkowe święto” rodzice zaczęli obchodzić wiele lat 
temu, gdy tatuś wrócił z wojny. Po wielu latach rozłąki znowu byli razem, 
a drzewko, które zasadzili dużo wcześniej, dało pierwszą, jedyną śliwecz-
kę. Uczcili ten fakt, a potem świętowali już każdego roku z coraz liczniej-
szą gromadką dzieci. Na końcu pojawiłam się na świecie ja – u schyłku 
lata, właśnie w porze dojrzewania śliwek – jako czwarte dziecko nie naj-
młodszych już rodziców.

Moje urodziny nie wzbudziły wielkiego entuzjazmu, szczególnie ma-
musia była raczej przygnębiona niż szczęśliwa. Jak gdyby została obdaro-
wana niechcianym prezentem, który niby cieszy, ale jednocześnie sprawia 
ogromny kłopot. Obawiała się, że nie zdoła sprostać wszystkim obowiąz-
kom, jakie na nią spadały. Prowadzili z tatusiem zakład fryzjerski, praco-
wali w pasiece, mnóstwo zajęć czekało każdego dnia w domu. Na domiar 
złego niania, która dotychczas zajmowała się moim rodzeństwem, posta-
nowiła odmienić swój los i poszukać szczęścia w dużym mieście.

– Do fabryki przyjmują każdą, co osiemnaście lat skończyła i nie trzeba 
nic umieć. Wiem od kuzynki, co już się tam dostała – opowiadała rodzi-
com, bardzo przejęta, przestępując z nogi na nogę i nerwowo obciągając 
przykrótką spódnicę. – A ja już mam wnet dziewiętnaście. W hotelu ro-
botniczym mogę mieszkać i ładną pensję mi dadzą – kontynuowała, poły-
kając końcówki słów. – A jak będę fest się starać, to i przodownicą pracy 
zostanę. I buty se kupię na obcasie. I sukienkę w kwiaty. Potem się ożenię, 
to pozwolą zapisać się w kolejkę na mieszkanie. Bo to trzeba myśleć przy-
szłościowo. Tak mówi narzeczony tej mojej kuzynki. On kształcony jest, 
po szkole zawodowej. Nawet do partii go wzięli, taki rozumny. A państwo 
się nie martwi, na pewno jakaś dziewczyna do dzieci się zgodzi… Tylko, 
żeby mnie państwo puściło, bardzo proszę!

– Wierzę, że czeka cię świetlana przyszłość – odparła mamusia z lekką 
ironią, nie do końca przekonana wizją kariery Gertrudy Szymańskiej.

Westchnęła i pogłaskała nianię po ramieniu.
– Naturalnie, Gerciu, jeżeli chcesz, możesz odejść. 
– To ja uprzejmnie dziękuję i jeszcze dziś odjadę.
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– Przyda mi się pomoc, bo z opiekunką do dzieci będzie wielki kłopot 
– dodała mamusia. – Gercia wyjechała do pracy w fabryce i nie będzie już 
się wami zajmować.

– Ojej – westchnęła zmartwiona Marianka. – A jak ona sobie tam pora-
dzi? Czasami jest strasznie gapowata. 

– Ale numer – w drzwiach pojawił się mój duży, dziewięcioletni brat. 
– Gertruda ruszyła w szeroki świat? Niezwykle miła wiadomość. Dorosły 
facet nie powinien mieć niańki. Zresztą, ona czasami bywała bardzo nie-
znośna i miałem jej dość. O, a któż to? Jakie śmieszne stworzonko!

Tomasz kucnął przy łóżeczku i przyglądaliśmy się sobie z ciekawością. 
Ciemna czupryna i nieco skośne oczy czyniły go trochę podobnym do 
Zuzanki, ale nie było w nim tej szalonej ruchliwości. Sprawiał wrażenie 
człowieka zdecydowanego i pewnego siebie. Roztaczał wokół atmosferę 
spokoju i luzu jednocześnie. Uśmiechał się pokazując równiutkie, bia-
łe zęby.

– Cześć, mała. Masz jakieś imię? – leciutko dotknął mojego policzka. – 
Jesteś okrągła we wszystkie strony. Właściwie powinnaś nazywać się Miś. 

– To jest dziewczynka – wtrąciła swoje trzy grosze Zuzanka, huśtając 
się na poręczy łóżeczka, które trzęsło się w rytm jej ruchów. – Nie może 
nazywać się jak chłopiec.

– Nie jak chłopiec, tylko jak miś – upierał się brat. – Stosownie do wy-
glądu. I przestań się kołysać, bo ona zaraz wypadnie.

– Nic nie rozumiem z twojego gadania. Absolutnie. Tylko to o huśtaniu, 
ale nie przestanę.

– No, to małe jest grubiutkie i okrągłe, więc powinno nazywać się Miś. 
Do ciebie, natomiast, idealnie pasowałoby imię Patyk, ewentualnie Śledź. 
I to byłoby stosownie do wyglądu, rozumiesz?

– Mamusiu, ten osioł mnie przezywa! – Zuzanka ruszyła ostro w kie-
runku braciszka gotowa do ataku.

– Dzieci, bądźcie grzeczne! – tatuś szybko opanował sytuację, stukając 
delikatnie łyżeczką w talerzyk. – Mamusia jest bardzo zmęczona, a Miś na 
pewno nie lubi hałasu. Poza tym, zapomnieliście o śliweczkach?

Tomasz zdecydowanym ruchem wyciągnął mnie z łóżeczka, nie zwraca-
jąc uwagi na przerażone miny rodziców.

– Chodź, Misiaczku, zapraszam cię na twoje pierwsze „śliwkowe świę-
to”. Co tak patrzycie? Przecież nie zrobię jej krzywdy. Od dawna wiem, jak 
należy obchodzić się z małymi dziećmi. Gercia jeszcze przed wakacjami 

Niespodziewanie usłyszałam tupot nóg na schodach, ale brzmiał on 
tym razem zupełnie inaczej. Ktoś biegł szybciutko i lekko: tup, tup, tup. 
Wesoły, dziecięcy szczebiot oznajmił przybycie mojego starszego rodzeń-
stwa z wakacji. Dzieciaki były niezmiernie ciekawe zapowiadanej wcześ-
niej niespodzianki.

Jako pierwsza wpada do pokoju trzyletnia Zuzanka. Ma śliczną buzię, 
ciemne włoski i chude, patykowate nogi, na których nieustannie podska-
kuje. W ogóle jest okropnie ruchliwa i ciągle gada. Zagląda do łóżeczka, 
skacze i pyta:

– Mamo, to nasze? Hop, hop.
– Skąd się wzięło? Hop, hop.
– Czemu takie małe? Hop, hop.
– A w ogóle nie mam czasu absolutnie. Hop, hop, hop.
„Absolutnie” było nowym słówkiem, świeżo przysposobionym przez 

moją siostrę. Wymawianie go sprawiało jej wyraźną przyjemność. Ukła-
dała usta w długi ryjek i przewracała oczami, zadzierając dumnie główkę.

Zapomina o mnie w jednej chwili i w podskokach podbiega do stołu 
i zagląda do stojącego na nim koszyczka.

– O, śliweczki! Już dojrzały, to wspaniale! Jak pięknie pachną! I ciasto 
upieczone! Będzie nasze święto! Uwielbiam je absolutnie! Hop, hop, hop.

– Marianka! Marianka, chodź prędko! Śliwki dojrzały! I mamy całkiem 
nowe dziecko!

Zaalarmowana w tak niezwykły sposób moja o sześć lat starsza sio-
strzyczka wbiegła do pokoju i z ciekawością pochyliła się nade mną.

Widok łagodnej, delikatnej, nieco bladej twarzyczki, okolonej jasnymi 
lokami dawał mi poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Marianka patrzyła na 
mnie błękitnymi oczami, śmiesznie marszczyła mały nosek, a na jej buzi 
malował się zachwyt, radość i odrobina troski.

– Mamusiu, jaka ona śliczna. Taka malutka. Będę się nią zajmować. Ma-
łymi dziećmi trzeba się opiekować, a ja mam dużo czasu. Jak będę musiała 
iść do przedszkola, to mamusia mnie trochę zastąpi. – Marianka chyba sama 
nie wiedziała, że wymawia prorocze słowa. W niedalekiej przyszłości będzie 
bardzo często stanowiła jedyną moją opokęi wybawienie z licznych kłopotów.

– Cieszę się, że chcesz pomóc mamusi, córeńko – powiedział tatuś.
Rodzice siedzieli z dala od łóżeczka i widziałam stąd tylko plecy tatusia 

w jasnej koszuli i kawałek mamusinej sukienki. Niby byli blisko, a jednak 
zbyt daleko ode mnie.
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Ja i Ten Drugi, czyli nowe okno na świat

Powoli zaczęłyśmy się zgrywać – ja i rzeczywistość. Leżąc w łóżeczku 
słuchałam jak nasz dom tętnił życiem. Z kuchni dobiegało dzwonienie, 
stukanie, szczękanie. Towarzyszył temu gwar wesołych rozmów, chichoty, 
śmiechy i wesołe pokrzykiwania. Co chwila słychać było tupot na scho-
dach. Dzieciaki zawsze wbiegały na górę najszybciej, jak się dało, czyniąc 
przy tym mnóstwo hałasu. Zaraz też odzywał się gromki głos któregoś 
z dorosłych:

– Dzieci, ciszej! Nie można to wejść spokojnie?!
Odpowiedzi były różne.
– Oj, przepraszam! Zapomniałam, że Miś śpi. – Niemal widziałam, jak 

Marianka uśmiecha się grzecznie, lekko zawstydzona.
– Rany, znowu jakieś przestępstwo? Patrzcie, jaki paskudny chłopak 

wam się trafił, ha, ha – Tomasz, jak zwykle dobrodusznie kpił sobie z ca-
łego świata.

– Ja nie mam czasu na wchodzenie po cichu! Absolutnie! – odkrzykiwał 
domowy chudzielec, Zuzanka – Bardzo się śpieszę!

Wszyscy się śpieszyli. Zajęci własnymi bardzo ważnymi sprawami, 
zdawali się czasami o mnie zapominać. A ja tak bardzo chciałam zajrzeć 
do kuchni, trzasnąć drzwiami, pobiec za dziećmi po schodach. Dlatego 
też dość wcześnie zaczęłam się poruszać po całym domu, co wcale nie 
znaczyło, że potrafiłam już chodzić. Początkowo, wzorem praprzodkini 
dżdżownicy, pełzałam po łóżeczku, które było tak duże, że mógłby tam 
sypiać średniego rozmiaru niedźwiedź. Jako poligon do ćwiczeń nadawało 
się więc doskonale. Potem nauczyłam się z niego wyłazić przez dziurę, 
którą przypadkiem podarowała mi Zuzanka. Właściwie, dziury były dwie 
i należy chyba opowiedzieć o tym porządnie i od początku.

Pokój, w którym stało moje łóżeczko, wykorzystywany był wszech-
stronnie. W większej części domu rozpoczął się remont, więc, na szczęście 
dla mnie, tutaj popołudniami skupiało się życie rodziny. Dziewczynki ba-
wiły się na wielkim dywanie, Tomasz odrabiał lekcje, a przy okazji składał 
samolociki z papieru i bombardował nimi obie siostry, które denerwowały 
się, każda na swój sposób.

powiedziała nam w tajemnicy, że urodzi się maluszek i nauczyła mnie, jak 
należy zajmować się niemowlętami. Mariankę zresztą też, no nie, siostra?

– Aha – dziewczynka uśmiechnęła się szeroko. – Ja nawet umiem prze-
winąć dzidziusia i nakarmić z butelki. Jedna koleżanka Gerci przychodziła 
do nas ze swoim małym synkiem, kiedy wy byliście w pasiece. One sobie 
rozmawiały, oglądały gazetki z modą, a my trenowaliśmy na tym małym, 
ile wlazło. Rozbieraliśmy go i ubieraliśmy na okrągło i tylko raz zleciał 
nam z tapczanu… Był trochę grubszy i większy, ale myślę, że z Misiem też 
sobie poradzimy.

– A kiedyś to go nawet wykąpali! – Zuzanka z łoskotem podsunęła 
sobie krzesło do stołu. – W misce do zmywania naczyń! Mamo, czy mogę 
dostać ciasta?

Marianka usadowiła się obok siostry, sięgnęła do koszyczka po pachną-
cą śliwkę. Tomasz usiadł przy stole, trzymając mnie na rękach i wreszcie 
mogłam przyjrzeć się rodzicom. Właściwie, nie potrafię określić, jak wy-
glądali. Wiem tylko, że byli bardzo piękni, najpiękniejsi na świecie.

Wtedy wstąpiła we mnie nadzieja. Nie wiem, skąd wzięło się to prze-
czucie, że ta gromadka – rodzice i trójka niezwykle rezolutnych dzieci po-
może mi zadomowić się na świecie. 

– Łatwo nie będzie – mówił nieznany głos, który wydobywał się nie 
wiadomo skąd. – Ale ci tutaj zadbają o ciebie najlepiej jak można. Czasami 
wkurzysz ich trochę, a nawet będą mieli cię całkiem dość, ale zawsze będą 
cię bardzo kochali. 
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łóżeczku do metalowego pręta, na którym rozciągnięta była sznurkowa 
siatka. Do tej pory siatka nie przeszkadzała mi zbytnio, świat przez nią 
widziałam, a do opuszczenia mojego azylu nie byłam jeszcze gotowa.

Pierwsza noc była koszmarna. Zwoje różowiutkiej szmaty zasłoniły mi 
widok, a w łóżeczku zrobiło się duszno i dziwnie ciasno. Szarpałam falban-
ki i koronki, kopałam nóżkami, ale na niewiele się to zdało. Zmęczona wal-
ką ze szmatą, zasnęłam kamiennym snem, tatuś skończył książkę Lema, 
a mama spędziła miłe chwile ze Stendhalem.

Rano Marianka załamała ręce nad moim losem.
– Biedny Misiaczku, co oni ci zrobili! – biadoliła i odsłaniała falbaniaste 

przeszkody. Starała się nieco podwinąć zasłonki, zapętała je w supeł, żeby 
jak najmniej mi przeszkadzały, po czym pobiegła się ubrać. Tomasz obrzu-
cił je krótkim spojrzeniem, stwierdził, że są beznadziejne i poszedł sobie, 
a Zuzanka stała przed łóżeczkiem bardzo długo, oglądając nowy nabytek 
w wielkim skupieniu. Dotykała koronek, gładziła falbanki, coś mruczała 
pod nosem, a potem odeszła powoli, bez słowa, co samo w sobie było nie-
słychanie podejrzane. Mamusia, która właśnie wkroczyła z butelką kaszki, 
bardzo się śpieszyła i zupełnie nie zwróciła uwagi na dziwne zachowanie 
średniej córeczki.

– Dziewczynki – rzuciła w powietrze. – Nakarmcie, proszę, Misia. Ja 
muszę lecieć do zakładu, klientka czeka. Słyszycie? Marianko?

– Zaraz! – Marianka odezwała się z głębi domu. – Zaraz dam jej jeść, 
tylko ułożę ubranka. Chuda zrobiła bałagan i polazła sobie!

Zuzanka wróciła, dzierżąc w dłoni sporych rozmiarów nożyczki. Roz-
ciągnęła zasłonki i wygładziła elegancko. Jeszcze raz przyjrzała się dokład-
nie i… ciach, ciach – kilkoma zgrabnymi ruchami wycięła dużą dziurę. 
Przy okazji udało jej się przeciąć siatkę w kilku miejscach, ale machnęła 
na to ręką lekceważąco. Poskładała starannie wyciętą szmatkę i zniknęła 
za drzwiami. 

Powolutku podczołgałam się do dziury i wyjrzałam przez nią zacieka-
wiona. Marianka, która przybiegła do mnie po chwili, sięgnęła ze stoliczka 
butelkę, odwróciła się do łóżeczka i stanęła jak wryta.

– O rany! – wyszeptała przykrywając usta dłonią. – Kto to zrobił?
W tym momencie do pokoju wkroczył brat z tornistrem przewieszo-

nym przez jedno ramię.
– Siostra, lecę do szkoły. Chwilę będziecie same, ale tato zaraz powi-

nien wrócić z ogrodu…

– Uspokój się, bardzo cię proszę – mówiła nieco podniesionym głosem 
Marianka, starając się wyplątać papierową zabawkę z bujnych loków. – To 
głupia zabawa.

– W tej chwili przestań, baranie jeden! – Zuzanka wrzeszczała i podska-
kiwała jak na sprężynach podstawiając bratu pod nos chudziutką piąstkę. 
– Bo ci przyłożę tak, że się nie pozbierasz!

Tomasz śmiał się do rozpuku i klepał z radości po udach. Potem, w ra-
mach przeprosin, robił na dywanie wygodne siedzisko ze zwiniętego w ru-
lon koca i czytał im na głos baśnie. Dziewczyny bardzo to lubiły, słuchały 
z rozmarzonymi buźkami przytulone do siebie, a ja słodko zasypiałam…

Często do pokoju wpadał ktoś „na chwilkę” pogadać i zobaczyć, czy uro-
słam. Bardzo mi to odpowiadało – wesoło było i nienudno. Problem poja-
wiał się wieczorem, kiedy ja już spałam, a bawialnia zmieniała się w sypial-
nię rodziców. Oboje lubili poczytać sobie przed snem i włączali maleńkie 
lampki nad łóżkami. Był to dla mnie sygnał do pobudki – zaczynałam ma-
rudzić, machałam wszystkimi czterema kończynami i darłam się zmuszając 
rodziców do działania. Próbowali mnie nakarmić, zatykali dziób smoczkiem 
– wypijałam zawartość butelki ciamkając z zadowoleniem, po czym wyłam 
dalej. Tatuś chodził po pokoju, kołysał mnie na rękach energicznie, aż mu 
podskakiwały rude loki i śpiewał cichutko, tak, żeby mama nie słyszała:

– „Bajki robotów” na mnie czekają! Luli, luli aaa…, śpij już wreszcie 
paskudny dzieciaku, luli, luli aaa, bo mnie szlag w końcu trafi aaa, luli, luli! 

Żeby mnie nie budzić, rodzice zrezygnowali z zapalania światła, ale po 
ciemku nie dało się czytać i przez to sami mieli kłopoty z zasypianiem. 
Zarwane noce były dla nas bardzo męczące, więc mamusia zwierzyła się 
z kłopotu swojej koleżance, która przyszła mnie obejrzeć. Drobniutka i ru-
chliwa jak wróbelek pani Jadzia, biegała drobnymi kroczkami po pokoju 
zaglądając w każdy kąt i szybko znalazła rozwiązanie.

– Zasłoneczki na łóżeczko, kochana – szczebiotała, wymachując rękami 
przed moim nosem, jakby już wieszała owe zasłoneczki. – Z falbanecz-
kami, kochana, gęsto udrapowane, suto umarszczone! Zasłonią światło, 
mam w domu takie ładniutkie, bo zostały po dzieciach, a my z Tadeusz-
kiem już nie zamierzamy powiększać rodziny. Troje dzieci zupełnie wystar-
czy, troje dzieci, mówię ci, kochana. Użyczę ci, ja już nie będę ich potrze-
bowała, będziesz miała, kochana, problem z głowy.

Słowo się rzekło. Pani Jadzia przyniosła te prześliczne, różowiutkie za-
słoneczki, z koroneczkami i falbaneczkami. Mamusia mocowała je przy 
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– Raczej podejrzaną – mruknęła moja siostra, sadzając mnie na kola-
nach mamusi. – Zaraz przyprowadzę tę oślicę.

– … kawałek gumki, rozumiesz? – Zuzanka wkroczyła do pokoju z lalką 
pod pachą, tłumacząc coś siostrze w wielkim podnieceniu. – Muszę zdobyć 
kawałek gumki, bo Wioletka wybiera się na bal, ale spada jej spódnica. 
Mamo, czy jest w domu gumka?

– Poszukamy potem, córciu, a teraz powiedz, czy wiesz może, kto zro-
bił taką śliczną dziurę w zasłonce od łóżeczka?

– To ja! – Zuzanka uśmiechnęła się bardzo zadowolona. – Podoba 
się wam?

– No wiesz, to zasłonka pani Jadzi… – zaczął tatuś. – A właściwie, dla-
czego ją wycięłaś? Miś cię zdenerwowała?

– Przecież pani Jadzia już nie będzie miała dzieci, sama słyszałam, jak 
w kółko o tym gadała, to po co jej zasłonki? A co Miś? Nie, nie, ja po pro-
stu potrzebowałam eleganckiej kołderki dla moich lalek. Wreszcie mają 
przykrycie jak należy…

Stanęło na tym, że dziurawą zasłonkę na dzień zsuwało się w jeden 
koniec łóżeczka, a na noc rozsuwało. Dziury w dzień nie było widać, a wie-
czorem wieszano na niej ręcznik i wszystko grało. Rodzice czytali sobie 
wieczorami, ja grzecznie spałam za różową granicą, a na poprzecinaną siat-
kę jakoś nikt nie zwrócił uwagi. 

Otworem w siatce zainteresowałam się nieco później, kiedy opanowaw-
szy poruszanie się na czworakach, postanowiłam poszerzyć swe życiowe 
horyzonty. Najpierw udało mi się wepchnąć w dziurę głowę i jedną rączkę, 
potem wcisnęła się reszta Misia i… łup – wylądowałam na dywaniku przed 
łóżeczkiem. Cały pokój był do mojej dyspozycji! Oczywiście, początkowo 
próbowano utrudnić mi wycieczki, ale ostatecznie dziura została i służyła 
jeszcze długo. 

Kiedy poznałam wszystkie zakamarki pokoju, wyruszyłam na podbój 
schodów, bo przecież moim upragnionym celem była znajdująca się na 
parterze kuchnia, gdzie zawsze działo się coś ciekawego.

Jak strasznie wyglądały z góry te strome, błyszczące potwory! Pierwszy 
stopień był tak daleko i zupełnie nie wiedziałam, którą część ciała najpierw 
na nim umieścić. Nóżkami zacząć czy brzuszkiem? A może spróbować  
posadzić tyłek? Trochę przeszkadzały rozciągnięte śpioszki, co chwila 
przyciskałam je do podłogi rączką albo kolanem i wtedy nie mogłam się 
ruszyć. Kręciłam się bezradnie u szczytu schodów, bo zwinięta w kluchę 

– Spójrz na to! – przerwała mu Marianka, wskazując dziurę w zasłonce.
Tomasz stanął naprzeciw łóżeczka i oniemiał. Ze sporych rozmiarów 

otworu w paradnej kotarce spoglądał na niego mój zaciekawiony pyszczek 
przyozdobiony ze wszystkich stron lekko uszkodzonymi falbaneczkami…
Parsknął śmiechem, nogi mu się ugięły i padł na dywanik chichocząc  
coraz głośniej.

– Ha, ha, hi, hi! O raju, zaraz umrę ze śmiechu! Ha, ha, Marianko,  
popatrz na tę misiową gębę w dziurze! Hi, hi, hi!

Leżał na plecach, fikał nogami i śmiał się tak bardzo, że ja też zachicho-
tałam. To rozbawiło go jeszcze bardziej.

– Ha, ha, ha, ale teatr! 
Marianka patrzyła na niego zgorszona i zmartwiona.
– Nie śmiej się jak głupi! Co zrobimy z tą dziurą?
Na dole szczęknęły drzwi wejściowe.
– Dziewczynki, gdzie jesteście? – pytał tatuś wchodząc po schodach. 

A co tu się dzieje?! Tomasz, czemu jeszcze nie wyszedłeś? Spóźnisz się  
do szkoły… Jezu, a co to?

– To Miś, tato, w swoim oknie na świat. – Brat pozbierał się z podłogi, 
otarł wierzchem dłoni załzawione oczy i podniósł tornister. Idę już. Daw-
no się tak nie uśmiałem! Z Bogiem, kochani!

– O matko, kaszka! Tato, proszę wyjąć Misia. Muszę dać jej śniadanko!
Marianka wzięła mnie na kolana i wsadziła smoczek do otwartej już 

buzi. Tatuś przysiadł obok i przyglądał się dziurze zatroskany i rozbawiony 
jednocześnie. 

– Myślisz, że to sprawka Zuzanki?
– No, a czyja? Tylko nie mam pojęcia, czemu to zrobiła. Nie lubi Misia 

czy pani Jadzi?
Przez chwilę było słychać tylko moje ciamkanie. 
– Trzeba z nią pogadać – tatuś potarł dłonią czoło. – Chciała skrzyw-

dzić Misia?
– Jejku, chyba nie! O, ktoś idzie – Marianka spojrzała w kierunku drzwi. 

– Mamusia!
– Panie Boże! – westchnęła mama oglądając zniszczoną zasłonkę. – Kto 

to zrobił i z jakiego powodu?
– Tego właśnie nie wiemy – uśmiechnął się tatuś. – Ale zaraz zrobimy 

małe śledztwo. Musimy jednak podejść do sprawy bardzo delikatnie, bo 
jak wystraszymy podejrzanego, to do niczego się nie przyzna.
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kolanami, życie stawało się coraz ciekawsze. Dla własnej wygody szybko 
nauczyłam się mówić i wszystko stało się dużo prostsze.

Na ogół starałam się nie zaprzątać niczyjej uwagi, ponieważ doskonale 
czułam się w swoim własnym towarzystwie, tym bardziej że, właściwie, 
było nas dwoje. Ja – czyli Miś i Ten Drugi – buntownicza i bardzo ener-
giczna część mojej natury. Radziliśmy sobie doskonale. Ten Drugi miał 
fajne pomysły na zabawy i zwykle było nam bardzo wesoło. Gdy czasem 
zdarzały się chwile grozy i smutku, chował mnie przed niegodziwościami 
losu. Dlatego beztroski Miś zamykał się czasem w komórce albo właził do 
szafy, co najczęściej skutkowało panicznymi poszukiwaniami – „Nie ma 
Misia! Znowu zginęła!”. Za jego namową wdrapywałam się na poddasze, 
gdzie, oprócz mnie, mieściła się tylko chuda Zuzanka. Potem razem z Tym 
Drugim pękaliśmy ze śmiechu widząc, jak niezbyt szczupły tato próbuje 
się wcisnąć, żeby mnie stamtąd wydobyć. Szkoda tylko, że sama musiałam 
potem wysłuchiwać skierowanych do nas pretensji i uwag. Ten Drugi cho-
wał się wtedy głęboko i szeptał:

– Nic nie mów! Udawaj, że nie słyszysz! 
Z powodu Tego Drugiego dorośli traktowali mnie z pewnym dystan-

sem. Podobno nigdy nie było wiadomo, co mogę wykombinować. Nawet 
próbowali poradzić się lekarza, ale skąd niby miałby on znać Tego Drugie-
go? Czy dorosły zrozumiałby, że my lubimy małe, ciasne pomieszczenia, 
gdzie jest cichutko i można wymyślać wspaniałe historie? Próbowałam 
opowiedzieć im o Tym Drugim, ale stwierdzali, że plotę bzdury. Ilekroć 
wymawiałam jego imię, spoglądano na mnie groźnie:

– Misiu, znowu zaczynasz?
Tylko Marianka domyślała się, o co chodzi i usiłowała to wytłumaczyć, 

ale nikt tak do końca jej nie wierzył. 
Na ogół byliśmy z Tym Drugim dosyć grzecznym dzieckiem. Uwielbia-

liśmy kąpiele w jeziorze i słuchanie bajeczek. Coraz bardziej interesowały 
nas książki i pragnęliśmy jak najszybciej nauczyć się czytać. 

pieluszka zjechała do nogawki i dodatkowo utrudniała życie. W końcu, po 
wielu próbach, udało się! Potem było już tylko lepiej.

Na dół zsuwałam się zwykle powolutku, schodek po schodku, chociaż 
zdarzały się też kursy pośpieszne – tur, tur, tur – na tyłku, który obijał 
się o każdy stopień. Przy wchodzeniu do góry znów pomocna była meto-
da dżdżownicy – łapki, brzuch, kolano, tyłek do góry, drugie kolano i tak 
dalej. Przez poruszanie się na czworakach doprowadzałam moje śpioszki 
do osobliwego wyglądu. Wszystkie były koloru ścierki do podłóg i miały 
dziury na kolanach. 

Ku ogólnemu zadowoleniu, stawałam się człowiekiem zaradnym, bez 
wygórowanych wymagań wobec bliźnich i reszty ludzkości, chociaż moja 
nadmierna ciekawość świata bywała czasami męcząca. Uwielbiałam na 
przykład mieszać w popielniku kuchennego pieca. Ciepły popiół był miły 
w dotyku, rozsypywałam go wokół i patrzyłam jak opada siwą chmurką. 
Potem zlizywałam z dłoni miękkie drobinki, które miały słodkawy smak 
i chrzęściły w nielicznych jeszcze ząbkach. Wilgotne resztki rozmazywa-
łam starannie szarymi smugami na ścianie i białych drzwiczkach kuchen-
nych szafek.

Z upodobaniem wrzucałam przeróżne drobiazgi do wiaderek z wodą, 
stojących na niziutkiej ławce. Czasami lądował tam znaleziony na podło-
dze ziemniak, wtedy woda robiła głośne „plum” i rozbryzgiwała się do-
okoła fontanną srebrzystych perełek. Innym razem udało mi się wrzucić 
blaszany kubeczek ściągnięty ze stołu. Prawie bezdźwięczny bryzg wy-
skoczył wtedy z wiaderka i osiadł na ścianie wielką, mokrą plamą. Kapeć 
Zuzanki natomiast wślizgnął się do wody cichutko i tonął powoli w sa-
motnym tańcu. 

Bardzo lubiłam też schowany za zasłonką kubeł na pomyje. Stał na 
podłodze i swobodnie mogłam do niego sięgnąć, by, na przykład, umyć 
rączki. Karcono mnie za te zabawy delikatnym „oj, oj, Misiu, nie wolno!”, 
nazywano prosiakiem, świnką, brudaskiem, ale nikt się nie gniewał. Z nie-
odłącznym uśmiechem na umorusanej buzi dostarczałam rozrywki i po-
wodów do radości całej rodzinie.

Czas płynął szybko, rosłam sobie zdrowo, domownicy kochali mnie, 
bawili się, czytali mi książeczki lub zabierali na spacery. Choć świat był 
czasem barwy szaro-burej i miał postać „gryzącego” sweterka, którego 
nie cierpiałam, albo opadających, workowatych rajstopek z wypchanymi 
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choć bardzo skromnie umeblowanego domu i stęsknionej rodziny, która 
zdążyła powiększyć się o mnie. Wszystkie nowości, prezentowane przez 
naszą gromadkę, babcia powitała z właściwą sobie powściągliwością, wy-
głaszając liczne uwagi i wątpliwości. 

– Malutka ładnie odkarmiona, tylko odziana niechlujnie i trochę zanie-
dbana – seniorka obejrzała mnie ze wszystkich stron, obracając jak lalkę. 
– To drobiazg, poradzimy sobie.

– Woda bieżąca, zimna i ciepła, bardzo dobrze – pochwaliła i odkręciła 
kolejno oba kurki, ujmując je długimi, smukłymi palcami. – Zlew mógłby 
być większy, no nie szkodzi, ale flizy na podłogę bure jakieś wybraliście… 

– Zdobycie ich graniczyło z cudem – odparł z goryczą tatuś. – Prze-
cież prawie niczego nie można dostać, a coś takiego jak wybór kolorów 
nie istnieje.

– Co ty powiesz? A w moim rodzinnym domu na kuchennej podłodze 
były piękne glazurowane płytki. Biało-błękitne, w szachownicę ułożone, 
podobno moja babka takie chciała, bo lubiła błękit.

– A kiedy to było, babciu? – zapytała Marianka.
– Budowę domu skończyli, a niedługo potem powstanie się ruszyło. – 

Matka naszego ojca w skupieniu dokonywała obliczeń. – To coś koło tysiąc 
osiemset sześćdziesiątego musiało być. Bardzo dawno temu.

– No tak! – Tomasz uśmiechnął się szeroko, szurając nogą po chropawej 
powierzchni brudnoburaczkowej podłogi. – Teraz mamy czasy nowocze-
sne, ha, ha. Trzeba budować huty i fabryki i won z fanaberiami o koloro-
wych kafelkach!

Centralne ogrzewanie wzbudziło wiele wątpliwości i spotkało się 
z miażdżącą krytyką.

– Ta żeliwna szkarada będzie już na zawsze szpeciła mój pokój? – bab-
cia z obrzydzeniem dotknęła kaloryfera. – Nie pasuje wcale do moich  
antyków. I myślicie, że ciepło od tego będzie? Bzdura!

– To solidne grzejniki, przedwojenne – Tomasz znowu pokazał zęby 
w łobuzerskim uśmiechu. – Wymontowane z jakiegoś pałacu, tatuś kupił 
okazyjnie. Od złodzieja.

Swobodna wypowiedź mojego brata wprawiła dorosłych w stan lekkiego 
osłupienia. Ojciec odwrócił się do okna, a mamusia pochyliła się i zaczęła po-
prawiać mi opuszczone rajstopki. Nie lubiłam tego, bo niechcący szczypano 
mnie wtedy w nóżki, więc teraz też ryknęłam w wielkim proteście i wierzg- 
nęłam kopytami. Przy okazji wlazłam na stopę stojącej za mną Zuzance.

Moja babcia

Mieszkaliśmy naprzeciw kościoła, tak blisko, że bliżej już być nie mo-
gło. Nikt raczej nie buduje domu parę kroków od kościelnej bramy i wu-
jek mojej babci też tego nie zrobił. Postawił budynek na ulicy Kościelnej, 
w przyzwoitej odległości od świątyni. Potem kościół spłonął, wujek umarł, 
a moja babcia odziedziczyła po nim kamienicę, która znalazła się niemal-
że na placu budowy wielkiego Domu Bożego. Postanowiono bowiem, że 
nowa świątynia ma stanąć nieco bliżej rynku, więc od babcinego domu 
oddzielała ją jedynie wąska uliczka, w której z ledwością mieścił się konny 
wóz. Po latach, na krótko przed moim urodzeniem, dom został powiększo-
ny, przez co zdawał się stać jeszcze bliżej kościoła niż przedtem.

Budowa kościoła, przerwana przez wojnę, ciągnęła się w nieskończo-
ność. Wokół przez wiele lat piętrzyły się hałdy ziemi, piasku, wapna, wa-
lały się potłuczone cegły, kamienie, czyli panował zwyczajny bałagan bu-
dowlany, co starsza pani, osoba kochająca ład i porządek, znosiła z wielkim 
trudem. Wszystkie sprzęty w mieszkaniu pokryte były warstwą puszystego 
brudu, a drobiny piasku znajdowano nawet w zamkniętych szafkach. Na 
miejsce sprzątniętych pokładów kurzu pchały się kolejne brudne bałwany. 
Szary pył wciskał się w każdą szczelinę, a pod butami chrzęścił drobny 
żwir, wnoszony przez wszystkich wchodzących. Babcia nieustająco goni-
ła do sprzątania służebną dziewkę, sama też ścierała kurze, prała firanki 
i serwetki, ale na próżno.

– Zachciało mi się mieszkać blisko kościoła – gderała, polerując ener-
gicznie blat eleganckiego stoliczka do kawy. – A trafiłam prosto do czyść-
ca. Zanim skończą budować, ja odpokutuję tu wszystkie grzechy swoje 
i pozostałych członków rodziny do czwartego pokolenia wstecz... Trzeba 
było siedzieć w dużym mieście. Tam mieszkanie raz w tygodniu dziewki 
sprzątnęły i wszystko lśniło. A tu brud na każdym kroku… 

Nic dziwnego więc, że parę lat później, gdy okazały kościół był wresz-
cie gotowy i skutecznie zasłaniał widok z okien, służąca wyszła za mąż za 
jednego z zatrudnionych na budowie murarzy, a mój ojciec zaplanował 
rozbudowę i remont domu, jego matka natychmiast spakowała walizki 
i wyjechała na krótkie wakacje do siostry na wieś. Wróciła stamtąd po 
dwóch latach, bo remont nieco się przedłużył, do w miarę nowoczesnego, 
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