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 Zamszowieją przedmioty. Wydłużają się cienie. Przestrzeń kuchni wypełnia mleczny, 

gryzący opar - szczypie w nozdrzach! Monotonne bulgoty nad blachą wielkiego, kaflowego 

pieca działają jednak usypiająco. Dziewczynce kleją się oczy. Oparła zmęczone czoło o rękę 

położoną na blacie stołu, okrytego ceratą w kratkę. Wyjęła z buzi rudawy, obśliniony 

koniuszek warkocza. Ziewa…  

Dwie kobiety cierpliwie zaczyniają ciasto, trzecia miesza w kociołku jakiś śmierdzący 

wywar.  Przez uchylony lufcik wpadają wstążki ciężkiego, pylastego powietrza. I głuche, 

stłumione dźwięki - może echa wystrzałów… 

Kobiety poszeptują. W ich ruchach jest wyczuwalna łagodność. I skrywany niepokój. 

- Jest za mała… 

- Za mała, dlatego nic nie rozumie. 

- Potrzeba jej więcej czasu. 

- I cierpliwości… 

- To jest czyste szaleństwo! 

- Irena zbyt ryzykuje…  

- Irena wciąż ryzykuje. Każdego jednego dnia. Oj, ta nasza Irenka… Zawsze ta sama! 

 Powieki zamknęły się szczelnie - sen przyszedł. I śni się jej siostra - że rozczesuje jej 

włosy. Siedzą obie na sofie w jasnym, jadalnym pokoju, w tamtym ceglastym domu, którego 

podobno nie ma. Lecz we śnie jest realny. Dostrzega bardzo wyraźnie wszystkie sprzęty i 

kwiaty stojące na parapecie w prostokątnych donicach. I rozstrzelone cienie ciężkiej, złotej 

menory. Wnet otwierają się drzwi - staje w nich uśmiechnięty, brodaty ojciec w jedwabnym, 

czarnym chałacie, z księgą oprawną w skórę pod pachą. 

- Niech nie śpi, tylko się uczy. 

- Jest przecież taka zmęczona… 

- Nie mamy czasu. 

- Niczego nie zapamięta, jeśli nie będzie powtarzać! 

- Jeśli się roześpi na dobre, trudno ją będzie rozbudzić… 

- Po pierwsze trzeba coś zrobić z tymi jej włosami. Niechaj ciuteczkę podrzemie… 

- Tak.. Masz rację, masz rację… 

 Kobieta w brązowym fartuchu chwyta przez szmatę garczek. Druga, z siwawym 

kokiem, zręcznie podstawia sito. W zlewie już czeka miednica. Ostrożnie przecedzają 



parującą zawartość. Stawiają żelazny szaflik na środku kuchni i napełniają go wodą, następnie 

dolewają wrzątku z czajnika.  

- Gotowe! 

 Ktoś ją gładzi po plecach. Ktoś szorstkim, lecz czułym palcem głaska po zapłakanym, 

umorusanym policzku. 

- Obudź się! 

- No, trzeba się, mała, zbudzić. Zaraz czeka cię kąpiel. 

- Ale najpierw nam powiedz, jak masz na imię? 

- Ja? 

- Tak. 

- Debora… 

- Nie, nie! Nieee!!!! Masz na imię Marysia!!!! 

- Marysia… 

- Przerabiamy to już tyle razy, a ty nic nie pamiętasz! No, to jeszcze raz. Jak masz na imię? 

- Marysia. 

- Dobrze. Tak właśnie musisz odpowiadać każdemu, kto cię o to zapyta! 

- Marysia. Mam na imię Marysia. 

- Właśnie tak. A jak masz na nazwisko? 

- Goldschmidt. 

- W imię Ojca i Syna! Nie Goldschmidt, a Kowalik. Zapamiętaj raz na zawsze: Ko-wa-lik!!! 

- Kowalik. 

- Dobrze. To jak się nazywasz? 

- Kowalik.  

- A jak na imię? 

- Marysia. 

- Mądra dziewczynka. A jak się nazywa twój tatuś? 

- Abram Goldschmidt… 

- Do licha! 

 

     * 

 

 

 Powietrze w kuchni robi się coraz bardziej wilgotne. Zdjęto z niej brudną odzież. 

Rozpuszczono warkoczyk. Kobieta z kokiem umyła  jej ciało szorstką gąbką - teraz namydla 

włosy. Inna trzyma nożyce. 

- Tniemy na krótko, czy zapleciemy z powrotem? 

- Hm… całkiem na krótko to nie. Ale trzeba przykrócić. 

- Ma wszy? 

- Tak. 

- To będzie więcej roboty. 

- Ależ nowina! Wszystkie mają. 

- Nie prawda. Nie miała Helenka. I Zosia też... 

- Dwie jaskółki nie czynią wiosny. 

- Ano. 



 Kobieta w fartuchu bierze w rękę pogrzebacz. Otwiera piec. Naraz zza uchylonych 

drzwiczek wyskakują pstre iskry. We wnętrzu żar rozczerwienia węgiel. Ciepło bucha, 

przenika. Dziewczynka uderza płasko dłonią w mydliny - czuje nagłą przyjemność. Uśmiecha 

się. 

- Jesteś już prawie czysta, Marysiu. 

- Wypucowana aż miło! 

 Miło, wręcz bardzo miło. Ale dlaczego muszą się do niej zwracać jakimś cudzym 

imieniem? Dlaczego musi kłamać, że jej tato nazywa się Marcin Kowalik? Dlaczego upierają 

się, że pochodzi z jakiegoś Radomska, w którym nigdy nie była, skoro od zawsze mieszkali w 

Warszawie? 

 Kobiety skracają jej włosy, moczą w mocnym wywarze. Następnie owijają głowę 

ręcznikiem. Kątem oka dostrzega, jak któraś nadziewa jej sukienkę na żelazny pogrzebacz i 

niesie w kierunku pieca. Po co? To ta ładna sukienka, na której ciotka Estera wyhaftowała 

pieska - jej ulubiona. Materiał w drobną pepitkę kurczy się w ogniu. Spopiela…  

Oczy szczypią i szczypią. I łzy wymykają się nagle. Wydaje się jej, że wielka, 

kosmata łapa potwora złapała ją mocno za gardło - i dławi… 

- Dlaczego beczysz?  

- No, nie płacz! 

- Taka duża dziewczynka… 

Przez zaciśniętą krtań nie mogą wydobywać się słowa. 

- No, czemu płaczesz, Marysiu? 

- Sukienka… Moja sukienka… 

 

    * 

 

 Kobiety rozczesują jej włosy małym, gęstym grzebykiem.  

- Mocny ten wywar z ziół. 

- Tak! Wyszło nadspodziewanie dobrze. 

- Ma włoski czarne jak smoła. 

- Marysia urodna jak malowanie! 

Spoglądają na siebie ukontentowane. Potem dają jej lustro. Zerka. I nie poznaje. Kim 

jest ta obca, mała, kruczowłosa dziewczynka? 

- No, ślicznotko, a powiedz jak masz na imię? 

Myśli. A w głowie ma galimatias. Co ma powiedzieć? Nie jest już tamtą Deborą. Tamta 

Debora miała dłuższy, rudy warkoczyk i sukienkę w pepitkę. Z pieskiem - tę ulubioną. Tamta 

Debora miała tatusia, który nazywał się Abram Goldschmidt. I mieszkała na piętrze starej 

kamienicy, której podobno już nie ma. Nie jest też Deborą z getta… 

- Więc? Jak się nazywasz? 

- Marysia… 

- A dalej? 

- Marysia Kowalik. 

- A skąd jesteś? 

- Z Radomska. 

- A twój tata to kto? 



- Marcin Kowalik. 

- Brawo!  

- Świetnie! Świetnie doprawdy! Coś dostaniesz w prezencie. 

 Prezent… Dawno nie dostawała prezentów. W udręczonym serduszku budzi się nagła 

ciekawość. Tymczasem któraś z kobiet wyciąga z szuflady paczkę w pogniecionym papierze. 

Pakunek jest niewielki i przewiązany konopnym sznurkiem. Kobieta kładzie prezent przed 

wzruszoną dziewczynką. Ta dotyka go kciukiem - powoli, bardzo powoli.  

- Sprawdź, co jest w środku! 

- Mam sprawdzić? 

- Oczywiście. To przecież dla ciebie… 

 Początkowo niepewnie, lecz potem coraz odważniej odwiązuje paczuszkę. Szary 

papier szeleści. Pod powiekami przesuwają się czułe, lekko zblakłe obrazy podarków, jakie 

dostała niegdyś od rodziców i ciotek.  

- Oh! Oh! 

 Na rozpakowanym papierze leży laleczka, uszyta z kolorowych skrawków batystowej 

materii. Ma przezroczyste, okrągłe oczka z guzików i włosy z czerwonej włóczki. 

Dziewczynka przytula ją mocno.  

- To dla mnie? Naprawdę dla mnie??? 

- Dla ciebie. 

- Jest taka… nowa. Taka śliczna!  

- Przyda ci się do towarzystwa w podróży. Bo jutro musisz wyjechać. Wiesz o tym.  

- Jakoś muszę ją nazwać. Może…Debora? 

- Nie!!! 

- Uchowaj Boże! 

- To jak? 

- Nnno… Krystyna. 

- Lub Jagna. 

 

      * 

 

 Wieje chłodem od rzeki. Na polach poranna mgła. Podskakuje furmanka. Miasto 

zostało w dali. Jeżeli odwróci głowę, zobaczy jedynie dymny, postrzępiony horyzont i niebo 

pomarańczowe od łun nocnych pożarów.  

Zostawiła za sobą ruiny i pogorzeliska. Ocalały domek na peryferiach Warszawy, 

ukryty w gąszczu ogrodu. Czułe, choć szorstkawe głosy trzech nowo poznanych, krótko 

kochanych ciotek. Zapach wywaru z zielska, którym czerniono jej włosy. 

 Poparskują koniki. Śwista bacik w powietrzu.  

Mężczyzna, który powozi, nieskory jest do rozmowy. Nasunął kapelusz na czoło, 

skupiony patrzy przed siebie, na zapyloną drogę.  Dlatego mocno przyciska swą szmacianą 

zabawkę. 

- Jestem Marysia - powtarza. - Tatko - Marcin Kowalik. Mamusi Zofia na imię. A moja lalka 

to Jagna… 

 

 


