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OSTATNI TEGO IMIENIA 
 Część pierwsza: Adam 

 Wiszący na krzyżu nagle otworzył oczy które zdążyły zajść już bielmem i splunął. W 

skrzepach jego krwi Adam dojrzał przegniłe do korzeni, drobne, żółte zęby. Ukrzyżowany splunął 

jeszcze raz i znów wypadły, wtedy Adam przecisnął się przez tłum, padł na ziemię i zaczął wkładać 

je do kieszeni. Wybierał je uważnie z suchej ziemi i gęstej plwociny. Kiedy podniósł się z kolan 

pobrzękiwały jak monety. Obudził się zlany potem. Józefina, jego żona mamrotała cicho, pocierając 

paciorki różańca. Poczekał aż skończy żeby opowiedzieć jej sen. Kiedy skończył pokiwała głową 

ze zrozumieniem, zupełnie jakby mówiła: „wiadomo, zęby to na śmierć“ i poszła obudzić dzieci. 

Jeszcze nawet nie świtało kiedy oni musieli ruszać w drogę żeby zdążyć na zmartwychwstanie. 

 Nad Chotowem unosiły się gęste, miękkie chmury. Niedostrzegalna na mapach wielkich 

państw, maleńka wioska budziła się do dnia gdy dostrzegł ją wreszcie świt. Księżyc zbladł, aż w 

końcu roztopił się we wczesnej jasności nieba i wyłaniać zaczęły się po kolei: najpierw lasy, potem 

wieża kościoła, na końcu domy i stodoły. Dobra, gliniana droga była sucha. Zapach lasu 

pomieszany z wonią ziemi uderzył go w nozdrza, kiedy wziął lejce w dłonie czekając aż rodzina 

wsiądzie na wóz. Kościół, do którego jechali, kilka lat wcześniej pobudował pan Karol 

Niezabytowski, który dbał o stołpecką ziemię. Jadąc mijali jego dwór, a raczej dwór jego żony, 

otynkowany na biało, prosty, utopiony w młodych jabłoniach. Na ganku zobaczył Karola i Zofię 

Karolową, kiwnęli sobie uprzejmie głowami. Byli już umówieni, po sianokosach wspólnie postawić 

mieli tartak i zakład przetwórstwa owocowego, zachęcić młodych żeby zostali we wsi. Pana 

Niezabytowskiego szanowali w Chotowie, choć różne plotki można było na temat państwa herbu 

Ostoja usłyszeć. Adam nie pozwalał Józefinie, ani swoim córkom, ani synowi na ich powtarzanie. 

Niezabytowscy byli dobrymi ludźmi, czego nie można było powiedzieć o innych herbowych 

arystokratach. Siedząc na odświętnie przystrojonym wozie objął wzrokiem swoją niedużą rodzinę. 

Paweł, jedyny syn, był jeszcze chłopięcym podlotkiem i Adam często śnił jego przyszłość. 

Opowiadał o tym tylko Józefinie, która nie mówiła zbyt wiele, raczej tylko pomrukiwała, kiwała 

głową, mamrotała, nieśmiale wskazywała coś ręką. Adama uderzyła bolesna myśl, że nie zauważył 

kiedy żona przestała mówić, pomyślał że pewnie między porodami. Rodziła dwanaście razy, ale 

tylko troje z ich dzieci dożyło do wieku człowieka: podlotek Paweł, niezgrabna Antonina i stale 

poważna Weronika. Adam zadbał o to by cała trójka została wpisana do odpowiednich ksiąg w 

parafii i w urzędzie w Stołpcach. Mimo iż był chłopem, wiedział że w papierach wszystko musi się 

zgadzać: imiona dzieci, imiona rodziców i daty narodzin. Czego nie wiedział to to, że pewnego dnia 

pogubi się w latach w swoich dzieci, i będzie zmuszony odebrać im po dwa, aby mogły żyć. Na 

razie jechali na rezurekcję, każdy ze swoją intencją. Adam nie chciał już żadnych więcej dzieci, 

myślał: troje żywych to bardzo dobrze. Józefina przez lata ich małżeństwa często brzemienna, 

mogłaby w końcu ściągnąć na rodzinę różne nieszczęścia;  została więc odsunięta od zabaw i 

obrzędów na weselach sąsiadów, nie proszono jej w kumy, nie mogła uczestniczyć w pogrzebach, 

nie wolno jej było odmawiać niczego, bo taka odmowa mogła źle wpłynąć na rośliny i zwierzynę. 

Nie pozwalał jej piec chleba, kisić kapusty, czerpać wody, przechodzić przez sznury z bielizną, 

nosić korali ani szyć. Może przez to on i dzieci miały więcej zajęć w domu, ale tak należało robić, 

żeby nie zapeszyć pomyślnego losu. Adam przewidywał, że to Paweł przejmie gospodarkę, a 

Weronika i Antonina będą się uczyć, do czego syn nie miał głowy ani drygu. Z Józefiną wyprawią 

im wszystkim wesela, przyjdą wnuki, podbudują im domy, pole jest przecież ogromne, największe 

w Chotowie, tylko pani Niezabytowska ma większe. Tej Wielkiej Nocy droga na rezurekcję dłużyła 

mu się okrutnie, mimo że jechali wozem, którego używali tylko przy święcie, albo jadąc na targ do 

Stołpiec. W ciągu tygodnia i zwykłe niedziele chodzili do kościoła na nogach, trzy kilometry to 

niedługa wyprawa, ale dziś mimo wozu i dobrej pogody zdawała się nie mieć końca. Paweł zasypiał 



na wozie, obok niego kobiety mówiły różańce. Minęli już cmenatrz, tam było miejsce gotowe dla 

niego i Józefiny. Myśli Adama były rozbiegane, nieposkładane zupełnie, to zastanawiał się nad 

cmentarzem, to nad tym czy jego córki są przystojne. Może o Weronice można było powiedzieć, że 

jest ładna, wysoka, wyprostowana. Antonina mniejsza, mniej kształtna, może będzie miała garba i 

na pewno nie była piękna. Kiedy się urodziła miała szósty palec u prawej ręki. Był u porodu, przy 

drzwiach czekał, aż usłyszał krzyk dziecka i wtedy wszedł. Modlił się, żeby Bóg nie zabrał Józefy, i 

modlił się żeby to był chłopiec. Kiedy urodziła się Antonina z szóstym palcem u prawej ręki, Józefa, 

nieprzytomna z bólu poprosiła o nożyce. Przetrał je i podał żonie, ona zaś odcięła dziecku palec i 

wrzuciła go do pieca. Rana zrosła się tak, że nikt by nie poznał, a mimo to, gdy Antonina miała 

siedemdziesiąt lat i żyła tysiąc kilometrów od Chotowa często pocierała się w to miejsce, strasząc 

mnie tą historią w którą nie chciałam wierzyć. Potem zrozumiałam że czasem się to zdarza, że to 

nic strasznego, że przecież zawsze mogło być gorzej. To jednak nie należy do tej historii, należy do 

niej wóz na którym jechali i milcząco strzepywali z siebie resztki snu. To był piękny świt, choć jak 

na kwiecień było jeszcze dość zimno. Adam myślał, że po święcie, ze swoim bratem Michałem 

muszą jechać do Stołpiec na targ. Wprawdzie Sara miała w sklepie dużo rzeczy i można było u niej 

kupować w każdy dzień oprócz Szabatu, ale zaczynał się nowy rok  i trzeba było uzupełnić rzeczy 

których zabrakło. Może zabierze dzieci, Weronika chciała wstąpić na pocztę, zapytać o pracę. Nie 

chciała robić na roli i Adam nie miał nic przeciwko, choć tutaj prędzej znalazłaby męża niż na 

poczcie, gdzie pracują same kobiety, przemiłe, może któraś ma odpowiedniego syna. Było tyle 

rzeczy o których Adam musiał i chciał myśleć, że zupełnie nie mógł skupić się na zmartwychstaniu. 

Wreszcie dojechali i weszli do kościoła. Klęczeli przez długie minuty za progiem familijarnego 

kościoła pod wezwaniem Świętego Serca Jezusowego. Młody ksiądz rozpoczął pochód wokół 

krzyża, który dziś pokonał śmierć. Czas było podziękować Zmartwychwstałemu za cały rok. Adam 

dziękował za dobrą żonę, dobre dzieci, pole, brata, z którym żył dobrze. Nie brakowało im, jak 

niektórym w Chotowie, na jedzenie i ubrania; nikogo o nic prosić nie musieli. Weronika zresztą 

sama szyła cudownie i wystarczyło tylko kupić u Sary trochę materiału i mieli wszystko. Był 

zadowolony, dzięki temu jego dzieci mogły wybrać swój los. On swojego nie wybrał, i Józefina też 

nie – została mu dana, razem z krowami i koniem. Świat się zmienił, myślał Adam. Teraz, Panie 

Jezu, modlił się cicho, pozwól przetrwać lato, sianokosy, zrobić zapas na zimę i znów czekać na 

nowy rok, obrodzenie, przebudzenie. 

 Dobrze wypadała Wielka Noc tego roku, bardzo dobrze. Już zeszły najsilniejsze mrozy, 

ziemia odżywała powoli, Adam, prawdziwy gospodarz, potrafił przewidzieć, że to będzie udany rok.  

Jedynie sny psuły mu krew, ulgę przynosiła wtedy rozmowa z niemą Józefiną. Kiedy ją poznał, 

myślał, co to za imię. Nadawanie imion wydawało mu się podniosłym zajęciem, nazwiska zanikają, 

imiona pozostają, mimo swojej powtarzalności. Zastanawiał się jak to będzie kiedy imiona się 

wyczerpią. Na razie, jest mało ludzi, ale przecież będzie ich coraz więcej i więcej. Wielka wojna 

zabrała tak wiele z nich, ale nadawano je na nowo wszystkim małym pogrobowcom, żeby nie 

zostały zapominane. Jego pierworodny syn też miał na imię Adam i umarł. Nie chciał więc 

kolejnych Adamów, on będzie jedynym Adamem, ulepionym z czerwonej gliny, Adamem 

człowiekiem, Adamem ojcem, Adamem zrodzonym z ziemi. To było jego imię, proste i 

skomplikowane zarazem. Imię Antoniny było pomysłem Józefiny, Weroniki i Pawła - jego własnym, 

zgodne z synaksariami wschodnimi. Paweł znaczył: mały, najmniejszy, ostatni. Weronika znaczyła: 

oblicze Pana; te imiona wydawały mu się piękne. Rezurekcja, w przeciwieństwie do drogi, 

skończyła się prędko, teraz dawnym zwyczajem, trzeba było  ścigać się wozem do zagrody, bowiem 

kto pierwszy dojedzie do domu ten będzie miał najlepsze plony. Po zmartwychwstaniu Chotowo 

pokryło się słońcem tak wielkim i ciężkim, tak radosnym, że zdawało się, że nigdy nie zajdzie. 

 Od tego dnia Adam wracał do swoich snów, pytał sam siebie dlaczego go męczą nieznośne, 

przecież to babska domena, babskie sprawy. Józefiny nie męczyły, ona budziła się wypoczęta i 

rumiana od rana, dla niego tylko te sny niemo tłumaczyła. Zauważył, że Weronika nie śniła, może z 

wyboru, Paweł był za mały żeby śnić, do snów się przecież dorasta. Tylko Antonina cierpiała na tę 

przypadłość którą po ojcu dostała. Pewnie głowił by się nad tym dłużej, gdyby nie to, że ten rok 

skończył się o wiele za wcześnie, we wrześniu, kiedy armia czerwona Związku Radzieckiego a 



potem zgniłozielona armia niemiecka podeptały Chotów, Łuczganki, Stołpce i zabrały ze sobą 

niemal wszystko co żywe. Dojne krowy, tuczne świnie, silne konie, Niezabytowskich i Sarę. Ludzie 

i zwierzęta znikają w swoim czasie, taka jest kolej rzeczy, którą zachwiały kolorowe armie, czołgi i 

ogień. Tego co nastąpiło potem Adam nie mógł pomyśleć, nic takiego nie mogło mu się przyśnić. 

Przespali sześć długich lat a kiedy się obudzili świat stał na głowie. 

Część druga: Antonina 

 Na Soborze Nicejskim w 325. postanowiono, że Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą 

niedzielę po pierwszej pełni Księżyca i wiosennym zrównaniu dnia z nocą. W Nicei musiało być 

wtedy sucho. Ruchomość święta była dla Antoniny sensowna i bezsensowna, ale o tym nie mówiła 

z nikim. Sensowna, bo nowy rok ziemi również był ruchomy, nigdy nie przypadał na jeden wybrany 

dzień, to był powolny proces, kończacy się wybuchem zieleni, wybuchem przepychu. Przygaszanie 

świata na zimę było prostsze, z dnia na dzień po prostu gasł. Śmierć zabrała Adama w pierwszy 

Wielki Piątek, we wsi Chotowo gdzie przyszedł na świat, ostatniej wsi na nowej granicy Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich. Skoro świat stanął na głowie Anotnina nie widziała 

powodu dla którego jego śmierć miałaby przyjść zwyczajnie. Przecież normalnie krążyła wokół 

człowieka, pies chodził ze skuloną głową, koń kopał, śniło się o zębach i dzieciach, zwiastunach 

śmierci. W 1945 śmierci było już tka dużo, że przestała się przejmować zwyczajami. Jeszcze tylko 

według starego obrzędu Weronika włożyła ojcu do ręki gromnicę i wtedy już wiedzieli, że  

nadchodzi prawdziwy kres. 

 Rok kalendarzowy to najgorszy z możliwych sposób liczenia czasu, choć sam pomysł iż 

człowiek mógłby go zmierzyć, policzyć wydaje się absurdalny. Rok kalendarzowy zaczyna się się 

w środku niczego. Lepsze już wydają się sposoby hydrologiczne, księżycowe czy zwrotnikowe. 

Nawet w Chotowie, do dnia w którym niebo zmieniło swoje barwy, istniały obok siebie dwa 

kalendarze, cesarza Juliusza i papieża Grzegorza i nikomu nie przeszkadzało to w dotrzymywaniu 

terminów. Najbliższy życiu wydaje rok liturgiczny, rok naturalnie oparty na porach roku, które 

płynnie się zmieniają bez względu na wojny, granice, powstania, urodzenia i śmierci. Czas jest 

indywidualny dla każdego zakątka świata, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie śmie chyba uważać 

że na syberyjskim stepie czas płynie tak samo jak w czarnej Afryce. Czas mierzy nas i ta 

świadomość pozwalała Antoninie przechodzić z jednego czasu w drugi bez zbędnych sentymentów. 

Był czas Chotowa, czas Adama, czas jego snów, a potem jego czas się skończył i nadszedł jej czas. 

Nad wioską unosił się swąd spalonego lasu i wylewanej, kiepskiej drogi. W czas lasu, błota i 

wysokich traw przyszedł czas tartaków, telegrafów, kolei i traktorów. Położenie domu się nie 

zmieniło, stał tam gdzie zawsze. Przesuwali się ludzie, granice nazbyt często, ona tkwiła na swoim 

miejscu i ono było niezmienne - w Białoruskiej Ludowej Republice, Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, Rosji, Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej i Polsce i mimo 

tych śmiesznych nazw, to wciąż przecież było to miejsce. Antonina więc nie rozczulała się nad 

minionymi czasami, czasy mijają po  prostu, niezależnie od ludzi, których zabierają ze sobą. W jej 

przekonaniu chronić należało tylko sny i imiona, w tym była podobna do ojca. Sny zespalały świat 

w logiczną całość. 

 Dla Ałtajów, dawnych ludów zamieszkujących kres imperium, czerwony to południe, biały 

zachód, czarny północ. Biała Ruś jest na zachodzie. W Białej Rusi żyło się według ustalonych reguł, 

które ostały się w swoich szczątkach lecz cały ich sens zmiotła historia, której istnienia zdawali się 

nie dostrzegać mieszkańcy Łuczganek, Stopłców, Chotowa i wszystkich miejsc, które dawniej 

należały do nich. Wieś zarosła nową tkanką, nieznanymi materiami. Zmieniło się też niebo, dawniej 

jasne i miękkie, teraz stalowo szare, jakby gdyby wchłaniało wysiłki budowniczych nowej ery, ich 

zmagania z metalem i żelazem. Ostatnia wieś na granicy polsko-radzieckiej stała na drodze tym 

budowniczym, ale ze wschodu przyszedł gradowy deszcz, za nim wojsko, a za nim kolektywizacja. 

Zabrano zwierzęta, a tych którzy nie rozumieli zmiany, sto tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci 

położono do grobu bez krzyża, bez modlitwy, bez zębów. Wywozili ich w nocy, tak jakby nocą nikt 

nie mógł niczego zauważyć, a przecież nocą wszystko widać wyraźniej. Gdy już pozbyto się 

przeszkód w postaci ludzi i zwierząt pojawiły się kołchozy. W każdym, według prikazów, powinny 

być dwa konie, ale kiedy brakowało koni, zaprzęgano krowy, a kiedy zabrakło krów, bo jakże miało 



ich nie zabraknąć, zaprzęgano ludzi. I tak trwała wielka budowa nowego świata. 

 W rodzinie zostało ich czworo: niema matka, piękna niegdyś Józefina i troje dzieci, teraz już 

prawie dorosłych: Weronika, Paweł i Antonina. Cała trójka wykonywała nowe w Chotowie zawody: 

Weronika – urzędnika pocztowego, Antonina – dyspozytorki w kołchozie, Paweł – pijaka. I choć z 

okna wciąż widać było wzgórze, na którym stał kościół i biły jego dzwony, zmieniło się wszystko. 

Zniknęły pola Śliżów i pola ich sąsiadów, zniknął dwór Niezabytowskich herbu Ostoja i nawet 

herby zniknęły. Na miejscu pól powstały kołchozy, ze swoim spółdzielczym zarządem i prezesem 

na czele. Dzień pracy trwał dwanaście godzin dla mężczyzn i kobiet, co niemal zrównywało ich 

swobodą dysponowania sobą i majątkiem. Oprócz tego pojawiły się nowe słowa: „republiki rad“, 

„przodownik“, „plan“, które pasowały barwą i brzmieniem do nowego nieba. Dwór 

Niezabytowskich zabrał komisarz i zrobił tam magazyn, sklep Sary spłonął. Ale powstały zupełnie 

nowe miejsca. Wycinano połacie lasów, osuszano bagna. Antonina i Paweł zaczęli pracę w 

kochłozie. Szli do niego siedem kilometrów rano i siedem wieczorem. Prezes przyjeżdżał raz w 

miesiącu z blokami papieru i wyliczeniami oraz mowami o pięknu wspólnej własności. Pod jego 

nieobecność najważniejsza była Antonina. Umiała liczyć pod kreskę i pisać – po polsku i po 

rosyjsku. Nadzorowała mordowanie zwierząt, gdy z planu wynikało, że nie starczy dla nich paszy. 

Pracowała ku chwale republiki rad. Nowi mieszkańcy Chotowa, przesiedleńcy z dalekich stepów, w 

większości niepiszący i nieczytający spluwali jej pod buty, które przywoziła teraz z Mińska. Starzy 

mieszkańcy wioski, których nie zostało aż tak wielu, patrzyli na nią z mieszkanką podziwu i strachu. 

Weronika cichym głosem przed pójściem spać tłumaczyła jej, że nie może słuchać plotek, że jej, 

ruskiej suki nienawidzą jeszcze bardziej, a przymilają się, chcąc załatwić coś na poczcie szybciej, 

po starej znajomości. Weronika została ruską suką odkąd urodziła córkę – Olgę, której rosyjskim 

oficerem. Najstarsze dziecko Adama Śliża nabrało matroniej godności, spychając niezamierzenie 

Józefinę z jej miejsca. Józefinę, która po śmierci Adama, była już tylko zajęta doumieraniem. 

Stalowe niebo nad nimi szarzało jeszcze mocniej, z miesiąca na miesiąc. Antonina przysypiała na 

krótkich kursach historii wszechzwiązkowej komunistycznej partii bolszewików, nie rozumiała ani 

słowa Wieczesława, kaowca o fizjonomii zająca, który szeptał o bohaterskiej walce komunizmu z 

nazizmem jakby do siebie. Kołchoźnicy, po dwunastu godzinach pracy w polu zapędzeni na salę 

oświatową, popijali bimber w tylnych rzędach lub spali. Ona musiała siedzieć z przodu, jako 

przodowniczka i pionierka. Odganiała niezdarne zaloty Wieczesława, bo wydał jej się nudny i 

brzydki. Nosiła się pańsko, ale nie na pokaz, nosiła się pańsko dla siebie. Sześć lat snu wojennego 

nauczyły ją korzystać z życia takim jakim było. Nauczyła się wszywać pieniądze w staniki i majtki, 

podszewki do spódnic, między halki, by już nigdy więcej nie dać się okraść. W drewnianym 

puzderku, które stało w kuchni trzymała zęby – matki, ojca, swoje, Weroniki, Pawła i miała zamiar 

dołożyć tam pierwszy ząb Olgi. Innych pamiątek nie zbierała. To Weronika trzymała zdjęcia i 

opisywała je z tyłu swoim prostym pismem „Z ojcem w Chotowie“, „Antonina i Wieczesław na 

Placu Czerwonym“. Paweł nie zbierał nic. Paweł jadł, pił, spał i śpiewał piosenki, koledzy 

podjudzali go, bili mu brawo, rzucali miedziane monety, żeby ten sobaczy chłopak pił i śpiewał 

dalej. 

 Pewnej zimy mieszkańcy Chotowa  zbuntowali się, bo z kołchozu nie można było się 

wypisać. Dla Antoniny nie było to pozbawione sensu, przecież nie można było się też do niego 

wpisać. Nie rozumiała, czemu narzekali zamiast pracować. Były przecież wycieczki zakładowe, 

choinki dla dzieci, przedszkola, sprawiedliwy podział dóbr i czasu.  Antonina jeździła do Mińska, 

Grodna, a raz nawet była w Moskwie, dobrze liczyła, należało jej się. Musiała panować nad 

niemądrym wichrzycielami, ona, mała garbata chłopka.  Zajmowały ją też inne sprawy, prywatne. 

Ona i Weronika miały w wiosce poszanowanie, które być może wynikało ze strachu, ale o Pawle 

gadano. Stare prawa dotyczące plotek już nie obowiązywały, więc kiedy jej najmłodszym bracie 

mówiono, że nie przepuścił żadnej dziewczynie, zmusiła go, żeby starym zwyczajem stanął 

naprzeciwko dwunastu chotowskich panien odrapany, ale umyty i odświętne ubrany i zabrała się za 

swaty. Niechętnie wskazał palcem na Staśkę i wzięli ślub, w nowym socjalistycznym rycie, którego 

udzielił im burmistrz. Parę tygodni później dopełnili obowiązku przed Bogiem i siostry mogły spać 

spokojnie. Było to długie i nieszczęśliwe małżeństwo. Antonina dorastała i jak ojciec zrozumiała, że 



nie ma dla niej spraw i pracy ponad miarę. Jako panna jeździła traktorem po Chotowie i ludzie 

przyglądali jej się z zawiścią i pogardą, sobacza garbuska syczeli, pospała się ze Stalinem, jak jej 

siostra ruska kurwa, z tym bękartem oficerskim. Ludzie niegdyś uśmiechnięci i życzliwi dla 

wszystkich Śliżów, syczeli. Antonina nie słyszała tego syku zawistnego. To nie miało znaczenia, 

miała 20 lat i czuła się młoda. Kiedy docierał do niej syk pocierała szósty palec którego nie było i 

zabierała się za liczenie części do traktorów. Na tym polegała jej praca, liczyła części, zamawiała je, 

spisywała i znów liczyła. I nigdy, ani razu nie zgodziła jej się ilość, a przecież liczyła świetnie. 

Nigdy nie zwracałam na to uwagi, na jej liczenie pod kreskę, którego potem używała moja mama, a 

potem ja. To naturalny sposób liczenia, pod kreską wszystko musi się zgadzać. Antonina wiedziała, 

że nie jest tak mądra jak Weronika i że nie jest mężczyzną jak Paweł, nie miała już nawet swojego 

szóstego palca który wyróżniłby ją spośród ludzi, ale liczyć umiała. Liczyć i zbierać sny, choć ten 

drugi talent, który dostała po ojcu nie podobał się w republice rad. Bez względu na to wiedziała że 

odpowiada za części za traktorów i ludzkie sny. Kiedy ona pracowała inni pili, na śmierć, arcypicie 

by zapomnieć to co było wcześniej, znieczulić się, przerwać stalowo szarą smugę cienia. Chodziło 

o to żeby żyć i każdy żył jak umiał. Paweł na przykład żył nie przyznając się, że to jego siostra ta 

niziutka garbuska.  Weronika żyła żeby wychować córkę,  Antonina by pracować i zwiedzić ten 

dziwny, nagle poszerzony świat. Jednak żadne z nich nie kładło się ze spokojem do snu odkąd 

Adam odszedł, a Józefina zamilkła na dobre. Nie układało im się pod nowym niebem. To Antonina 

zadecydowała, że wyruszą z kresu do rdzenia. Z Chotowa przywiozła tylko sny, każdy sen coś 

znaczył, Weronika z Chotowa przywiozła córkę, Paweł żonę, Józefina nie przywiozła nic. Historia 

człowieka składa się z wypreparowanych konfabulacji i od tej chwili ich historia poddała się temu 

prawu. Wyprawa ta była ostateczną próbą zmienienia swojego losu. Spędzili sześćdziesiąt godzin w 

pociągu, który śmierdział samogonem, tanim tytoniem, dziećmi i starcami. Stawał co dwadzieścia 

minut i na te chwile zalegała w nim cisza, taka którą przywołać może tylko strach. Jaką mogli mieć 

pewność, że to co zostawiali za plecami było gorsze niż to do czego zmierzali. Przecież nikt z nich 

tam nie był, a ci którzy wyjechali wcześniej nigdy nie wracali. Józefina, Weronika, Antonina, Paweł 

i Olga wyjechali gdy nastała noc. Nigdy nie wrócili i nikt po nich nie zapłakał. Został tylko Adam w 

grobie który przygotował dla siebie i Józefiny. 


