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Scyllybda i Harylla (1991 r.)

  Znakiem szczególnym ducha babci 
jest bezgraniczny, niepojęty upór skle-
rotyczny.
  Szczególnym zaś znakiem babcinego 
ciała są zrogowaciałe paznokcie na sę-
katych, powykręcanych palcach nóg, 
przypominaj¹ce eligoceńskie ślimaki, 
mog¹ce zamienić w g³az każdego, kto 
odwały³by się ich dotkn¹ć. Nawet pod 
grub¹ skarpet¹ wygl¹daj¹ groźnie ich 
stercz¹ce grzbiety. Ale do rzeczy, bo 
jak cz³owiek się rozkręci, może zanu-
dzić na śmierć. Kilka dni temu, gdy 
obiera³a kartofle, przyszed³ ten stary 
Magiera, co ma wielkie, ow³osione 
uszy i zwisaj¹c¹ doln¹ wargę.
  - Pani Heleno – zapyta³ – czy wy-
s³a³a pani dokumenty w sprawie nie-
mieckiego odszkodowania? Nie? Jak 
Boga kocham, pani naprawdę jest nie-
poważna. Ludzie pisz¹, wysy³aj¹, pro-
sz¹, ż¹daj¹, a pani nie chce się palcem 
kiwn¹ć. Myśli pani, że sami zechc¹ 
³askawie przyjść? O swoje trzeba się 
upomnieć, na Boga! 
  Dziadek, czyli m¹ż babci, nie wróci³ 
z Oświęcimia. D³ugo tam nie siedzia³.  
Zaledwie pó³ roku. Ostatni list przy-
szed³ w czerwcu czterdziestego pierw-
szego: „Ich fuhle mich gut. Ich bin ge-
sund”.  A w lipcu już nie ży³. 
  Babcia wyla³a z garnka brudn¹ wo-
dę. Puści³a strumień czystej. Posoli³a.
 Jej ojca zabili na Polu Mokotowskim.
Zebrali przypadkowych ludzi do ku-
py i strzelali z pistoletów w g³owy. 
W pierwszym dniu Powstania. Niko-
go z rodziny przy tym nie by³o, ale
Roso³owski, znajomy z czwartego 
piętra, opowiedzia³ wszystko dok³ad-
nie.
  Woda w garnku zaczę³a bulgotać.
  Wielu s¹siadów zginę³o wtedy oprócz 
ojca babci. Ziętka wypchnęli z balko-
nu na pi¹tym piętrze. Otrzepali ręce, 
jakby wyrzucili worek śmieci, a jeden 
hitlerowiec wygl¹da³ za nim d³ugo, że-
by się upewnić czy Ziętek nie uciek³.
  Babcia podrepta³a do pokoju i wró-
ci³a z  tekturowym pude³kiem, w któ-
rym trzyma popękane, fotografie i po-
żó³k³e papiery.
 - Mam tutaj wszystko – powiedzia³a.
  - Co z tego? – skrzywi³ się Magiera. 
– Trzeba wys³ać. Na co pani czeka?  
Nie idzie przecież o pieni¹dze, sama 
pani wie, chodzi o sprawiedliwość. 
Ma³o się pani umęczy³a bez męża 
przez pięćdziesi¹t lat? I ojca zabili. I 
brat męża nie wróci³ z Mauthausen.
  Zab³ys³y iskierki w oczach babci, za-
trzepota³y pozbawione rzęs powieki.
  - O, ojciec surowy by³ i pobożny. 
Dzieci musia³y na czas do domu wra-
cać i do kościo³a chodzić. Nawet przed 
obiadem kaza³ się modlić. W Filtrach 
pracowa³. Zna pan ulicę Filtrow¹?
 - Znam, znam – pokiwa³ g³ow¹ Ma-
giera. - Sama pani widzi – jeszcze ojca 
zabili. Tym bardziej powinna pani wy-
s³aæ te dokumenty.
  Nie lubimy, gdy Magiera szura buta-
mi pod sto³em i zostawia kupy brud-
nego piachu, więc wrzasnęliśmy:
  - Nie s³yszysz, babciu, pan Magiera 
wspomnia³, że zabili twojego ojca!
  - By³a wojna –  powiedzia³a babcia 
spokojnie i stanowczo, jak się mówi o 
b³yskawicach, piorunach, gradzie czy
deszczu.

  - Jaka tam wojna –  oburzy³ się Ma-
giera. – Zabili przecież cz³owieka, 
zwykłego przechodnia. Ot, po prostu.
Już pani zapomnia³a?
  - By³a wojna –  powtórzy³a babcia i 
uśmiechnę³a się. Wówczas zaintono-
waliśmy: „Krakowiaczek jeden...”.
  Babcia podchwyci³a: „mia³ koników 
siedem”. Po³oży³a d³oń na karku i po-
dryguj¹c „dyg”- dyg” podesz³a do kre-
densu. Stary zmarszczy³ brwi. Spoj-
rza³ na nas z wyrzutem, nie da³ jednak 
za wygran¹.
  - Sprawiedliwoœæ musi być – powie-
dzia³ g³ośno.
  - S³yszysz, babciu? Sprawiedliwość! 
– powtórzyliśmy jeszcze g³ośniej.
   Kartofle się dogotowywa³y. Babcia 
wyci¹gnę³a talerze. Jeden postawi³a 
przed Magier¹.
 - Zawsze sama to mówię: sprawied-
liwość musi być, bo źle by by³o, gdy-
by jej nie by³o – powiedzia³a z uśmie-
chem.
  Po chwili gor¹cy gulasz wype³ni³ 
pó³misek.
   Magiera zacz¹³ od nowa:
  - Ja bym na pani miejscu niebo i zie-
mię poruszy³, tupn¹³bym, pięści¹ w 
stó³ waln¹³, koszulę rozerwa³ na piersi, 
a pani stoi, jakby z księżyca spad³a i 
mówi, że by³a wojna.  
  Zabieraj¹c się do jedzenia, przyci¹g-
n¹³ do siebie babcine pude³ko. Zanu-
rzy³ palce w stosie pocztówek i listów, 
wyci¹gn¹³ kilka szarych kartek pokry-
tych z lewej strony gęstym drukiem, 
z prawej zaś sk¹p¹, na kilka linijek, 
korespondencj¹.  Czyta³, odk³ada³, na-
dziewa³ na widelec kawa³ki mięsa, 
przeżuwa³, mrucza³, ogl¹da³ następn¹ 
kartkę i znów czyta³, tym razem g³oś-
no, s³owo po s³owie: 
„Folgende Anordungen... zu beachten. 
Pakete durfen nicht geschickt werden
da die gefangenene im Lager alles 
kaufen konnen. Sprecherlaubnis und 
Besuche von Gefangenen sind grund-
satzlich nicht gestattet”.
   Przerwa³ na chwilę.
 - S³yszeliście? Nie wytrzymam chy-
ba: grundsatzlich! Pos³uchajcie tylko, 
pos³uchajcie!: „Sei guter Hoffnung. Ich 
bin gesund und fuhle mich wohl”. I 
piecz¹tka ma³a: „K.L. Auschwitz Post-
zensurstelle”. 
  Skończy³. Starannie u³oży³ papiery 
w pude³ku. W milczeniu od³ama³ ka-
wa³ek chleba, by wytrzeć z talerza re-
sztki gulaszowego sosu. Prze³ykając,
podniós³ wskazuj¹cy palec i ci¹³ nim 
powietrze przed naszymi oczami. Ka-
żde ciachnięcie kwitowa³ krótkimi 
warknięciami: - Geszajsene cywiliza-
cjon! Geszajsene cywilizacjon!.
  Babcia skorzysta³a z chwili przerwy: 
  - Ale mnie nie sta³o się nic. Cyganka 
wywróży³a, jak tylko wybuch³a woj-
na, że nic z³ego mi się nie przydarzy.  
Sprawdzi³o się co do joty – w³os mi 
z g³owy nie spad³. Po Powstaniu trafi-
³am z dzieckiem do dobrych ch³opów
pod Łowiczem. Co za dobrzy ludzie!  
Kiedy wróci³am do Warszawy rodzi-
na myśla³a, że spuch³am z g³odu, a ja 
się tylko śmia³am – tak dobrze wy-
gl¹da³am.  Taki los.  Mia³am szczęście 
i już.  Ha, ha, ha!
  Roześmiana usiad³a ko³o Magiery 
i trajkota³a dalej:
 - Mówię panu, kiedy postawili miesz-
kańców naszej kamienicy pod murem,

myśla³am, że tej jędzy, Cyganisze, ni-
gdy nie daruję. ¯a³owa³am z³otówki,
któr¹ jej da³am. Tyle pieniędzy, myś-
la³am, posz³o na darmo. Dziecku zd¹-
ży³am szepn¹ć, żeby się przewraca³o, 
jak tylko zaczn¹ strzelać, i później le-
ża³o cicho. Nagle coś się wydarzy³o 
na s¹siedniej ulicy. Musieli odjechać.  
Zniknęli równie szybko, jak się poja-
wili...  A, widzi pan, jednak Cyganka 
mia³a rację – nikt nie zmieni tego, co 
mu pisane!  Ha, ha, ha!
   Magiera podkurczy³ kolana. Z de-
zaprobat¹ zakręci³ się na sto³ku. Piruet 
na pośladkach pobudzi³ babcię, która 
również zako³owa³a energicznie. Jej 
przerzedzone siwe w³osy roz³oży³y się 
jak wachlarz wokó³ g³owy, lub sreb-
rzysta aureola. Po chwili zwolnili obo-
je, a nieustępliwy Magiera powiedzia³:
  - Pani Heleno, musi być sprawiedli-
wość na świecie. Niemcy to rozumie-
j¹. Nie robi¹ żadnej ³aski. Za grzechy 
musz¹ odpowiedzieć. Zgin¹³ m¹ż, brat 
męża i ojciec, sama tu³a³a się pani z 
dzieckiem, więc wybaczy pani, ale od
rzeczy jest gadanie, że w³os jej nie 
spad³...
  - Mnie się przecież nic nie sta³o – prze-
rwa³a szybko babcia.
   Magiera zacisn¹³ zęby. Uj¹³ w d³o-
nie jej pomarszczon¹ twarz i lekko po-
trz¹sn¹³.
  - Kobieto, czy ty nic nie rozumiesz?!
   Babcia natychmiast chwyci³a ow³o-
sione uszy Magiery w swe sękate pal-
ce.  Szarpnę³a, raz w lewo, raz w pra-
wo, jak się rozci¹ga nakrochmalon¹ 
pościel.
  - Ja wszystko dobrze rozumiem – za-
piszcza³a przekornie – g³upia nie jes-
tem. Rozbawiona myśl¹, że Magiera 
ma j¹ za g³upi¹, ci¹gnę³a za uszy jesz-
cze mocniej.
  Stary musia³ puściæ g³owę babci.  
Zrobi³ gwa³towny sk³on, obracaj¹c się 
jednocześnie wokó³ w³asnej osi. O-
swobodzi³ się nie bez trudu. Strzepn¹³ 
z piersi niewidzialny py³ i patrzy³ na
nas zaskoczony, jakby chcia³ powie-
dzieć: „I co wy na to?”. Tymczasem
babcia zaczę³a spokojnie przygotowy-
waæ herbatę. 
  - Cyganka powiedzia³a mi jeszcze: 
„Dobrze ci będzie w życiu.  Ludzie ci 
będ¹ zazdrościli”.
  - Wszystko się sprawdzi³o.  Mam, co 
trzeba. Dziecko wychowa³am. ¯enić 
się ze mn¹ chcieli. Do tej pory przy-
chodzi taki jeden z Wawra. Dom, mó-
wi, mam i ogród, ale ja nie zg³upia-
³am jeszcze, żeby prać staremu dzia-
dowi brudne majtki i skarpety.
  Magiera zwróci³ się do babci tonem 
pojednawczym:
  - Powtarzam, tu nie chodzi o odszko-
dowanie. Ludzie ludziom wyrz¹dzili 
wiele krzywd. Końca świata nie moż-

na sobie gorszego wyobrazić.  Dobrze 
pani wie, że pieni¹dze nie zalecz¹ 
krwawi¹cych ran jeszcze przez kilka 
pokoleń. Odmawiać znaczy nie wy-
baczać, a przecież jesteśmy chrześci-
janami i mimo wszystko wierzymy 
w cz³owieka, przyjmujemy jego skru-
chę, nawet jeśli by³ z³y.
  Intonowa³ każde s³owo, niczym ru-
miany ksi¹dz Grzegorczyk, który 
wpad³szy po kolędzie, zostawia po so-
bie tajemniczy zapach.
  - Nie, nie – babcia pokręci³a g³ow¹. 
- Ja niczego się nie ba³am. Wyci¹gnę³a 
rękę i suchymi szponami wczepi³a się 
niespodziewanie w resztki siwizny 
Magiery. Stary jękn¹³. Szybko przy-
cisn¹³ d³ońmi do swego ciemienia za-
ciśnięt¹ pięść babci, chc¹c uniemożli-
wić wyrywanie w³osów.
  - Pani Heleno, niech pani puści!
   - Przyszli w nocy.  Myśli pan, że się 
ba³am? Wynocha, powiedzia³am, bo 
psem poszczuję!
  Magiera znów zrobi³ obrót, lecz tym 
razem nie uda³o mu się od razu oswo-
bodzić, gdyż babcia obróci³a się w tę 
sam¹ stronę. Efektowne obroty obojga 
sprawi³y, że wrócili do pozycji wy-
jściowej.
  - To pan mnie trzyma! – krzyknę³a 
babcia.
  Upewniwszy się, że jej palce s¹ roz-
luźnione, Magiera opuści³ ręce.
   Dyszeli. Sapali. Milczeli. Nagle bab-
cia zrobi³a zgrabnego fiko³ka do ty³u 
i odezwa³a się pierwsza:
  - Myśli s¹siad, że nie chodzi³am na 
Pawiak, kiedy go zabrali? Dwa razy 
tam by³am. Bardzo uprzejmy i kultu-
ralny pan siedz¹cy za biurkiem powie-
dzia³: „Jeœli m¹ż nie będzie winien, na 
pewno do domu wróci”. 
   - No, i...?
  - ... widocznie by³ winien - skoro już 
pięćdziesi¹t lat go nie ma.  Ha, ha, ha!  
– w³asny śmiech rozbawi³ babcię jesz-
cze bardziej. Ha, ha, ha, hi, hi, hi! – 
chichota³a jak zmora na przednówku, 
lub strzyga nad misk¹ posoki, i nie 
mog³a się pohamować.
  Magiera nie wytrzyma³. Poderwa³ się 
gwa³townie i zrobi³ równie zgrabnego 
kozio³ka do przodu. Wstaj¹c, wysun¹³ 
szpiczast¹ brodę, jakby chcia³ ni¹ bab-
ciê przebić.
  - Winien? S³uchanie radia nazywa 
pani win¹? Do diab³a!  Do cholery!  Co 
też pani wygaduje? Równie dobrze 
mogli go aresztować za jakiekolwiek 
zrz¹dzenie losu: za oddychanie, za nos 
nie taki, za dupę nie tak¹... za to, że 
w ogóle żyje! O jakiej winie, za prze-
proszeniem, pani klepie?!  
  Porusza³ przez chwilê szczęk¹, nie 
mog¹c wydusić więcej ani s³owa. Sły-
szeliśmy jedynie dziwne dźwięki wy-
dobywaj¹ce się z jego gard³a, przypo-

minaj¹ce ni to skowyt bestii skowy-
czącej, ni to charczenie charcz¹cego 
potwora. Spojrza³ ku nam ża³ośnie i 
b³agalnie zarazem, jakby prosi³ o po-
moc, po czym zacisn¹³ usta i gwa³-
townie pochwyci³ rozbawion¹ babcię 
w pó³; znów zawirowali jak b¹czek, 
tym razem jednak zaczęli się obracać 
w przeciwnym kierunku. Si³a odśrod-
kowa wyrzuci³a papierośnicę z mary-
narki Magiery, której huknięcie o po-
d³ogę nie powstrzyma³o szaleńczego 
piruetu, przeciwnie, przyspieszyli i 
mocniej przywarli do siebie. Miga³y 
na przemian przed naszymi oczami 
ow³osione uszy i zgarbione plecy sta-
rego oraz srebrna aureola w³osów bab-
ci. Im szybciej się kręcili, tym trudniej 
by³o ich rozróżnić. Nam również za-
ko³owa³o się w g³owach.  Czuliśmy,
że za chwilę pochwyc¹ nas w swe 
sękate ³apska i poch³on¹, jak wir zło-
wrogi ton¹cego poch³ania, i pragnęli-
śmy wyjść jak najszybciej na świeże 
powietrze, lecz jakaś niepojęta moc nie 
pozwala³a nam się ruszyć z miejsca. 

Ona i on (2006 r.)

  Ona wci¹ż pachnie lawend¹, choć 
przekroczy³a sześćdziesi¹tkę. On na-
dal jest mocny, pomimo siedemdzie-
si¹tki na karku. Ona jest kr¹g³a, g³adka 
i lśni¹ca. Na jego lekko wygiętych ra-
mionach nieźle prezentuj¹ się marynar-
ki i p³aszcze. 
  Ona jest zwyczajn¹ buteleczk¹ z re-
sztk¹ wody kolońskiej, któr¹ zostawi-
li Niemcy w czterdziestym czwartym, 
gdy ewakuowali się pośpiesznie z pra-
wobrzeżnej Warszawy. Na z³ocistej 
nalepce widnieje czarny napis:
 

EAU DE COLOGNE
Lawendel
70 Vol. % 

Reiner Alkohol  
BERNOTH  

BERLIN 

  On jest zwyk³ym wieszakiem z dę-
bowego drewna, kupionym wraz z ża-
kietem przez babcię Helcię tuż przed
wojn¹. Czerni się na nim ³uk t³oczo-
nych liter:

„Magazyn Londyński” 
Bracia CELMAJSTER i E. LIB-

SON, WARSZAWA, Elektoralna 1, 
tel. 326-71.

   
  J¹ trzymamy w k¹cie kredensu, za 
okolicznościow¹ zastaw¹.
  On wisi sobie cicho w g³ębi szafy 
z ubraniami. 
   Na co dzień w ogóle o nich się nie 
myśli.
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