
„W odcieniu szafiru”
Bitwa pod Monte Cassino oczami sanitariuszki

11 maja 1944r.

Na  tej  niewielkiej,  zamkniętej  czterema  ścianami  powierzchni  panowała  cisza,  okryta  i
przypieczętowana obezwładniającą  ciemnością.  Żadna ze  znajdujących się  w pojeździe  kobiet  nie
odezwała  się.  Wszystkie  były  zbyt  przejęte,  pochłonięte  nie  tylko  uczuciami,  ale  i  różnorodnymi
domysłami. Choć żadna z nich tego nie wiedziała (z powodów bardzo prostych: przez brak zegarka i
światła), to dochodziła właśnie dwudziesta druga pięćdziesiąt osiem. Został jeszcze moment, jeszcze
te dwie nieszczęsne minuty i rozpocznie się piekło. Piekło w walce Monte Cassino. 
– Dziewczyny... – Powietrze, w którym unosiła się dusząca woń leków i spirytusu, przebił cichy szept
wypełniony nie tylko nadzieją, ale i surowym, niczym niesplamionym niepokojem. – Myślicie, że tym
razem im się uda? 
Po tych słowach powtórnie wtargnęła błoga cisza. To jedno pytanie tak naprawdę zawierało w sobie
setki innych, wypełniając przestrzeń, targając ich głowami, nie dając im spokoju.  Czy te tak bardzo
bliskie  im  osoby  dadzą  radę?  Czy  będą  ranne?  Czy  przeżyją?  Czy  Polacy  zdobędą  to  przeklęte
wzgórze? 
– Ja w nich wierzę. W ostatnim czasie wiara jest jedyną rzeczą trzymającą mnie przy życiu – odparła
pewnym, melodyjnym głosem Tessa. – Nie ma sensu się dołować. Już i tak siedzimy w tym wszystkim
po uszy. Wszystkie. Prawda?
Blondynka  nie  otrzymała  odpowiedzi,  choć  tak  naprawdę wcale  jej  nie  potrzebowała  –  ona,  jak
twierdziła, znała te dziewczyny lepiej niż samą siebie i doskonale wiedziała, że przyjaciółki nigdy by jej
nie zostawiły.
Nagle  na  zewnątrz  rozległ  się  przeszywający  huk,  który  o  mało  nie  zwalił  sanitariuszek  z  nóg.
Wybuchy nie ustawały, z każdą sekundą dudnienie przybierało na sile, strzały stawały się częstsze,
donioślejsze. Ciężarówka zaczęła się trząść. 

Kilkadziesiąt sekund później poruszająca się machina gwałtownie stanęła, rzucając pasażerki
w przód. Gdy tylko kobiety zręcznie stanęły na nogi, pomieszczenie wypełniło światło. Podążyły za
nim, zostawiając za sobą skrzynie z opatrunkami, amunicją i prowiantem. 

Pierwszym, co rzuciło im się w oczy, była jasna noc – nadzwyczajnie piękna, lecz okrutna w
swej  okazałości.  Tym razem nieba nie  zdobiły  tylko  lśniące  gwiazdy,  bo to  światło  wybuchającej
artylerii uatrakcyjniało granatową barwę sklepienia. Było tak widno! Tessa doskonale wiedziała, że w
tym  momencie  dokładnie  tysiąc  sześćset  sześćdziesiąt  alianckich  dział  wyładowywało  się  na
niemieckich umocnieniach, niszcząc bunkry, pułapki, czołgi, podpalając drzewa, krzaki, lasy, zabijając
ludzi. Piękno światła nie dawało tej dziewczynie ani grama radości. W powietrzu unosił się brudny
dym  i  odór  ciał  pozostałych  po  trzech  ostatnich  bitwach.  Trawa,  ta  zielona,  żywa,  powszechna
roślinność  występowała  tu  tylko  miejscowo.  Plamy brudnej,  czarnej  ziemi  pozostałej  po minach,
może bombach występowały aż nazbyt licznie. 
– Ruszamy? – spytała Pestka, w której głosie wciąż czaiła się nuta niepokoju, choć nie była ona aż tak
nasilona, jak w ciemnościach ciężarówki. Tessa i Skiba bez wahania przytaknęły, równo ruszając przy
akompaniamencie wybuchów dokładnie na północ – na sam szczyt góry Głowy Węża.
– To jak, Tessa, ty mówisz, prawda? – odezwał się niski, lecz śmiały ton Skiby. Dziewczyna nie patrzyła
na rozmówczynie – jedynie wlepiała swoje zielone ślepia w powoli ukazujące się sylwetki krzątających
się mężczyzn.
– A mam inne wyjście? – spytała retorycznie przywołana blondynka, uśmiechając się do siebie. 
– Możemy zagrać w....
–  Nie  ma  już  czasu.  Moja  droga,  zostałaś  wytypowana.  –  Pestka  położyła  dłoń  na  ramieniu
przyjaciółki. – Masz świetną gadane, dogadujesz się z facetami. 
– Chciałaś powiedzieć: z jednym facetem – wtrąciła jej Tessa, przewracając oczami.



– Wrzućmy wszystkich do jednego worka –  odparła  jak  na  siebie  wręcz zadziwiająco asertywnie
rudowłosa, nie szczędząc przy tym uśmiechu i tym samym zakończyła temat.
– Dziewczyny, patrzcie! To już tu. Tylko teraz, który to...  – rozpoczęła Skiba, drapiąc się po głowie.
Związany rano, niesforny kok niemiłosiernie mocno ciągnął ją za włosy. Wszystkie cebulki na czubku
głowy ją bolały.
– To ten! Cisza – nakazała blondynka,  dając stanowczy znak ręką.  Momentalnie obie dziewczyny
umilkły. Jak na zawołanie dowódca 4. kampanii 3. Batalionu Strzelców Karpackich obrócił się w stronę
młodych sanitariuszek, niemal od razu je dostrzegając. Na ich widok zmarszczył  się,  a jego twarz
przybrała  wyraz  zupełnego  niedowierzania.  Gdy  tylko  one  stanęły  metr  przed  nim,  mężczyzna
skrzyżował ramiona, nie tylko tworząc przez to między nimi niewidzialny mur, lecz także próbując
przygotować się psychicznie do starcia. Choć i  tak już wiedział, że przegra. Bo jaki mężczyzna ma
szansę wygrać z tak upartą kobietą?
– Nie  powinno być  was tutaj.  Doskonale  wiecie,  że  to  niebezpieczne.  –  Żołnierz  spojrzał  na  nie
wyjątkowo surowo. Jego ciemne oczy błyszczały złością, ale i podziwem. Podziwiał je dlatego, że one
naprawdę zdecydowały się tutaj przyjść.
– Kapitanie Radwański, dostałyśmy zgodę generała Andersa. Potrzebujecie nas. – Tessa mówiąc to,
gestykulowała żywo, patrząc rozmówcy w oczy. Chciała go przekonać, musiała to zrobić. Były już tak
blisko! – Kilka sanitariuszek już tu jedzie. Rannych będzie ogrom, każda para rąk się przyda. 
– Ten dom znajduje się pod ciągłą obserwacją wroga, w każdej chwili możemy zostać zaatakowani. W
każdej chwili możemy zostać ostrzelani, zbombardowani. Nie będę ryzykował życiem kobiet. 
W tym momencie powietrze przeszył raptowny wybuch, a potem piskliwy wrzask. Wrzask rannego.
Żaden z rozmówców nie zwrócił na to większej uwagi.
– Kapitanie, jesteśmy wyszkolone do pomocy. Nawet ryzykując własnym życiem. Wiemy, co mamy
robić,  znamy  procedury,  zasady  ewakuacji.  Cholera,  walczyć  też  umiemy!   –  Z  każdą  chwilą
dziewczynę ogarniała coraz silniejsza  irytacja.  Tak bardzo chciała przemówić temu mężczyźnie do
rozsądku! Zacięty ślepiec! Doskonale wiedziała z jak wielkim sprzeciwem spotka się ten pomysł, ale
nie mogła... Nie, ona nie odpuści. 
Jej szafirowe tęczówki błyszczały silną i nieugiętą determinacją. Jej twarz wyrażała w każdym calu
pewność. O nie, ona nie odpuści. 
Mężczyzna zacisnął mocniej szczękę, próbując wyładować na niej napięcie. W myślach wyśmiał tę
dziewczynę  za  to,  co  powiedziała.  Ona  będzie  walczyć?  Stanęłaby  twarzą  w  twarz  z  brutalnym
mordercą, bezlitosnym Niemcem? Według niego, ta dziewucha już kompletnie straciła rozum. 
– Kapitanie, proszę. Mam zgodę generała. – Tessa spiorunowała dowódcę wzrokiem, ale to tylko
pogorszyło sytuację. W jego zadufanej głowie pojawiły się stosy prowokacyjnych myśli: Dlaczego on
miałby ulec tej upartej pannicy? Zuchwałe dziewczę! Bratanica generała myśli, że może wszystko... Jej
niedoczekanie.
– Posłuchaj mnie raz,  a dobrze – zaczął  niskim, ciętym tonem. – Jeśli  nie masz nakazu przyjęcia,
możesz  od  razu  zawrócić.  Nie  wezmę  was  na  swoją  odpowiedzialność.  Czy  to  jest  jasne?  –
Dziewczyna uniosła brwi. Nie, dla niej z pewnością jasne to, to nie było. – Poza tym ty naprawdę
myślisz, że jestem głupi? Przecież wiem, co ty tu robisz.  Dziewczyno, ty przyszłaś tu dla niego. Wiesz,
że on się wścieknie, jak się dowie? – Tymi wścibskimi słowami kapitan zadał cios poniżej pasa. Tessa
otworzyła szerzej chabrowe oczy i przyjęła postawę obronną.
 – Wiem – odparła twardo. – Myśli kapitan, że jestem głupia? Nie zostawię w tym piekle ani jego, ani
tysięcy  rannych  żołnierzy  –  odpyskowała,  ledwo  utrzymując  nerwy  na  wodzy.  Kim  on  jest,  aby
wtrącać się do jej życia? – To wpuści nas kapitan, czy mamy czekać, aż coś spadnie nam na głowę?
Gwałtownie, jak na zawołanie, rozległ się huk. Kolejny. Tylko tym razem nie został zignorowany – cała
czwórka odruchowo padła na ziemię. 
– Jak blisko? – wyszeptała Pestka. 
– Pięćdziesiąt metrów.
– Boże, miej nas w opiece. 
Powietrze przeszły kolejne śmiercionośne pociski. Mimo początkowej odwagi, dziewczyny się zlękły.
Ten huk, ten dym, ten swąd. W jakich czeluściach piekła się znalazły?



– Kapitanie, oni naprawdę strzelają? Ci mordercy... Te potwory atakują rannych? – Głos Tessy się
załamał. Jej głowę przepełniły obrazy, które już od tak dawna dręczyły jej psychikę, a hormony tylko
podniecały ten ogień.
Mężczyznę zszokował ten ton. Przecież on przez zaledwie minutę tak bardzo się zmienił...  Był taki
słaby. Lecz gdy tylko kapitan zlustrował jej twarz, zrozumiał. Zrozumiał więcej niż ona kiedykolwiek
mogła sobie wyobrazić. Jego twarde serce natychmiast zmiękło.
–  Zabierzcie ją stąd. Natychmiast.

Pestka i Skiba dłużej nie czekały. Wzięły przyjaciółkę pod ręce i wprowadziły do budynku. Jej
kroki,  jej  chód,  chwilę  temu  taki  pewny  stał  się  wątły,  zmizerniały.  Obie  sanitariuszki  posadziły
blondynkę na podłodze, po czym jedna z nich ulotniła się w poszukiwaniu świeżej wody.
– Tessa, spójrz na mnie – wyszeptała Pestka. Od razu tęczówki dziewczyny uniosły się w poszukiwaniu
twarzy przyjaciółki.
– Słyszałaś ten strzał w oddali? – oparła Tessa. Jej szafirowe oczy błyszczały, po policzkach spływały
łzy. – To ta sama broń. Właśnie tym ją zabił. Tym zamordował.
 – Uspokój się, zapomnij.
– Jak-k mam zapomnieć? – wypiszczała. Przecież ta myśl tak bardzo bolała! — A jeśli jego tak samo
zabiją? A jeśli mnie tam nie będzie? A jeśli ja-ja nie zdążę go uratować?
Dziewczyna  nerwowo  zasłoniła  dłonią  usta.  Jej  umysł  wpadał  w  trans,  w  histerię,  która  niczym
kościotrupy porywała do mrocznego tańca, niszcząc ją od środka. 
– Koniec, Tessa! Już, przestań, koniec. – Pestka gwałtownie wybiła blondynkę z paniki, sprowadzając
ją z powrotem na ziemię. – Kochanie, on będzie żył. Rozumiesz? Będzie! I nie waż mi się myśleć
inaczej.

12 maja 1944r.

Nieustanny  pogłos  po  wybuchającej  artylerii  alianckiej  ustał  dokładnie  o  pierwszej  i  tym
samym zapadł już kompletny mrok. Jak również o tej właśnie godzinie pojawili się pierwsi ranni. 
–  Podnieś powoli... Tak, dobrze. – Pestka umiejętnie owijała bandaż wokół skręconego nadgarstka.
– Bardzo boli? – spytała współczująco.
– Trochę lepiej – odparł cicho mężczyzna, uśmiechając się do sanitariuszki. – Dzięki. 
Rudowłosa odpowiedziała uprzejmym uśmiechem. Choć z całego serca pragnęła być, chociaż w tej
sytuacji,  silna  i  pewna  siebie,  to  czuła,  że  wychodzi  jej  to  zupełnie  beznadziejnie.  Na  początku
stwierdziła,  że  od teraz będzie  próbowała chociażby udawać.  Że  będzie  zmuszać  swoją twarz do
wyglądania  pewnie,  śmiało,  aby  dać  oparcie  rannym,  tak  bardzo  cierpiącym.  Niestety  to,  dało
zupełnie odwrotny efekt. Ostatecznie Skiba zaczepiła ją i kazała jej się przestać tak krzywić, bo ludzie
patrzą  i  się  nabijają.  Pestka  myślała,  że  spali  się  ze  wstydu!  Po  tym  incydencie  brązowooka  

stwierdziła, że ona nie ma już siły o tym myśleć, bo to jest po prostu bez sensu. Więc szybko
opamiętała swoje myśli, odwróciła się i ruszyła do zachodniej izby. 

Natychmiast jej oczom ukazał się kompletny nieład, zupełny tłok. Nieustannie ktoś wchodził,
wychodził,  upadał. Ranni byli  ciasno posadzeni przy kamiennej ścianie, przy nich żywo krzątali się
sanitariusze.  Od  tego  zamieszania,  aż  zakręciło  się  jej  w  głowie.  Rudowłosa  nie  przepadała  za
klasycznymi tłumami, a już tak ogromny zgiełk i chaos był dla niej istnym koszmarem. Dziewczyna
prędko się  odwróciła,  wyszła  z  komory,  przeszła  przez  izbę wschodnią  i  prawie  że  rzuciła  się  na
zewnątrz, chcąc jak najszybciej zaczerpnąć świeżego powietrza. 

Gdy jej płuca już wypełniły się rześką mieszanką tlenu i azotu, odetchnęła, rozkoszując się
chwilą. Zgrabnie usiadła na kamiennym murze umieszczonym równolegle do budynku, oparła się na
ramionach i wpatrywała w księżyc. On dawał tak dużo metalicznego blasku! Do tego to atramentowe
tło uwydatniające każdy odbity promień srebrzystego światła...  Ten widok chyba nigdy jej  się nie
znudzi. Naturalna satelita Ziemi tym razem wyglądała jak odwrócona litera „D”. Tę dziewczynę za
każdym razem coraz bardziej  intrygował fakt,  że  owy księżyc  codziennie zmieniał  kształt.  Była to



drobna zmiana, ale jej sokole oko ją dostrzegało. Zawsze twierdziła,  że dodaje jej to inspiracji  do
rysowania...I faktycznie – dodawało. 

Magiczną  chwilę  przerwała  dwójka  zbliżających  się  mężczyzn,  trzymających  na  noszach
bezwładne ciało. Umysł Pestki od razu wrócił na ziemię, a jej nogi poprowadziły ją do przybyłych. Gdy
tylko zobaczyła bladą skórę rannego, jej serce rozsypało się na tysiące szklanych kawałków. 
– Czy on...? – zaczęła, ale przerwał jej jeden ze sztafeciarzy. Z gwałtownej irytacji zmarszczyła swój
mały, piegowaty nos.
– Chłopaki... Chłopaki z drugiego batalionu – wydyszał – zdobyli wzgórze „593”.
– Udało im się? Naprawdę? – Na jej karmazynowe usta wpełzł zaskoczony uśmiech.
– Tak – odparł krótko. – Jesteśmy na dobrej drodze. 
Rudowłosa westchnęła z nadmiaru radości.  Fakt – nie dowierzała w powodzenie tejże akcji,  ale z
wyniku  była  naprawdę  zadowolona.  Ach  Ci  żołnierze!  Momentalnie,  wręcz  przypadkowo  jej
orzechowe tęczówki spłynęły na mężczyznę wciąż leżącego na noszach. Jej kąciki ust z punktu opadły,
a euforia została zgaszona niczym ogień przez wodę.
– Czy on żyje? – spytała, prawie szepcząc. Bała się, że jeśli wypowie to zbyt głośno to tym samym
wykracze nieszczęście.
– Jeszcze pięć minut temu oddychał.  
– W porządku, a więc zdejmijcie go z tego.
Mężczyźni bez dłuższego zwlekania poszli  za radą Pestki, zdejmując ciało z noszy i układając je na
zimnym,  wyłożonym  kamieniami  ganku.  Helena  Pogronowicz  –  tak  mianowicie  nazywała  się
rudowłosa  pannica  –  uklękła  przy  rannym  i  gdy  ujrzała  jego  twarz  –  zamarła.  Powoli  drżącymi,
zimnymi palcami zmierzyła mu puls. A raczej jego brak. W jej gardle zawiązał się ogromny supeł, nie
pozwalający przełknąć śliny. Chciała móc krzyknąć, wrzasnąć, zawołać lekarza, ale nie potrafiła. Słowa
utknęły jej w gardle. Zbłąkanymi oczami wyszukała twarz jednego ze sztafeciarzy, który ku jej uldze
bardzo szybko złapał jej przerażone spojrzenie. Mężczyzna od razu zrozumiał niemy przekaz i wbiegł
do budynku. Kilka sekund później w drzwiach ujrzała doktora.
– Nie ma pulsu? – spytał podporucznik Majewski. Pestka pokręciła nieznacznie głową, choć lekarz i
tak  sam sprawdził  tętno,  najwyraźniej  nie  ufając  zdolnościom młodej  sanitariuszki.  –  Ach,  już  za
późno. Przecież... On już się wykrwawił.
Dziewczyna dopiero teraz zwróciła uwagę na wielką plamę rubinowej posoki na koszulce, na kałużę
krwi wydostającą się z lewego boku rannego. Nie, to nie był już ranny. To był trup. 
– Panienko, spójrz na mnie. – Do jej uszu dotarło ciche polecenie medyka. Wedle wskazówki Helena
zwróciła swoje spojrzenie na mężczyznę. – Jesteś bardzo blada. Czy aby na pewno...
 – Tak, wszystko, wszystko w porządku – przerwała mu niemrawo, lecz mimo to uprzejmie. Sztucznie
uniosła kąciki ust ku górze. – Naprawdę.
Majewskiemu taka odpowiedź zdecydowanie wystarczyła. Dłużej się nie narzucając, odszedł w celu
dalszego udzielania pomocy rannym. Natomiast Pestka nerwowo objęła się ramionami, skupiając całą
uwagę  na  oddechu.  Wdech  i  wydech.  Wdech  i  wydech.  Dziewczyna  powoli  powróciła  do
rzeczywistości i zaczęła układać swoje myśli. Nie cierpiała w nich bałaganu, a na tę chwilę to, co się
tam działo nie można było nawet nazwać bałaganem... Ach, to był kompletny chaos!

Drugi Batalion Strzelców Karpackich zdobył wzgórze. Udało im się, cholera, naprawdę im się
udało. Tylko tę wygraną przypłacili tym jednym niewinnym życiem. Życiem żołnierza, który wcale nie
był  jej  taki  obcy.  Helena  widywała  tego  mężczyznę  w  szeregach  drugiego  batalionu.  Piękne,
błyszczące życiem, niebieskie  tęczówki  świeciły  się  w blasku słońca.  Szczery  uśmiech co rusz  był
posyłany właśnie do tej  rudowłosej.  Nikt  o tym nie wiedział.  Tylko oni  dwoje.  To było niewinne
spojrzenie, szczegół, drobiazg, a dawało jej tyle radości. Ale to już przeszłość. Już teraz nie ma tego
słonecznego uśmiechu, nie ma błysku w oczach, nie ma ciepłego spojrzenia. Jest blada skóra, kości i
płacz. Płacz cierpiących.

Po policzku Pestki popłynęła łza. Tylko jedna, bo tylko na jedną pozwoliła swoim orzechowym
oczom. Natychmiast ją wytarła.
– Przykro mi, że tak to się skończyło – wyszeptała, po czym chwyciła go za zakrwawioną rękę. To był
pierwszy raz, gdy go za nią trzymała. Pierwszy i ostatni. 



 Następnie  usiadła  przy  nim  po  turecku,  sięgnęła  po  swój  ukryty  w  kieszeni  spódnicy
szkicownik i zaczęła rysować. Nikt nie ważył się jej przeszkadzać.

Tessa pracowała wręcz na klęczkach. Jej ręce były czerwone od krwi, beżowa sukienka była
nią wręcz usmarowana, ale ona o tym nie myślała. Nie miała czasu myśleć. Dziewczyna krzątała się
nieustannie,  harowała,  robiąc  wszystko  prawie  że  mechanicznie.  Odsłaniała  rany,  oczyszczała  je,
bandażowała  i  odsyłała  cierpiących  dalej.  Wkłuwała  igły,  strzykawki  z  morfiną,  uśmierzając  ból.
Zwykle się przy tym krzywiła, ale tym razem nawet to zapominała robić. 

W pewnym momencie tkwienia w tym amoku poczuła czyiś uporczywy wzrok na sobie. Coś
wybiło ją z rytmu, przerwało jej skupienie. Tessa nie musiała się zbyt długo zastanawiać – doskonale
wiedziała, co to było. A raczej kto. Kilka sekund później poczuła na ramieniu silny uścisk.
– Wychodzimy stąd. Masz przerwę. – wyszeptał ten tak dobrze znany jej głos. Z jednej strony jej serce
wręcz skakało z radości na jego widok, ale z drugiej strony wiedziała, że on tym razem da jej nieźle
popalić. Chłopak nie puszczając jej ramienia, ciągnął ją za sobą wychodząc z budynku i ruszając na
jego tył – tam, gdzie nikt nie będzie ich słyszał. 

 Dziewczyna z uśmiechem stwierdziła, że słońce zbliżało się już do horyzontu, sprawiając, że
jego blask powoli niszczył ciemność nocy. Na jej oko dochodziło już wpół do piątej i mimo wczesnej
pory było całkiem ciepło, a już w szczególności jak na początek maja. W powietrzu unosiła się woń
stęchlizny, choć blondynce kompletnie ona nie przeszkadzała. Dziewczyna rozkoszowała się ciepłem i
spokojem, jaki przynosiła obecność tego mężczyzny u jej boku.

 Tereny za Domkiem Doktora nie były zbyt urodziwe. Kilka drzew, przepalona trawa, dziury w
ziemi...  Ale  mimo  tego  rosły  tu  kwiaty  –  maki.  Czerwone  roślinki  ozdabiały  wzgórze,  umilając
obserwatorom widok. Były one niczym światło w ciemności, tęcza przy czerni, żywy przy poległym.
Swą urodą przypominały dziewczynie czerwcowe łąki, wiejskie drogi, jesienne sady – przypominały
Tessie...  Jego.  Blondynka  zobaczyła  w  głowie  każdą  chwilę  spędzoną  w  wiosce,  przy  nim.
Przedwojenne spacery po szosach, bieganie po lesie, przyglądanie się chmurom, leżenie w trawie –
ach, ileż tego było! Nawet kompletne katastrofy wspominała dobrze – ich konfrontacja z Niemcami,
kąpiel w bagnie... Przecież te krótkie momenty były jedynymi od śmierci matki, w których naprawdę
była szczęśliwa. W których mogła... żyć. W których nie musiała niczego, a mogła wszystko.

Gdy tylko stanęli, ona spojrzała w jego piwne tęczówki i cały czar momentalnie prysł. Jej myśli
uderzyły  z  impetem  o  ziemię,  boleśnie  budząc  ją  i  przywracając  do  koszmarnej  codzienności.
Rozgoryczona stwierdziła z uznaniem, że się wściekł. I to bardzo.
– Słucham – zaczęła. W jej głosie czaiła się nuta zniechęcenia.
– Co tutaj robisz? – wycedził przez zęby, próbując utrzymać nerwy na wodzy. W jego oczach tańczył
niepohamowany ogień – zapewne, gdyby go nie znała, już dawno spanikowałaby, myśląc, że zrobi jej
krzywdę i tym samym uciekłaby, gdzie raki zimują.
– Po co pytasz, skoro znasz odpowiedź? – odparła. Przez te słowa, brunet stracił  wszelkie resztki
cierpliwości. Był pewien, że trafi go zaraz jasna cholera.
– Czyś ty straciła rozum? Kobieto, znajdujesz się dwieście metrów od linii frontu! Bliżej podejść nie
mogłaś? – warknął, o mało nie wychodząc ze skóry. Jego opanowanie legło w gruzach, choć tym
razem nie było to dla niego niespodzianką. Odkąd poznał tę dziewczynę, cały jego świat obrócił się do
góry nogami.
–  A  wiesz,  że  się  nad tym zastanawiałam.  Przecież  od razu mogłam podejść  Niemcom pod lufę,
prawda? – odpowiedziała gorzko. – O co ty masz do mnie pretensje, człowieku? Sam poszedłeś za
mną na tę zasraną wojnę. Czego się po mnie spodziewałeś?
– Znów to robisz.
– Co takiego?
– Odwracasz kota ogonem. – Chłopak nabrał głęboko powietrza do płuc, próbując uciszyć wariujące
emocje. – Posłuchaj, wrócisz teraz do...
– Nigdzie nie wracam. – przerwała mu.
– Daj mi dokończyć.



– N i g d z i e  bez ciebie nie idę, czy ty to rozumiesz? – Tessa mówiąc to, patrzyła mu prosto w oczy.
Jej szafirowe tęczówki wyglądały tak samo jak przy rozmowie z kapitanem Radwańskim – błyszczały
ostrym uporem.
– Posłuchaj mnie, nie jesteś mi niczego winna. To, że ja tak zrobiłem... 
– Kto powiedział, że jestem Ci coś winna? – Zaatakowała go, powtórnie mu przerywając. – Robię to,
bo tak chcę. Po prostu. Kto jak kto, ale ty powinieneś mnie zrozumieć. 
– Mam to zrozumieć? Kpisz sobie ze mnie? 
–  Nie,  mój  drogi,  nie  kpię.  Sam  jesteś  tu  tylko  dlatego,  bo  mój  zasrany  ojciec  tego  chce.  Choć
doskonale wiesz, że walka z tymi potworami oznacza pewną śmierć. 
– Nie mieszaj tych dwóch spraw.
– Jak to nie? – Teraz to Tessa nie wytrzymała. – Przecież on chce twojej śmierci. Ten człowiek, gdyby
tylko mógł poderżnął by ci gardło. Nie jestem idiotką! Widzę, jak on na ciebie patrzy, jak się byczy. On
cię nienawidzi, a ty doskonale o tym wiesz. Ty po prostu... Ty tak po prostu pozwalasz się zabijać!
Naprawdę myślisz, że będę siedziała z boku i na to patrzyła?! – Żywo gestykulując, wydarła się na
niego.
– Kobieto, przestań, do cholery, dramatyzować.
Tymi słowami Rubin tylko dolał oliwy do ognia. Dziewczynę od środka złość dosłownie rozsadziła,
bomby, klepki w jej głowie wybuchały. Po jej zaróżowionych policzkach poleciały łzy, ale nie były one
łzami smutku. To była wściekłość, gorycz zmieszana nie tylko ze zmęczeniem, ale i  z  wariującymi
hormonami.
– Du dumme Kuh! Trottel! Depp! – wrzasnęła uderzając go w klatkę piersiową. – Wie kannst du?
– Doskonale wiesz, że nic nie rozumiem – odparł spokojnie, próbując udźwignąć na sobie jej ciężkie,
mordercze spojrzenie. Domyślał się, czym go obrzuciła, tym bardziej, że robiła to nie pierwszy raz.
Tessa zagryzając wargę i tym samym przecinając ją do krwi, obróciła się i ruszyła w drogę powrotną.
Zanim zdążyła zrobić trzy kroki, silny nadgarstek zatrzymał ją i przyciągnął w powrotem.
– Puść mnie – odpowiedziała zimno. 
–  Nie  płacz  –  wyszeptał,  po  czym  podniósł  dłoń,  aby  wytrzeć  jej  łzy.  Zanim  zdążył  to  zrobić,
dziewczyna odsunęła się od niego, odpychając jego rękę. Niechętnie to przyznał,  ale zabolało. To
zawsze bolało. 
– Nie dotykaj mnie. – Po jej policzkach mimowolnie znów poleciały łzy, przez co momentalnie uczucia
chłopaka jeszcze bardziej zmiękły, jego rysy twarzy złagodniały. Jak to jest, że za każdym razem, gdy
ta  porcelanowa  lalka  płakała,  każdy  się  rozklejał?  Znali  się  już  tyle  lat,  a  on  wciąż  nie  potrafił
rozszyfrować tej niezwykłej sprawy. – Doskonale wiesz, że każdy dzień na tej wojnie jest dla mnie
istną męką. Myśl, że może ci się coś stać jest dla mnie...
– Przestań. Nie mów tak – przerwał jej subtelnie. W tej chwili czuł się tak, jakby ktoś próbował mu
serce wydłubać z piersi. Cholera, przecież to ona miała tym razem zostać opieprzona, to ona miała
być winna – nie on. Nie znów on. Chyba najgorszym w tym wszystkim było to, że nawet jakby chciał...
On nie potrafił jej za nic winić.
– Przestań tak patrzeć – odburknęła.
– Jak?
– Tak, jakbym była najbardziej poszkodowaną osobą na tym świecie. Ludzie mają większe problemy
niż ja. Poza tym nie potrzebuję litości.
– To nie litość.
– Współczucia również nie potrzebuję.
Chłopak przewrócił w odpowiedzi oczami, zamykając tym temat. Następnie spojrzał się w jej piękne
oczy, a gdy tylko ona napotkała jego wzrok – uciekła nim. Nie chciała na niego patrzeć, chciała się
choć  trochę  pogniewać.  Bądź  chociaż  poudawać,  że  się  gniewa.  Obydwoje  wiedzieli,  że  jeśli  on
spojrzy jej zbyt głęboko w oczy lub dotknie ją – to ta dziewczyna rozpuści się szybciej niż lodowiec w
upale. 
– Nie zbliżaj się do mnie – mruknęła, przewidując przyszłość. Rubin faktycznie chciał ją wziąć za rękę.
– Rozalio Anders – zaczął z uśmiechem, od razu dostrzegając na twarzy ukochanej ten wyczekiwany
grymas.



– Mój Boże. Nie nazywaj mnie tak – rozkazała, kręcąc głową i jednocześnie nie dowierzając, że on
naprawdę to powiedział. 
– Jesteś bardzo mściwa, chcąc trzymać mnie na dystans.  Wiesz,  że zbyt długo nie wytrzymam. –
Chłopak mówiąc to, obdarował Tessę szczerym uśmiechem. Ona w odpowiedzi przechyliła głowę, a
jej kąciki ust mimowolnie się podniosły. Gdy tylko to zauważyła, zakryła usta dłonią.
– Nie cierpię cię – wymruczała, powtórnie kręcąc głową, ale on tylko jeszcze bardziej się wyszczerzył.
Następnie usiadł bez słowa na ziemi i oparł się o zewnętrzną ścianę budynku.
– Siadasz? – spytał, zwracając wzrok na dziewczynę. – Czy masz zamiar tak stać?
Blondynka bez słowa usiadła obok niego, opierając głowę na jego barku. To była chyba jej ulubiona
pozycja – brunet robił za jej podporę, za filar nie tylko jej ciała, lecz także całego życia.
– To jak, powiesz mi? – zaczął.
– A co byś chciał wiedzieć?
– Jestem ciekawy, jak przekonałaś kapitana, żeby was tam wpuścił.
Dziewczyna  w  odpowiedzi  prychnęła,  po  czym  uśmiechnęła  się  smutno,  wgapiając  spojrzenie  w
przestrzeń.
– A jak myślisz? – odparła zrezygnowana. – Z litości. Jak zawsze.
– Kochanie, przestań. – Chłopak mówiąc to,  wziął ją za rękę. Nie musiał widzieć jej twarzy, żeby
wiedzieć, co teraz czuła, co przeżywała. 
–  Usłyszałam  strzał.  Karabinu.  Ten  sam  strzał.  Obrazy  pojawił  się  w  mojej  głowie  –  wyszeptała
ponuro. – Znów ją zobaczyłam, jej zmasakrowane ciało, krew. Zob-zobaczyłam jego twarz, t-t-te oczy
wypełnione...
Jej głos się przez chwilę załamał.  Po jej  policzkach znów poleciały łzy.  Tessa dziękowała w duchu
Bogu,  że  oni  siedzą  właśnie  w takiej  pozycji  –  takiej,  w której  on nie  może  dostrzec  jej  płaczu.
Blondynka nie lubiła się przy nim rozklejać, nie chciała go obrzucać swoimi problemami, bo doskonale
wiedziała,  że zmartwi go to.  Choć tak naprawdę Rubin zdawał  sobie z tego wszystkiego sprawę,
niemal czytając ukochanej w myślach. Więc po prostu – pozwolił jej na to. Pozwolił, aby posiedzieli w
ciszy, pozwolił jej zebrać myśli, cierpliwie czekając na dalszy ciąg.
– Zobaczyłam w jego oczach coś, czego nigdy nie dostrzegałam. – Jej głos brzmiał już odrobinę lepiej.
Udało jej się pozbierać. – Kochanie, ja tyle razy już go widziałam. Twarz tego człowieka pojawia się
przede mną każdej nocy. Tyle razy przetrawiałam to, szukałam powodów, próbowałam zrozumieć.
Chciałam tylko zrozumieć. Zrozumieć dlaczego.
Między nimi znów zapadła cisza, której on powtórnie postanowił nie przerywać. Po prostu siedział i
słuchał, bo wiedział, że ona właśnie tego potrzebuje. Prawdę mówiąc, w jego głowie zaczynał się
układać już pewien obraz. Domyślał się już. 
– Oni byli kochankami. Dlatego moja matka tak często znikała, dlatego każdego rana była tłuczona
porcelana, dlatego moi rodzice się kłócili. Pamiętasz, jak ci mówiłam, że zobaczyłam ich w domu? Jej
ciało leżało między ojcem, a nim, na podłodze leżała broń. Ale jego oczy... Mój Boże, on ją kochał.
– Jak to? – Rubin szturchnął barkiem i spojrzał zaskoczony na Tessę. 
– Nie patrz tak, mówię poważnie. W jego oczach było coś, czego ja nigdy nie rozumiałam. Byłam za
mała,  by  to  zrozumieć.  To  była  miłość,  rozpacz.  –  Dziewczyna  na  chwilę  przerwała,  próbując
zaczerpnąć oddech. – Wyrzuty sumienia.
– Czyli uważasz, że to on strzelił.
– Nie, nie wiem, ale to bez znaczenia. Równocześnie mógł ją zabić mój ojciec, ale on się nigdy nie
przyzna. Mogli zrobić to razem. Mogło to być zaplanowane. Mógł to być przypadek.
Po tych słowach znów zapadła cisza, która była po prostu potrzebna. Każde z nich trawiło to,  co
zostało powiedziane, próbując ogarnąć to umysłem. Nie patrzyli na siebie – byli zatopieni w innym
świecie, szukając rozwiązań. Ku niezadowoleniu ich obojga, nic sensownego nie przyszło im do głowy.

W pewnym momencie Rubin przerwał zadumę, wstał i zerwał jeden mak. Gdy Tessa również
podniosła się z ziemi, wręczył jej go.
– To na odrobinę koloru w tej czerni – wyszeptał i dziewczyna, jak na zawołanie, się rozpromieniła. 
– Dziękuję – odparła. – Wracajmy już. 



Gdy ta dwójka doszła już na miejsce, obydwoje dojrzeli leżące na ziemi ciało i klęczącą przy
nim rudowłosą z notesem w dłoni. Spłynęło na nich niemałe zaskoczenie, choć nie dali tego po sobie
poznać. 
– Kochanie, co ty tutaj robisz? – spytała blondynka, lecz adresatka tejże wypowiedzi zupełnie nie
zareagowała. – Pestka!
Dziewczyna gwałtownie podniosła swoje zdezorientowane tęczówki znad notatnika. Jej orzechowe
oczy najpierw zlustrowały zaintrygowaną przyjaciółkę, a potem stojącego obok chłopaka.
– I jak już dobrze? Wybiegliście stąd w takim pośpiechu, że przez chwilę myślałam, że świat się wali.
– Ale zabawne – wymamrotała Tessa, tym samym przewracając oczami.
– Tak, wiem. – Na twarz Pestki wpełzł szczery uśmiech. – Rubinie, co ty tutaj robisz?
– Ej, kochana, nie zmieniaj tematu – wtrąciła Rozalia. – Znam twoje sztuczki. Mów, co majstrujesz.
– Nic takiego – odparła. – To taka mała tajemnica.
– Hm, tajemnica, mówisz. Czyżbyś naprawdę szkicowała trupa? 
W tym momencie spojrzenie Pestki powędrowało na Rubina, który wlepiał zamyślone, ponure ślepia
w leżące  na  chodniku  ciało.  Blondynka  od  razu  zauważyła,  dokąd  prowadził  wzrok  przyjaciółki  i
również za nim podążyła. Na twarzy chłopaka wymalował się niemalże grymas rozpaczy i zupełnego
przygnębienia. 
– Nie udało wam się go uratować? – wyszeptał, choć i tak znał już odpowiedź. Tessa widząc, jak jej
ukochany się załamuje, wzięła go odruchowo za rękę,  mocno ją  ściskając i  tym samym próbując
dodać mu choć odrobinę siły i wsparcia.
– Zanim zdążyłam jakkolwiek mu pomóc, on zdążył się już wykrwawić.
Na te słowa brunet odwrócił się i po prostu odszedł, zaciskając szczękę. Był wściekły na tego bałwana,
za to, że nie posłuchał go i podszedł tak blisko linii ostrzału, jednocześnie mając żal do samego siebie.
Dlaczego mu na to pozwolił? Dlaczego siłą go nie powstrzymał? Irys oberwał i cholera, nie żył. Jego
najlepszy przyjaciel. Przez niego.

Natomiast obydwie dziewczyny spojrzały na siebie porozumiewawczo, w duchu współczując
chłopakowi.
– Idź do niego. Będzie cię potrzebował – wyszeptała Pestka, próbując ponaglić przyjaciółkę. Tessa
tylko kiwnęła posłusznie głową i ruszyła w ślad za Rubinem.
– I widzisz, co narobiłeś? – wymruczała ponuro do trupa, podnosząc się z ziemi. Następnie rudowłosa
schowała dyskretnie swój notatnik w kieszeni spódnicy i weszła z powrotem do budynku.

Skiba nieustannie wędrowała między skrzyniami, a rannymi, roznosząc prowiant. Choć ciałem
była  zdecydowanie  na  ziemi,  tak  duchem  latała  po  niebie,  wędrowała  między  chmurami,
systematycznie zmieniając kurs. A mianowicie dziewczyna od kilku godzin podziwiała mężczyzn, w
kółko zmieniając obiekt swoich zainteresowań. Liczyła, że może któryś z nich ją natchnie, zainspiruje
do napisania naprawdę dobrego tekstu. Niestety – nic z tego. Od jakiegoś miesiąc miała zupełny
zastój i ku jej ogromnemu niezadowoleniu, nic, ale to nic nie działało.
– Kogo tym razem upatrzyłaś? – Jej rozmyślania przerwał głos Pestki. 
– Mam zupełny mętlik w głowie – odpowiedziała, zwracając swoje spojrzenie na przyjaciółkę i tym
samym setny raz próbując poluzować koka.
– Siadaj, uczeszę cię – wyszeptała rudowłosa. Na te słowa Skiba nie czekając dłużej spoczęła, oddając
swoje włosy dziewczynie. – Mówiłam ci już, że masz piękne włosy? Tak ślicznie się kręcą...
– Za każdym razem to powtarzasz – odparła brunetka z lekkim uśmiechem.
– Bo nie mogę się nadziwić. Widziałaś moje? Cienkie piórka. – Skiba w odpowiedzi się zaśmiała. –
Powiedz, jak się czujesz?
– Chyba lepiej. Długo się zastanawiałam i chyba wybiłam go już sobie z głowy. Znalazłam już nowy cel.
– Mój Boże, dzięki ci. Myślałam, że to nigdy nie minie – odparła Pestka, czując jak ogarnia ją ulga. –
Nie cierpię ukrywania tego przed nią. Wiesz, że to się nazywa kłamstwo, prawda?
– Błagam, nic już nie mów. – Skiba otarła nerwowo skronie. – Nawet, gdybym chciała to, co miałabym
jej powiedzieć?
– Prawdę. To, co czujesz.



– Nie, nie, nigdy. Nie bądź naiwna, Tessa by mnie znienawidziła. 
– Zosiu, nie możesz tak. To kłamstwo, my ją okłamujemy. – Rudowłosą z każdą chwilą ogarniały coraz
większe wyrzuty sumienia. Ona nie była z tych, co kłamią. – Sama powiedziałaś, że skończyłaś z tym.
Że już go nie kochasz. Możesz jej o tym powiedzieć, a jeśli nie, to ja to mogę zrobić.
– Nie! Nie, nie – odparła asertywnie Skiba, próbując powstrzymać napływającą irytację. Jak Pestka
może jej się tak naprzykrzać? – Au, nie ciągnij tak mocno. – Na opalonej twarzy brunetki wymalował
się grymas bólu. 
– Przepraszam, masz kołtuny – wyszeptała rudowłosa rozgoryczona zachowaniem przyjaciółki. Ach,
dlaczego ona nie potrafiła jej się postawić? Przecież, ona robi tak wielki błąd! – Posłuchaj...
– Nie chcę o tym rozmawiać. 
– Popełniasz błąd.
– Jezu Chryste, przestań! Co ty próbujesz zrobić? Wzbudzić we mnie wyrzuty sumienia? Od razu cię
uprzedzę, że ci się to nie uda.
Pestka  westchnęła  zrezygnowana,  ledwo  utrzymując  język  za  zębami.  Doskonale  zdawała  sobie
sprawę z tego, że ta rozmowa nie miała najmniejszego sensu. 
– Podaj gumkę. – Skiba zrobiła tak, jak poleciła jej rudowłosa. – Proszę, skończone. 
Zosia Stareńczuk, nie czekając dłużej, wstała i nie oglądając się na przyjaciółkę, ruszyła przed siebie.

Natomiast zrezygnowana Pestka usiadła na podłodze i objęła nogi ramionami, tym samym
opierając  głowę  o  ścianę  i  przymykając  oczy.  Dziewczyna  doskonale  zdawała  sobie  sprawę,  że
znalazła się w beznadziejnej sytuacji. Co powinna zrobić? To pytanie dręczyło ją już od miesiąca – od
momentu, gdy zobaczyła, jak Skiba się w niego wpatruje, od momentu, gdy domyśliła się, że coś jest
na rzeczy. Tak bardzo bolało ją kłamstwo, które trzymała na swoich barkach. Było takie ciężkie, takie
bolesne.
–  Na  jakiej  planecie  się  znajdujesz?  –  Na  te  słowa  Pestka  otworzyła  oczy  i  spojrzała  na  postać
siadającą tuż obok niej.  – Przyszedłem się przywitać i oznajmić, że jeszcze nie umarłem.
– Ale zabawne – odparła rudowłosa z uśmiechem. Zawsze cieszyła się na widok tego piegowatego
rudzielca. – Jak wam idzie na froncie?
– Jesteś pewna, że chcesz wiedzieć? To cię może przyprawić o ból głowy. – Dziewczyna spojrzała na
niego wymownie, przez co on natychmiast zrobił poważną minę. – Powiedzmy, że idzie nie najlepiej.
– Czyli?
–  Do  szóstej  osiemnaście  odparliśmy  cztery  kontrataki  i  jesteśmy  zupełnie  wykończeni.  Prawdę
mówiąc, nie wiem, ile jeszcze wytrzymamy.
– Więc trzeci batalion idzie dla wzmocnienia. Co dokładnie planujecie?
– To, co powiedziałaś. Kapitan Radwański idzie w bój wraz ze swoimi ludźmi. Wzmocnienie pozycji to
nasza jedyna szansa.
– Czyli ty również wracasz na front?
W odpowiedzi Podbipięta kiwnął głową.
– A więc z Bogiem, bracie. Powodzenia. – Na usta chłopaka wtargnął uśmiech.
– Z Bogiem, siostro.

Do ósmej  trzydzieści  na  froncie  polegli  dowódcy  obu czołowych  kampanii  zasiadający  na
wzgórzu „593”. Również o tej godzinie rozpoczął się kolejny, dokładnie piąty kontratak, który zmusił
Polaków do opuszczenia pozycji. Mnóstwo rannych zebrało się w Domku Doktora, w którym znów
rozpoczął  się  ogromny  harmider.  Sanitariusze  i  sanitariuszki  pracowali  niczym  mrówki,  ratując
poszkodowanych żołnierzy. Wszystkie uradowane nastroje zostały zgniecione przez ciężar porażki, a
przygnębienie towarzyszyło każdemu metrowi tego budynku. W końcu walczyli – lecz przegrali. Mimo
to chęć walki i zapał nie został zgaszony, było wręcz odwrotnie – ich ogień iskrzył jeszcze silniej niż
zwykle.

Tessa i Pestka pracowały bardzo sumiennie, niemalże zapominając o oddychaniu, natomiast
Skiba... Ta pannica była zdecydowanie w innej galaktyce, z resztą – jak zawsze. Podczas gdy ona stała
przed życiowym problemem, nie potrafiła skupiać się na innych. Jej kłopoty, tak naprawdę z samą
sobą, uniemożliwiały jej wszelką koncentrację i oddanie sprawie. 



Gdy tylko w drzwiach pojawił się, dopiero co wracający z frontu, Rubin, jej świat raptownie
wrócił na ląd. Jej myśli skupiły się tylko na nim. Ach, to było przecież wariactwo! Jej rozum mówił
stanowcze  nie,  ale  przecież  serce  nie  sługa.  Jej  oczy  nie  mogły  się  nadziwić,  jak  można  być
usmarowanym krwią i  jednocześnie wyglądać tak dobrze jak on. W oczach jej,  jak i  wielu innych
dziewczyn, ten chłopak, gdyby tylko nie ta przeklęta wojna, mógłby stratować na modela. Mięśnie
wypracowane na polu, orzechowe włosy, mocne rysy twarzy, ach, no i te kasztanowe oczy!

Zosia niepewnie obejrzała się wokół, badając teren. Następnie poprawiła fryzurę, nałożyła na
twarz  maskę  z  szerokim  i  olśniewającym  uśmiechem  oraz  ruszyła  na  podbój  chłopaka  swojej
przyjaciółki.
– Cześć, co tam... – zaczęła i niemalże natychmiast przerwała, widząc krwawiącą ranę z ramienia. –
Jesteś ranny?
Rubin zwrócił na nią wzrok, a ona zaczęła się rozpływać w środku.
– Nie, to nic takiego. Draśnięcie. Problem leży w tym, że jest na prawej ręce i nie bardzo umiem...
– Pomogę – wtrąciła mu się w połowie zdania, robiąc to nadzwyczaj natrętnie, choć prawdę mówiąc,
żołnierz nie zwrócił na to większej uwagi. Właśnie to dało brunetce zielone światło do działania. Skiba
wręcz  natychmiast  usadowiła  się  obok  niego  i  wyciągnęła  z  podręcznej  apteczki  to,  co  było
potrzebne, aby opatrzyć ranę. Następnie pomogła Rubinowi zdjąć kurtkę i aż się jej gorąco zrobiło na
widok chłopaka w samej podkoszulce. Jezu, jaki on był boski. Wręcz niezauważalnie zagryzła wargę i
skupiła całą uwagę na swoich drobnych, zgrabnych palcach dotykających jego idealnie umięśnionego
ramienia. W myślach nie mogła wręcz uwierzyć, że znajduje się tak blisko jej obiektu westchnień.
Prawie że czuła jego zapach, jego skórę, jego... Matko, ta pannica przez niego szalała, tracąc wszelkie
resztki rozumu.

Tymczasem on nie zdawał sobie sprawy z wariujących uczuć tejże sanitariuszki, ba nawet by
mu do głowy nie przyszło, że ona może być tak podniecona, tak błahą czynnością jak opatrywanie
ramienia.  Wszystkie  myśli  Rubina  były  skierowane  w  tę  jedną,  krzątającą  się  po  drugiej  stronie
pomieszczenia blondynkę. Patrzył to naprzemiennie na nią i na mężczyzn, których opatrywała. Ach,
zżerała go zazdrość. Brunet niemalże dostrzegał skierowane na to niewinne stworzenie bezwstydne,
wręcz obleśne spojrzenia. Nie, on nie mógł ich zdzierżyć. 

Momentalnie  Tessa  złapała  wzrok  Rubina  i  skrzywiła  się  na  widok  zachmurzenia  w  jego
oczach. Posłała mu życzliwy uśmiech, który odwzajemnił,  choć zrobił to na tyle nieszczerze, że na
twarzy Rozalii znów pojawił się grymas. Dziewczyna wstała i podeszła do nich.
– Coś się stało, że się tak krzywisz? – spytała. Tym samym skrzyżowała swoje spojrzenie z zaskoczoną
Skibą, którą od razu przebiła strzała rozgoryczenia.
– Nie cierpię patrzeć, jak kręcisz tyłkiem wokół tych żądnych spojrzeń – odparł, a Tessa momentalnie
parsknęła śmiechem, o mało nie wypluwając płuc. 
– Teraz to przesadziłeś – zganiła go, ale on tylko odpowiedział szczerym uśmiechem. Na ten widok
Skiba poczuła ostre ukłucie w sercu. – Słońce, ty mi lepiej powiedz, co ty masz za podkoszulkę. Już
lepsza byłaby szmata do podłogi.
– To Podbipięty. 
– A i wszystko jasne.
– Skończyłam – wtrąciła się Skiba, próbując tym samym zwrócić na siebie choć promień uwagi. Czuła
się głupio, bardzo głupio. Z jednej strony ona naprawdę wierzyła, że on coś do niej czuje, a z drugiej,
gdy  tylko  pojawiała  się  Tessa  na  horyzoncie,  on  tracił  nią  całe  zainteresowanie.  Jakie  to  było
niesprawiedliwe!
– Dzięki. 
– Nie ma sprawy – wyszeptała. – Tessa, mam do ciebie sprawę, możesz na chwilę ze mną? – poprosiła
brunetka uprzejmie, na co przywołana tylko kiwnęła głową. Blondynka zgrabnie pocałowała chłopaka
w policzek i ruszyła za skręcającą się z zazdrości i frustracji przyjaciółką.
– Zosiu, wiesz może, gdzie mogłabym coś zjeść? Nic od rana nie jadłam i...
– Powiedz mi, dlaczego razem z Pestką nieustannie mówicie do mnie po imieniu? 
–  Po  prostu  przyzwyczaiłyśmy  się  do  niego.  Gdy  ostatnim  razem  się  widziałyśmy,  nie  miałaś
pseudonimu i jakoś ciężko jest się przestawić.



– To spróbujcie – odparła Skiba ostro. – Czy ja mówię do ciebie Rozalia? Tak ciężko jest ci się wysilić?
– Kochana, dlaczego mnie atakujesz? – odpowiedziała zaskoczona blondynka. – Ja nic nie zrobiłam,
jestem jedynie głodna.
Jak Tessa miała dobry humor, tak Skiba była rozgoryczona, zła i sfrustrowana, i nawet nie próbowała
udawać, że jest inaczej. 
– Ale masz wymówkę. – Mówiąc to, Skiba spojrzała na przyjaciółkę z wyższością i pogardą.
– Co proszę? – wyszeptała Tessa, nie rozumiejąc, co tu się właściwie działo. – Zaczekaj, widzę, że
jesteś zła. Jeśli chcesz możemy o tym po...
– Mój Boże, możesz przestać mówić o mnie? Nie chcę rozmawiać. Wszystko jest dobrze.
– Nie poznaję cię – Tessa spojrzała głębiej w oczy dziewczyny, próbując doszukać się choć jednej
szczerej odpowiedzi, ale Skiba, ku jej zaskoczeniu, nie patrzyła na nią. Brunetka śledziła tęczówkami
coś za jej plecami. – Na co ty patrzysz?
– Na nic. – Oczy brunetki spojrzały z powrotem na dziewczynę. – Poza tym to nie twoja sprawa.
– Oczywiście, że nie moja. Po prostu miałam nadzieję, że się tym ze mną podzielisz. 
– Męczysz mnie.
Po tych słowach Skiba  odwróciła  się  plecami do blondynki  i  po prostu odeszła.  Bez słowa sobie
poszła. Rozalia nie mogła wręcz uwierzyć! Stała jak słup soli i wpatrywała się w ślad za przyjaciółką,
próbując  to  przetrawić  i  zrozumieć,  o  co  właściwie  poszło.  W  swojej  głowie  chciała  bronić
dziewczynę, usprawiedliwić ją, ale i to wychodziło jej beznadziejnie. 
– O co poszło? – wyszeptała Pestka, podchodząc do oszołomionej blondynki.
– Nie wiem. Ja... Nie wiem. 
Rudowłosa  w duchu wiedziała,  o  co,  choć  nie  przyznała  tego  na  głos.  Skiba  poprowadziła  z  nią
zamkniętą wojnę, uderzyła rywalkę, choć tak naprawdę ta jej “rywalka” nie miała pojęcia, o co tak
naprawdę walczy.
– Helena, czy my się znamy? Posłuchaj, ja wiem, że dużo się zmieniło. Nie widziałyśmy się tyle lat...
Wiem,  że  życie  poprowadziło  nas  w  różnych  kierunkach.  Tylko,  czy  można  powiedzieć,  że  my
jesteśmy sobie obce?
– Kochana, wyrosłyśmy na jednym podwórku. Nigdy nie będziemy sobie obce. 
– Nie, nie rozumiesz. Ja... Ja... Ja jej nie znam. Nie wiem, kim jest ta dziewczyna. Nie poznaję jej.
W tym momencie Tessa zachwiała się, niemalże tracąc równowagę. Chwyciła ramię Pestki w ostatniej
chwili.
– Co się dzieje? – Oczy rudowłosej wypełniły się niepokojem. 
– Słabo mi.
– Jadłaś coś?
Dziewczyna pokręciła niemrawo głową. Rudowłosa natychmiast ją posadziła przy ścianie i pobiegła po
wodę i chleb. Po minucie była już z powrotem.
– Zostało tylko tyle. Dostawa będzie dopiero za trzy godziny.
– Spokojnie, nic mi nie jest – wyszeptała Tessa. – Mi tylko zakręciło się w głowie. To nic takiego.
– Coś ty nam ostatnio za często padasz. Proszę, wypij to i zjedz. 
Dziewczyna posłusznie wzięła do ręki kawałek chleba i kubeczek z wodą. Wypiła kilka łyków płynu,
powoli czując jak powracają jej siły.
– Przepraszam Panie, skąd mógłbym wziąć coś do jedzenia? – Powietrze przebił zachrypnięty, męski
głos. 
Tęczówki Tessy powędrowały w jego kierunku. Jej oczom ukazał się około trzydziestoletni żołnierz z
zabandażowanym całym prawym bokiem. Jego twarz i lewę ramię były wyraźnie uszkodzone ostrymi
kolcami  zasieków.  Kilku  tygodniowa  broda  porastała  jego  podbródek,  a  wory  pod  oczami  po
nieprzespanej  nocy nie dawały  o  sobie zapomnieć.  Na ten widok umysł  dziewczyny pogrążył  we
współczuciu, przez co nie było sensu dłużej się zastanawiać.
– Proszę wziąć to. – Podała mu kawałek chleba. – Na razie to musi Panu wystarczyć.
– Dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. 
Pestka podała rękę przyjaciółce i podciągnęła ją do góry. 
– A ty, co zjesz? – wyszeptała.



– O mnie się nie martw. Ja dam sobie radę.

O  dwudziestej  trzydzieści  Tessa  według  ustalonego  planu  czekała  już  na  murze  przed
Domkiem  Doktora.  Wpatrywała  się  w  powoli  zachodzące  Słońce,  studiowała  kolory,  jakimi
wymalowało  się  niebo i  zachwycała  się  nad obłokami.  Ta  dziewczyna mogłaby siedzieć  i  patrzeć
godzinami, jak to sklepienie z każdą sekundą się zmienia. Wielka gwiazda przemieszała się coraz to
niżej, zmieniając wokół barwy, modyfikując je i czyniąc jeszcze piękniejszymi.

Momentalnie jej oczy przysłoniła ciemność, a wokół oczodołów poczuła ciepło. Zdjęła dłonie
Rubina z twarzy i odwróciła się do niego. 
– Wiesz, gdzie jest Zosia i Helena? Szukałam je wszędzie, ale ślad po nich zginął.
– Poszły z Podbipietą, już czekają.
– A to zdrajczynie – odparła Tessa z ulgą. – To jak? Prowadź, słońce.
 Rubin ujął dłoń ukochanej i pociągnął ją za sobą.
– Jak było? Zakopaliście go? – spytała subtelnie. Wiedziała, że nie był to dla niego łatwy temat, ale
musiała wiedzieć.
– Tak. Już po wszystkim – wyszeptał.
– Przykro mi.
– Takie życie, prawda?
– Nie mów tak – odparła i spojrzała na niego ponuro. Nie chciała, aby się gnębił, choć jednocześnie
wiedziała, że to nieuniknione. 
–  Pestka  wyrzeźbiła  nożem z  kawałku metalu  jego inicjały.  Dała  je  nam i  kazała  włożyć  wraz ze
zwłokami. 
– Na poważnie? – spytała zaskoczona. 
– Chciała, aby nie został bezimienny.
– Dobrze zrobiła – wyszeptała z uśmiechem. Tessa już powoli zaczynała się domyślać tej jej małej
tajemnicy, choć postanowiła akurat w nią się nie wtrącać. Co najmniej na razie.
– Wpół do dwudziestej Romański wycofał się z „593”. Był ostatnim obrońcą.
– Poważnie? Czyli to koniec?
– Koniec.

Dalszą  wędrówkę  przeszli  w  ciszy,  rozumiejąc  się  bez  słów.  Po  prostu  obydwoje  tego
potrzebowali – ciszy, spokoju i choć odrobiny odprężenia. Dreptali powoli, rozkoszując się zachodem
słońca, czerwonymi plamkami między trawą.  Rozkoszując się chwilą.  Nie zwracali  uwagi,  na ciała
leżące w krzakach, na smród rozkładających się zwłok, na dziury w ziemi ani pułapki znajdujące się
między nielicznymi drzewami. Nie myśleli o przegranej, o problemach ani o przeszłości. Po prostu szli
i cieszyli się tym, że żyją, tym, że są razem. Cieszyli się chwilą.

Gdy doszli  na miejsce  wszyscy już  tam byli.  Żołnierze  obydwu batalionów siedzieli  wokół
rozpalonych ognisk, ogrzewając dłonie i odpoczywając po ostatniej nieprzespanej nocy, po ciężkim
dniu bitew, po trawiącej ich przegranej. Ogromne namioty były już rozstawione, wszystko było już
uszykowane.

Wszechogarniająca  ciemność  już  dawała  o  sobie  znać.  Blask  gwiazd  znów pojawił  się  na
sklepieniu,  księżyc  znów  rozświetlił  teren.  Brakowało  trelu  ptaków,  zapachu  chłodu  i  rześkości
powietrza, brakowało zieleni i chmur, ale nie było źle. Było po prostu inaczej.

Tessa  dosiadła  się  do  Pestki  siedzącej  na  niewielkim kawałku  drewna.  Tymczasem Rubin
poszedł w poszukiwaniu chleba i czegoś do picia.
– Gdzie jest Zosia? – wyszeptała nerwowo blondynka szukając wzrokiem tej jednej, tak dobrzej jej
znanej, czekoladowej czupryny. – Jest jeszcze zła?
– Rozmawiałam z nią i jest chyba trochę lepiej – skłamała rudowłosa, nie chcąc martwić przyjaciółki.
Skarciła się za to, co powiedziała, jednocześnie czując ogromne wyrzuty sumienia. Ale co miała jej
powiedzieć? Że pokłóciła się z nią? Że wykrzyczały sobie błędy ostatnich dwudziestu trzech lat? Że ich
kiedyś tak bardzo bezinteresowna i wielkoduszna osoba, zmieniła się w egoistycznego i złośliwego
potwora?  Nie,  ona  nie  mogła.  Pestka  nie  chciała  dokładać  jej  zmartwień,  tym  bardziej,  że  ta
dziewczyna miała ich wystarczająco dużo.



– Łapcie!  – krzyknął Rubin rzucając opakowanie chleba w stronę dziewczyn. Jak zwykle zwinność
Pestki zawaliła, ale na szczęście refleks Tessy nie zawiódł. Dziewczyny wzięły sobie po kromce, przy
czym blondynka nie zapomniała o działce Henryka, po czym podały resztę w obieg.
– Proszę. – Rozalia podała dosiadającemu się do niej chłopakowi chleb.
– Dziękuję.
– Spóźniliście się. Dosłownie pięć minut temu generał odszedł – zaczął Podbipięta.
– Generał?
– Generał Leese tu był. Podziękował nam za ofiarną walkę. 
– Żartujesz sobie? – odparł zaskoczony Rubin. – Nie, nie wierzę.
– Poważnie.  Nikt  nas nie obwinia za to,  co się stało.  Choć podobno Anders  jest  załamany.  – Do
rozmowy włączył się Nieczuja. W piwnych tęczówkach blondyna odbijały się płomienie ogniska, które
nie uszły uwadze Tessy. Doskonale widziała, na kogo były skierowane...
– Niesamowite – wyszeptał Rubin, pocierając podbródek. – Ale czekajcie to znaczy, że reszcie również
się nie powiodło?
– Trzynasty korpus Leese’a poniósł straty trzech tysięcy ludzi. Wyobrażacie to sobie? –  wtrącił się
Gryf. – A to zapewne nie jest nawet połowa tych, którzy jeszcze wyzioną w tym miejscu ducha.
Na te słowa Tessę przeszedł nieprzyjemny dreszcz. Dziewczyna otuliła się ramionami, zaciskając na
nich dłonie i oddychając głęboko. Wdech i wydech. Chłopak siedzący obok niej dostrzegł jej nagłe
zdenerwowanie i położył dyskretnie rękę na jej udzie, chcąc tym gestem uspokoić ukochaną. Udało
mu się.
– Co mają w planach? – spytał Rubin, przyjmując od Nieczui papierosa. W tym samym momencie
poczuł między żebrami łokieć Tessy. Dziewczyna nie cierpiała, gdy palił.
– Akcję patrolową – odparł Gryf, wydychając odurzający dym. – Jednym słowem: będzie zabawa.

Momentalnie między nimi pojawiła się Skiba. Dziewczyna dosiadła się obok Rubina, który
pochłonięty rozmową praktycznie  tego nie  zauważył.  Jedynie Pestka skrzywiła  się  i  spiorunowała
przybyłą wzrokiem, choć ona i tak, jak na złość, nie zwróciła na to większej uwagi.
–  Skiba,  kochana,  zaśpiewasz  nam coś?  –  spytała  subtelnie  Tessa,  na  co brunetka  z  uśmiechem
przytaknęła. Przy ognisku zapadła cisza.
– Co byście chcieli? 

Właśnie  w ten  sposób  rozbrzmiała  „Pierwsza  Brygada”.  Głos  Skiby,  niczym wokal  anioła,
rozpoczął tę pieśń, prowadził  ją. Był on niski, lecz ponętny, delikatny, lecz precyzyjny. Dziewczyna
doskonale  trafiała  w każdy,  nawet  najmniejszy  dźwięk,  śpiewając  całym sercem,  wkładając  w to
emocje,  uczucia.  Wkładając  w  tę  czynność  samą  siebie.  Przy  drugim  refrenie  dołączyli  pierwsi
odważni, a przy trzecim – już wszyscy. Na całej polanie rozbrzmiały słowa, dodające odwagi, niosące
patriotyzm. Wszyscy to czuli. Wszyscy tym żyli. 

Kolejne pieśni rozbrzmiały z łatwością, lekkością i duchem. Śpiewali wszystko, co przyszło im
na myśl od „Roty”, aż po „Z dawna Polski Tyś Królową”. Bawili się tym tak, jakby to był ich ostatni
wieczór,  ostatnia  chwila,  ostatni  oddech.  Mimo ogromnej  przegranej  –  w duchu powstali,  mimo
smutku – odżyli szczęściem, mimo zwątpienia – wypełnili się nadzieją. Bo, jak wierzyli, był z nimi sam
Bóg, a z nim nic nie mogło pójść źle. 

13 maja 1944r.

Tessa kręciła się z boku na bok, a koszmar, który przeżywała we śnie, nie dawał jej spokoju.
Ktoś  ją  gonił.  Uciekała.  Strzał.  Huk.  Dziewczyna  raptownie  otworzyła  oczy  i  usiadła  skrzyżnie,
przecierając oczy. Strach, który czuła w spoczynku, wciąż dudnił w jej piersi, choć panna Anders robiła
wszystko,  co  tylko  było  możliwe,  by  go  stłumić.  Tessa  przymknęła  oczy  i  skupiła  myśli  na
rzeczywistości,  próbowała ją ogarnąć, powrócić do niej.  Rzadka, jasna grzywka łaskotała jej czoło,
porcelanowa twarz była blada, a szafirowe tęczówki pod powiekami – zachmurzone i ponure. 



Gdy już  doprowadziła  do  stosownego  porządku  swoje  myśli,  otworzyła  oczy  i  powtórnie
przetarła nerwowo powieki. Niemrawo rozejrzała się po namiocie szukając rozbudzonych twarzy, ale
wszyscy spali jak zabici. Gdy przeszukała ręką miejsce obok, z zaniepokojeniem stwierdziła, że było
puste. Jego tu nie było. Dziewczyna natychmiast wstała i zaczęła powoli, zgrabnie stawia

 nogi przed siebie, niemiłosiernie bojąc się, że kogoś obudzi lub, nie daj Boże, nadepnie.
Gdy wyszła na świeże, nocne powietrze owiał ją przeszywający chłód. Ognisko jeszcze się

żarzyło,  dając odrobinę światła,  co z uśmiechem przyjęła.  Rozejrzała się wokół szukając znajomej
twarzy i  choć dostrzegła kilka sylwetek stróżujących – żaden z nich nie był  nim. Tessa objęła się
ramionami, chcąc choć odrobinę odgrodzić się od zimna i ruszyła spacerkiem przed siebie. Choć była
trochę zaniepokojona – nie panikowała, co najmniej jeszcze, domyślając się, że jej uciekinier szwenda
się gdzieś w ramach nocnego patrolu.

Gdy minęła cztery kolejne namioty jej  oczom ukazała się ta pożądana przez nią sylwetka.
Najpierw oblał ją cień ulgi, a potem zaintrygowania. On z kimś rozmawiał. Nie, to nie była rozmowa –
on się z kimś kłócił. W środku nocy. Dziewczyna powoli, uważając pod nogi, zbliżała się, jednocześnie
próbując rozpoznać drugą postać. Do jej uszu dotarł krzyk. Kobiecy, niski ton. Skiba.

Gdy  tylko  Rozalia  podeszła  wystarczająco  blisko,  oboje  dostrzegając  ją,  jak  na  zawołanie
zamilkli. Twarz Tessy opanował grymas dezorientacji.
– Co wy tu robicie w środku nocy? – spytała flegmatycznie i trochę sennie blondynka, prawie że
ziewając. Nikt jej nie odpowiedział. 
–  Kochanie...  –  wyszeptał  Rubin,  przyciągając  do  siebie  dziewczynę.  Następnie  pocałował  ją  w
policzek i objął ją w pasie. 
– Słońce – ziewnęła – co ty wyprawiasz? – Dziewczyna skierowała zdezorientowane, lecz zaspane
spojrzenie na chłopaka, lecz on tylko wzruszył łagodnie ramionami. Zapewne, gdyby nie był teraz
środek nocy, ona nie dałaby mu spokoju, dopóki on nie odpowiedziałby na jej pytanie, ale tym razem
była na tyle ledwo żywa, że nie miała siły na dłuższe drążenie tematu.
– Co ty tutaj robisz, Tessa? – spytała sztucznie Skiba, zakładając ręce na siebie. Choć ta wypowiedź
była dość wroga, co zauważył Rubin, to Tessa zupełnie nie odczuła niechęci dziewczyny.
– Szukam tego uciekiniera – odparła, wskazując głową na chłopaka. Brunet jeszcze zachłanniej objął
ją ramionami i uśmiechnął się podle do skręcającej się ze złości Zosi. Natomiast śpiąca na stojąco
blondynka posłusznie oddawała mu stery, nie zdając sobie sprawy z ich wymiany spojrzeń. Po prostu
stała w jego objęciach, opierała ociężałą głowę na jego piersi i cieszyła się, że bijące od niego ciepło
ogrzewało ją. Dzięki niemu nie marzła.
– Skąd wiedziałaś, że wyszedł? – spytała brunetka, męcząc temat.
– Miałam koszmar – ziewnęła – i obudziłam się – wyszeptała Tessa.
– Kochanie, zasypiasz na stojąco. Chodź, odprowadzę cię do namiotu.
– A ty? Wracasz? Jesteś taki ciepły... – Na te słowa Rubin mimowolnie się wyszczerzył, lecz tym razem
był to uśmiech zdecydowanie szczery. Natomiast Zosia przewróciła ciemnymi oczami. – Jesteś ciepły i
chciałam dodać, zajeżdżasz szlugami. Wszystko ci – ziewnęła – śmierdzi.
– Chodźmy już – odparł brunet, ignorując wzmiankę o papierosach. Następnie uwolnił ją ze swych
objęć i popchnął delikatnie do przodu. Tessa nie protestowała.
– Dobranoc, Zosiu – powiedziała na pożegnanie, choć nie dostała od przywołanej żadnej odpowiedzi.

Gdy tylko  ta  dwójka  zniknęła  Skibie  z  oczu,  zapadła  bezwzględna cisza.  Zawiał  delikatny,
chłodny  wiatr,  poruszając  kitą  brunetki,  ale  ona  zupełnie  zignorowała  poziomy  ruch  powietrza.
Dziewczyna  uporczywie  i  nieobecnie  wlepiała  swoje  tęczówki  w  ślad  za  oddalonymi.  Następnie
usiadła ociężale na zimnej ziemi. Skuliła się. I zaczęła szlochać.

Tego dnia  dowództwo Drugiego Korpusu Strzelców Karpackich pozwoliło  żołnierzom choć
trochę pospać  i  trzeba przyznać,  że  nikt,  ale  to  nikt  nie  przeciwstawił  się  tej  decyzji.  Wypoczęci
wojownicy z reguły pracowali lepiej – taki argument wszystkim zdecydowanie wystarczał.

 Ku zadowoleniu wielu, na śniadanie udało się zorganizować coś więcej niż suchy chleb czy
wodę. W rękach wielu głodnych pojawiła się konserwa i przywracająca energię kawa.



– Kochana, patrz co mam. – Tessa energicznie usiadła obok Pestki, podstawiając jej kubek pod nos. –
Kofeina. Kawa. Napój mojego życia.
– Co proszę?
–  Jak  to  „co  proszę”?  To  jest  kawa,  nie  rozumiesz?  –  spytała  rozbawiona,  lecz  rudowłosa  tylko
pokręciła z zaciekawieniem głową. 
– Nie mam zielonego pojęcia, o co ci chodzi.
–  Nie?  Dobra,  nieważne,  słuchaj.  Zanim wstąpiłam  w szeregi  kawa  była  moim  uzależnieniem  w
każdym tego słowa znaczeniu. Żłopałam ją litrami.
–  Myślałam,  że  to  Rubin  jest  twoim  uzależnieniem  –  podważyła  poprzednie  zdanie  Pestka,  nie
szczędząc przy tym uśmiechu.
– Nie, on jest na drugim miejscu – odparła rozpromieniona Tessa.
– Kto jest na drugim? – spytał Rubin dosiadając się do dziewcząt.
– Ty. Kawa cię pokonała – odpowiedziała Pestka, biorąc łyk kofeinowego poidła. Jej ogniste, jeszcze
niezwiązane włosy, wpadały jej do plastikowego kubka.
– O tym to wiem. Ślub też planuje z kawą. – Tessa w odpowiedzi  na te słowa jeszcze szerzej  się
wyszczerzyła.  Już  on to dobrze  ją  znał.  –  A  i  jeszcze  jedno –  Chłopak wyciągnął  z  kieszeni  małą
karteczkę zgiętą na cztery i podarował ją blondynce.
– To to? – spytała filuternie, na co brunet przytaknął. – Dziękuję ci bardzo. – Dała mu w podzięce
szybkiego buziaka, po czym zwróciła się do Pestki i wręczyła jej owy kawałek papieru. – Moja droga,
to dla ciebie.
– Co zmajstrowałaś? – spytała podejrzliwie panna Pogronowicz, biorąc ostrożnie kartkę do ręki.
– Czytaj.
Rudowłosa powoli otworzyła karteczkę i przestudiowała jej zawartość. Z każdym słowem jej twarz
coraz  bardziej  kamieniała,  przybierając  nieodgadniony  wyraz.  To  co  działo  się  na  zewnątrz  było
równoznaczne z tym, co kotłowało się w środku. Z jednej strony była zaintrygowana, szczęśliwa i
podekscytowana, a z drugiej smutna, zirytowana i wręcz zła. Choćby dla wszystkich było zupełnie
niezrozumiałe, jak tyle różnych emocji może zmieścić się w takiej jednej wychudzonej dziewczynie, to
trzeba uwierzyć – kobiety mają różne dziwne (może bardziej oryginalne) dary, a ten należał właśnie
do tej piegowatej rudowłosej.
–  To  żart?  –  spytała.  Nie  było  to  wredne,  złośliwe  ani  tym  bardziej  cyniczne.  Było  po  prostu...
Obojętne.
– Nie... – wyszeptała niepewnie Tessa. – Ja myślałam, że się ucieszysz, w końcu...
Pestka nerwowo się uśmiechnęła i zaczęła chichotać zakrywając twarz rękami. Całe nerwy, wszystko,
co czuła wyrzuciła z siebie nieokiełznanym śmiechem. Po prostu to ją przerosło, to było za dużo. Za
dużo. Tymczasem zszokowana blondynka skrzywiła się i wymieniła trzy nieme zdania z chłopakiem.
– Jesteś niepoważna – powiedziała rudowłosa, dławiąc się śmiechem i kręcąc głową. – Niepoważna.
– Chcesz wody?
– Nie, nie... Jest... Jest w porządku – odparła, powoli przybierając poważny wyraz twarzy. – Ja zaraz
wrócę, dobrze? Muszę...
– Idź – ponagliła ją Tessa – przetraw to. 
– Cholerna swatka.
– Też cię  kocham. – Blondynka uśmiechnęła się  życzliwie  do przyjaciółki,  która robiąc  wymowną
minę, odwróciła się i odeszła.

Skiba  po niekoniecznie  udanej  nocy,  już  o  świcie  pojawiła  się  na  służbie,  zajmując  pracą
wszystkie swoje myśli. Jak zwykle zupełnie jej to nie wychodziło, tak teraz tak bardzo pragnęła o tym
by zapomnieć, że aż jej mózg pierwszy raz w życiu postanowił z nią współpracowa

. Z chęcią zmieniała opatrunki półprzytomnym żołnierzom, podawała im wodę, trochę z nimi
rozmawiała,  uśmiechając  się  kulturalnie  i  zadając  pytania  do,  jakże  interesujących,  opowieści  o
wojennych tragediach i miłościach.
– I ona tutaj jest? – spytała grzecznie, owijając bandażem ramię mężczyzny. 



– A jak mogłoby jej nie być? Jest w Campobasso, dzięki Bogu, bezpieczna. 
– Tak, tam z pewnością. A mogłabym wiedzieć, jak się nazywa? Może się już spotkałyśmy.
– Nina Oleńska.
– Oleńska, Oleńska... A nie Konarska? Ref-Renie, przecież to twoja żona – dodała z uśmiechem Skiba,
kończąc bandażowanie i siadając naprzeciwko krótko obciętego żołnierza. – Niestety, nie kojarzę.
– Ochotniczka Helenka.
– Ona? – Zosia szeroko otworzyła oczy. – Nie, nie wierzę.  Ach, Helenka jest cudowną kobietą. Gdyby
tylko mogła, zbawiła by ten świat. 
–  A żebyś wiedziała,  jest  wyjątkowa. – W ciemnych oczach mężczyzny zaszalały  iskierki  na samo
wspomnienie jego ukochanej. Skiba uśmiechnęła się smutno na ten widok.
– Dotarliście tu razem?
– A jakżeby inaczej? Długa droga, panno Stareńczuk, bardzo długa. Przejechaliśmy przez Persję, Irak,
Palestynę... – Mężczyzna zaczął wymieniać i liczyć na palcach państwa i miejsca, w których byli, ale
Skiba już przy trzecim się wyłączyła. Z ciekawością, przyglądała się pisarzowi. Według niej jego duży
nos dodawał śniadej twarzy pewnej powagi... A może to było przez ten wiek? W końcu trzydzieści
siedem lat to nie jest wcale tak mało... – Aż wreszcie dojechaliśmy do Włoch.
– Kawał drogi – odparła z trochę sztuczną powagą. 
– Kawał, kawał, a ile wspomnień? – Jego twarz wymalowała się rozmarzeniem. Przed jego oczami
pojawiły  się  te  piękne  noce  pod  gwiazdami,  występy  przed  publicznością,  krwawe  walki,
nieprzespane  doby.   Gdy  tylko  mężczyzna  zorientował  się,  że  jest  obserwowany  przez  młodą
dziewczynę, zmieszał się i wrócił z powrotem na bezpieczny teren, na ziemię. Próbując zmienić temat
i zdezorientować tym obserwatorkę, spojrzał na ramię. – Powiedz mi, już skończyłaś?
– Gotowe.
– Dobrze, a więc – powoli wstał z podłogi i ukłonił się młodej damie – dziękuję bardzo za przyjemną
pogawędkę.  Muszę się  ruszać,  bo  zaraz  odjadą beze  mnie,  a  bezwzględnie  muszę się  dostać  do
Kwatery Głównej.
– Ależ nie ma za co. Niech Bóg ma cię w opiece, Ref-Renie.
– I Nawzajem.
Feliks Konarski jeszcze raz zasalutował, po czym oddalił się i ruszył do wyjścia.

Skiba oparła się o ścianę, usiadła wygodnie i wpatrywała się ślepo w mur naprzeciwko. Jeden,
kręcony lok opadł jej na czoło i kołysał się przed oczami, ale ona zdawała się tego nie zauważać. W
pomieszczeniu rozległ się wrzask bólu, ale ona również nie zwróciła na to uwagi – była nieobecna.
Myślała. Choć próbowała przed tym uciec. To myślenie niemiłosiernie bolało. Dlaczego tak bardzo
cierpiała? Bo dotarła do jej głowy, według niej, pieprzona prawda, przed którą wcześniej broniła się
rękami  i  nogami,  przed  którą  uciekała  niczym przed  zabójcą.  Jeśli  wszyscy  są  tacy  szczęśliwi,  to
dlaczego i ona nie może być szczęśliwa? Ma dwadzieścia trzy lata, wojna się kończyła (przecież alianci
byli tak blisko!), wszyscy się rozchodzą, a ona? Ona zostaje sama. Sama na tym wielkim świecie. 

Skiba słyszała w głowie głos, który podpowiadał jej, że to nie koniec, ale wewnętrznie się z
nim zupełnie nie zgadzała. Mogłaby spróbować kogoś pokochać, zacząć od nowa, spróbować żyć.
Tylko... Jak wyrzucić tego chłopaka z serca? Jak? Przecież ona nie potrafiła. To ją zgubiło. Ona tonęła. 

Rubin jej nie kochał, nie chciał jej. Wywrzeszczał jej to podlec w twarz. Jak można być tak
okrutnym człowiekiem? Ona wyznała mu miłość, pieprzoną miłość! 

Po jej policzkach poleciały słone łzy, które paliły jej rozpaloną skórę. Dlaczego to tak bolało?
Dlaczego tak cierpiała? Bo miała nadzieję. Ale nadzieję na co? Że on zostawi swoje całe życie, że
zerwie z tą lalką i rzuci jej się w ramiona? Ach, jaka ona była głupia, jaka naiwna, jaka ślepa i teraz...
Teraz za to płaci.

Tessa siedziała i czekała na Rubina. Musiała z nim koniecznie porozmawiać, miała dosłownie
chwilę,  zanim  znów  ruszy  walczyć.  Zanim  znów  zniknie  na  kilka  godzin.  Podpierała  drzewo  i
wpatrywała się kawałki zielonej trawy pod jej stopami, i na kilka czerwonych maków, i na brunatne
dziury w ziemi, i na buty przybyłego.



– Mam pięć minut. – Dziewczyna podniosła chabrowe tęczówki w górę i zobaczyła stojącego przed
nią żołnierza z rękami w spodniach.
– To zawsze coś, nie? – spytała retorycznie, próbując znaleźć jakiś pozytyw. – To ja po prostu nie będę
owijać w bawełnę. Co się wczoraj stało?
– Co się miało stać? – spytał  podejrzliwie,  próbując ukryć uczucia,  jakie w nim się wzburzyły na
wspomnienie ostatniej nocy. Zrobił to prawie że doskonale, gdyby nie pewien niuans, który Tessa
błyskawicznie wyczuła. Wiedziała, że coś było nie tak. 
– Nie wiem, ty mi powiedz. – Dziewczyna objęła się ramionami. – Widziałam, jak...
–  Nie  ufasz  mi?  –  wtrącił  jej  wręcz  agresywnie.  Nie  mógł  jej  powiedzieć,  co  to,  to  nie.  Był
zestresowany, bo jeśli ona się dowie... Nie, nie może. 
– Ty pytasz mnie poważnie? – odparła, unosząc brwi do góry. – Oczywiście, że ci ufam. Po prostu
widzę, że coś cię dręczy, chcę wiedzieć co się stało. To wszystko.
Chłopak milczał. Milczał, a ona z każdą chwilą stresowała się coraz bardziej. Coś było nie tak, a to
zaczynało ją zżerać od środka. Przecież od zawsze rozmawiali o wszystkim, o każdej ważnej rzeczy jak
i o nic nieznaczących drobiazgach. A teraz... Teraz był taki odległy, pusty. Do jej głowy przychodziły
coraz to głupsze pomysły, a ona z każdą kolejną sekundą ciszy, poddawała się im.
– Słońce, powiedz coś – wyszeptała drżącym głosem.
– Muszę już iść. – Podszedł do niej i wziął ją za ręce, patrząc w oczy. – Nic się nie stało, dobrze? Nie
martw się.
– Ukrywasz coś przede mną – odarła cicho i pierwszy raz od lat spojrzała do niego nieufnie. Na ten
widok ogarnął go cholerny smutek, ale zdusił go. W tle rozległy się wołania kapitana. 
– Porozmawiamy później. Kocham cię i błagam, co by się nie działo, nie zapominaj o tym. – Położył
rękę na jej szyi i pocałował ją. Spojrzał jej ostatni raz w szafirowe oczy i zobaczył w nich przygnębienie
oraz... Zawód. Nie mogąc tego znieść po prostu odwrócił się i ruszył twrdo w stronę zbiórki.
– Też cię kocham! – Do jego uszu dobiegł krzyk Tessy, więc uśmiechnął się pod nosem. Odwrócił się i
pomachał jej ten ostatni raz.

Pestka siedziała na wzniesieniu, oglądając rubinowe roślinki.  Przyglądała się jak porusza je
chłodny wiatr, jak niektóre płatki latają, unosząc się na strumieniach powietrza. Rudowłosa myślała o
namalowaniu prawdziwego obrazu, ale do tego potrzebowała wszystkich szczegółów: rodzajów traw,
kształtów maków, a nawet chmur, gdyż jako nieprofesjonalna malarka, nie posiadała jeszcze w głowie
ich dokładnego, naturalnego wyglądu. A przecież te obłoki były takie niezwykłe! Sama natura jest,
według rudowłosej, jednym wielkim cudem samego Boga. W oddali usłyszała jakiś cichy trel, toż to
był ptak! Na tym wojennym pustkowiu bardzo ciężko było o jakiekolwiek żyjące (nieludzkie) istoty,
więc taka śpiewająca kruszyna była dla niej skarbem. Panna Pogronowicz wytężyła słuch, próbując
znów wsłuchać się w melodię, ale tym razem jedynym, co usłyszała, był cichy wybuch w oddali. 
– Dlaczego siedzisz tu sama? – Do jej uszu dotarł głos Tessy. – Jesteś na mnie zła?
– Zła? No co ty! – Pestka obróciła się do niej i klepnęła ręką o ziemię, dając znak, aby przybyła usiadła.
Panna Anders bez wahania to uczyniła.
– Widziałam jak się wczoraj  w ciebie wpatrywał,  ale również widziałam, że łączyło cię coś z jego
bratem, więc nie byłam pewna, co zrobić.
– Skąd pomysł, że między mną, a Irysem coś było? – spytała zaintrygowana Pestka.
–  Błagam,  ja  się  wszystkiego  dopatrzę.  Gapił  się  na  ciebie  jak  na  doskonałą  rzeźbę,  a  ty  się
perfekcyjnie szczerzyłaś – wytłumaczyła blondynka ze szczerym uśmiechem. 
– Wszyscy już o tym wiedzą? – Helena zakryła dłońmi zażenowaną twarz.
– Tylko Rubin – odparła, zwracając wzrok na dziewczynę – Ej, czy ty... Nie, nie mogę! Ty się wstydzisz.
– Cicho bądź. – Pestka spiorunowała błagalnym wzrokiem przyjaciółkę. Jej policzki zarumieniły się
bardziej niż dojrzały pomidor. – Ja... Ja do jego śmierci nawet nie wiedziałam, jak on ma na imię.
– Poważnie? Kochana, dlaczego nie spytałaś? – westchnęła zrezygnowana.
– Nie wiem. Bo się bałam. Bo się wstydziłam. 
– To był uroczy chłopak, pasowalibyście do siebie – dodała po chwili zamyślenia Tessa. – Ale teraz go
już nie ma, a ty, moja droga, musisz żyć dalej. Pójdziesz na to spotkanie?



– To jest jego brat... Jeszcze nie wiem. Mam mętlik w głowie, a doskonale wiesz, że nie cierpię go
mieć.
– W porządku – odparła spokojnie blondynka. – Wszystko się ułoży, zobaczysz. 
Po tych słowach ogarnęła je cisza. Dziewczyny siedziały obok siebie, wpatrując się w dal. Podziwiając
błękit nieba. Szukając horyzontu. Zimno pochodzące z ziemi, przebijało się przez wierzchnią glebę i
oziębiało je, przyprawiając ich pęcherze o zapalenie, ale one się tym zupełnie nie przejmowały. 

Pestka obmyślała dalszy plan działania, nie wiedząc już, co ma robić. Była w kropce. Cały czas
przed jej  oczami  pojawiał  się  ten piękny uśmiech,  te  blond  włosy  unoszone  przez  wiatr,  czyste,
błękitne i szczere tęczówki. Czy ona potrafiła o tym zapomnieć? Przecież to było szaleństwo, oni byli
braćmi i do tego rodzonymi! Czy będzie potrafiła spojrzeć Nieczui w twarz? Co zrobi, jeśli dostrzeże w
nim Irysa? Te same rysy, ta sama sylwetka, to samo dzieciństwo. O Boże, w co ona się wpakowała...
Przecież wiedziała, że faceci to samo zło! Wiedziała, a i tak pozwoliła się w coś takiego wplątać. A
mama powtarzała jej: uważaj z miłością, bo zanim się ockniesz, będziesz już na dnie. I co, czy to już
ten moment? Czy ona wpadła do wody? 

Ach, Pestka tak się bała! Ale nie obawiała się, że zostanie odtrącona, że nikt jej nie pokocha.
Ona była przerażona na samą myśl, że miałaby kogoś pokochać. Bała się tego uczucia. Mogła kochać
matkę, brata, a nawet Tessę, ale to było w końcu zupełnie coś innego... A jeśli zostanie zraniona? A
jeśli on ją wykorzysta? A jeśli ona głupia mu zaufa, a on ją zdradzi? A jeśli skończy jak mama, jak
babcia? Nie, ona nie miała zamiaru do tego dopuścić.

Natomiast Tessa wędrowała po zupełnie innym horyzoncie. Dziewczyna analizowała każdy
szczegół jej rozmowy z Rubinem, szukała podpowiedzi i wnioskowała, równocześnie nie rozumiejąc
dosłownie nic. Nic się nie kleiło. Gdyby chciał ją zostawić – mówiłby, że ją kocha? Gdyby ją zdradził –
patrzyłby jej w oczy? Ah, irytowała ją ta niewiedza. Aż za bardzo.
– Pestka, muszę ci coś powiedzieć – wyszeptała, wyrywając rudowłosą z zamyślenia.
– Słucham, słucham. – Dziewczyna niewprawnie powróciła  myślami na świat  i  spojrzała  na nią z
zaciekawieniem.
– Dzisiaj  w nocy widziałam Rubina ze Skibą, kłócili  się  i...  I  nie wiem już,  co myśleć. Jak go o to
spytałam, zachowywał się  niesamowicie dziwnie i...  Mój Boże, nie wiem. Nic już nie wiem, mam
zupełny mętlik w głowie. – Tessa przetarła rozgrzane policzki zimnymi rękami i przymknęła oczy. Cała
ta sytuacja tylko dodawała jej nieszczęsnych zmartwień, których i tak miała zdecydowanie za dużo –
łeb jej pękał. Ale co mogła zrobi
?  Była  bezradna  i  nie  mogąc  nic  zrobić,  po  prostu  czekała.  Czekała  na  odpowiedź,  na  słowo
pocieszenia, może wyjaśnienia, lecz nastała zupełna cisza. Jej przyjaciółka się nie odzywała. Panna
Anders bardzo szybko połączyła fakty.  – Ty coś wiesz.
Po jej kolejnych słowach ponownie zapadło milczenie. Siedziały w takim bezgłosie, nie patrząc na
siebie i przyglądając się krajobrazowi przed nimi. Myślały. Obydwie myślały, że aż parowało.
– Tessa, przepraszam. Wszyscy popełniamy błąd, powinnaś wiedzieć. To, co się dzieje, to jakiś absurd.
– Rubin kazał ci nic nie mówić. 
–  To  bez  znaczenia  –  wyszeptała  Pestka,  po  czym  wzięła  głęboki  oddech  i  usiadła  naprzeciw
dziewczyny, próbując nawiązać z nią kontakt wzrokowy. Bała się niemiłosiernie tej chwili od kilku
miesięcy,  bała się reakcji  przyjaciółki,  bała się tego, co się stanie.  Ale musiała to zrobić,  wyrzuty
sumienia już zbyt długi czas ją trawiły. Dziewczyna doskonale wiedziała, że jej psychika nie wytrzyma
tego już ani chwili dłużej. Nie było innego, sensownego wyjścia. – Nie będę owijać w bawełnę. Skiba
jest zakochana w Rubinie. Wczoraj mu o tym powiedziała.
–  Co?  –  odparła  nieprzytomnie  Tessa.  Przez  pierwszą  chwilę  wlepiała  chabrowe  tęczówki  w
przestrzeń, a informacje, które właśnie otrzymała, powoli, bardzo powoli do niej docierały. Najpierw
stwierdziła,  że przyjaciółka ją okłamuje, potem, że chce ją wrobić, a dopiero na samym końcu jej
uwierzyła. Opanował ją totalny szok. Gdy wreszcie udało jej się to ogarnąć umysłem, na jej twarzy
pojawił się grymas. – To żart, prawda? – spytała, lecz w odpowiedzi dostała tylko kręcenie głową. Ku
jej zdumieniu, z tą informacją w jej głowie wreszcie zaczął powstawać jeden spójny obraz. – Od kiedy
tak jest?
– Od kiedy się spotkałyśmy. Tu. W szeregach.



– To nonsens. Dlaczego mi nie powiedziała?  
– Bała się, że cię straci. W końcu to twój chłopak i...
– Żartujecie sobie ze mnie? Cholera! Już rozumiem. Rozumiem wszystko – odparła, gdy wszystkie
elementy trafiły na swoje miejsce. Następnie Tessa gwałtownie wstała, odwróciła się i ruszyła, lecz
Pestka w ostatniej chwili ją zatrzymała. 
– Nie rób tego, nie bądź głupia – Rudowłosa próbowała znaleźć nieobecne spojrzenie przyjaciółki,
lecz ona błądziła nim po ziemi. Dziewczyna wstrząsnęła nią.
– Co ja mam teraz zrobić? – spytała blondynka, zupełnie oszołomiona i jednocześnie przybita. – On
mnie zna za dobrze. Wiedział, co zrobię i...
– Tak, dlatego ci nie powiedział. Nie zostawisz go, jasne? – Pestka pomachała palcem przed Rozalią,
próbując odwieźć ją od tego idiotycznego pomysłu. Brązowymi oczami robiła dziurę w spojrzeniu
przyjaciółki.  Zdawała sobie sprawę z tego,  że szanse to ona ma marne w starciu z  uporem tejże
dziewczyny, lecz musiała spróbować. Musiała.
– Kochana, naprawdę nie rozumiesz? Ona cierpi! Mój Boże, za każdym razem, gdy byłam obok niego,
zadawałam jej cios w plecy, raniłam ją! Nie wyobrażam sobie bólu, który... Nie, ja nie mogę jej tego
zrobi
. To moja przyjaciółka.
– Tessa, spójrz na mnie. – Pestka chwyciła ją za ramiona i ponownie spojrzała pewnie w jej zbłąkane
oczy. – Ona by tego dla ciebie nie zrobiła.  Znasz się z nim siedem lat, to istna głupota zostawiać
kogoś, kogo kochasz!
– Co się z tobą stało? Dlaczego nie myślisz o niej, dlaczego jesteś taka...
– Bo wiem, jak się zachowywała i nie zasługuje na to. To wredna i samolubna dziewczyna, zmieniła
się. Nie rób tego.
– Puść mnie, Helena. Ja muszę pomyśleć, dobrze? Daj mi trochę pomyśleć. Jakoś to będzie.
I co stało się później? Pestka ze zrezygnowaniem opuściła ramiona i po prostu odpuściła.

Gdy tylko Rudowłosa wpadła do Domku Doktora, szukała tylko tej jednej twarzy. To było za
dużo, to co się tu działo, to jakaś wariacja! Istna wariacja! Panna Pogronowicz nie wiedziała, skąd tyle
odwagi  wezbrało  się  w jej  żyłach,  tym bardziej,  że  zwykle  nie  potrafiła  się  bronić.  Była  uległym
pionkiem, który grał jak nim zagrano, słabą i niepewną chorągiewką na wietrze. Jednak tym razem nie
mogła odpuścić.  Wszystkie granice zostały naruszone, jej system wartości nie przyjmował takiego
zachowania. Tak przecież nie można! Jak można być tak samolubnym? Już tym razem ta pannica
przeszła samą siebie!
– Co ty sobie myślisz? – Pestka szarpnęła ramię Skiby, nie mając do niej  już więcej ani odrobiny
cierpliwości.  Siłą,  bez  żadnego  słowa  wyciągnęła  ją  na  zewnątrz,  przed  budynek.  Tymczasem
zaskoczona brunetka wbijała ponury wzrok w agresorkę.
– O co ci chodzi? 
– Jak możesz wykorzystywać fakt, że ona jest w stanie zostawić dla ciebie miłość swojego życia? Jak
możesz kazać jej to zrobić? Ty, ty, ty nie masz serca? – Pestka obrzuciła ją milionami pretensji, nie
szczędząc niczego, wyrzucając tym samym wszystko, co od miesięcy leżało jej na sercu. Była wściekła i
pierwszy raz  tego nie  kryła.  – Okłamywałaś  ją,  kazałaś  mi to robić,  po co? Kobieto,  po co ty to
wszystko robiłaś? Dlaczego ją krzywdzisz?!
– Stop, o czym ty mówisz? Ona, ona wie? – W oczach dziewczyny pojawiło się przerażenie. – Ja, ja
dzisiaj z nią nie rozmawiałam.
– Przestań kłamać. Jesteś doskonałą aktorką i,  do cholery, przestań! – wrzasnęła. – Kazałaś jej to
zrobić. Kazałaś!
– Nic nie zrobiłam, opanuj się. 
– Powtarzasz się jak w pacierzu – skomentowała cicho Pestka, irytując się jeszcze bardziej.  Już od
wielu lat nie pozwoliła sobie na tak agresywne zachowanie, ale tym razem miała już dość. Po prostu
dość. – Wiedz, że jeśli ona go zostawi, to on nigdy ci tego nie wybaczy, rozumiesz? Nigdy!



–  Matko  Boska,  dlaczego  ty  się  tak  awanturujesz?  Nie  rozmawiałam  z  nią  –  odpowiedziała  z
rozdrażnieniem Zosia – Ja jak w pacierzu, a ty jak zdarta płyta. – Panna Pogronowicz prychnęła gorzko
– Poza tym powiedz mi, dlaczego cię to tak obchodzi? Co to za różnica? I tak do siebie wrócą. 
– Nie zauważyłaś, prawda? 
– Czego niby?
– Jej zachowania. Jej wiecznego zestresowania, słabnięcia, nerwów, cholera, wszystkiego! Przecież od
miesiąca jest podejrzenie, że ta dziewczyna jest w ciąży.

Tessa  pracowała  niemal  identycznie  jak  poprzedniego  dnia:  bez  chwili  wytchnienia,  ale
również z pełnym oddaniem. Starała się zakopać w sobie wszystkie złe myśli, jej decyzje, jak i uczucia.
Próbowała rozweselić trochę rannych lekką rozmową, dać im trochę wiary. Robiła to naturalnie, nie
potrzebując żadnego sztucznego uśmiechu, wyszukanej gadki. Prawdę mówiąc ona nawet o tym nie
myślała – była po prostu sobą i to zdecydowanie wystarczało. To dodawało jej trochę energii, tym
bardziej, że straciła całą po rozmowie z Podbipiętą, podejmując tym samym decyzję. Mimo że nie
miał  dla  niej  zbyt  wiele czasu,  ze  względu na to,  że musiał  wracać na  front,  to udało mu się  ją
ostatecznie przekonać – powinna odejść. Może to była głupota, może to było istne szaleństwo, ale
nie zniosłaby myśli, że ktoś przez nią cierpi. Ktoś tak bliski jak Skiba. Ojciec mógł ją nienawidzić za ten
związek,  mógł  ją  wydziedziczyć  –  nie  obchodziło  jej  to,  ale  nie  mogła  zrobić  czegoś  na  przekór
przyjaciółce.
– Proszę się napić. – Podała mężczyźnie wodę, który przyjął ją z wdzięcznym kiwnięciem głową. – I
proszę się nie martwić. Z wolą bożą się zagoi, będzie dobrze.
– Dziękuję. – odparł.  Tessa uśmiechnęła się do żołnierza i  odeszła. Jej oczy napotkały dziewczyny
właśnie wchodzące do budynku, lecz bardzo szybko zwróciła wzrok, unikając konfrontacji. Byłoby to
dla niej za ciężkie, a ona zdecydowanie nie miała na to siły. 

Momentalnie  ktoś  pociągnął  ją  za  ramię,  a  w niej  wezbrało się  tysiące  myśli.  To już  on!
Dlaczego przyszedł tak szybko? Czy to ten moment, gdy będzie musiała powiedzieć mu, że to koniec?
Jak ona spojrzy mu w twarz? Lecz gdy tylko rzuciła spojrzeniem za siebie, dostrzegła, że to nie był jej
ukochany. Przed nią ponownie stał piegowaty rudzielec, znany jako Kazimierz Pogronowicz. Patrzył
na  nią  smutnym  spojrzeniem,  lecz,  ku  jej  zaskoczeniu,  niekoniecznie  szczerym.  Był  widocznie
przygnębiony, ale w tym spojrzeniu było coś specyficznego, czego nie potrafiła rozszyfrować. Za nim
znajdowało  się  również  kilkoro  innych  żołnierzy  2.  Korpusu.  Dziewczyna  uniosła  pytająco  brwi  i
spojrzała na Podbipiętę.
– Co jest? Czemu tak patrzysz? – spytała. Gdy wypowiedziała te słowa na głos, dostrzegła pewną
zależność:  wszyscy  tu  byli,  ale  jego,  jego  nie  było.  Opanowała  ją  nagła  panika,  którą  próbowała
nieskutecznie zdusić w środku. Skierowała spanikowane oczy na chłopaka. – G-g-gdzie...
–  Przykro  mi.  Widziałem,  jak  upadał  i  nie  zdążyłem...  –  wyszeptał,  a  jej  zabrakło  momentalnie
powietrza. To był dla niej szok. Czuła, że się dusi, że ulatuje z niej życie. Opanowała ją totalna panika,
zaczęła się trząść. Nie, nie, nie, nie. Nie wierzyła w to. Nie mogła stracić połowy siebie, nie mogła to
być prawda. Jej koszmar, który dręczył ją tyle miesięcy się spełnił, stał się rzeczywistością. To koniec.
Do jej oczu momentalnie napłynęły łzy, dziewczyna zaczęła łkać, piszczeć. 

Momentalnie  pod  wpływem  emocji  wybiegła  z  pomieszczenia,  na  zewnątrz.  Powietrze,
potrzebowała go. Biegła, biegła przed siebie. Płacząc, krztusząc się łzami, dusząc się. Biegła. W tle
słyszała krzyki dziewczyn, ale ona była już za daleko. Czuła w sobie energię, którą musiała wyzwolić,
ból i żal, których musiała się pozbyć. Nie chciała nikogo widzieć, nie chciała nikogo słyszeć. Nie chciała
myśleć. Czuła kołatające serce, zmęczenie nóg, wiatr na skórze. I tak miało pozostać. Nie zwracała
uwagi  na  nic,  nie  patrzyła  pod  nogi,  nie  wsłuchiwała  się  w  wybuchy,  strzały  ani  nawet  w
poćwierkiwania ptaków. Dziewczyna znajdowała się w bańce, wielkiej kuli odgradzającej jej umysł od
teraźniejszości, w systemie obronnym psychiki.

Lecz w pewnym momencie Tessa  potknęła się i  rżnęła  o  grunt,  zadzierając sobie  kolana.
Wiedziała, że krwawiły, lecz nie czuła tego bólu. Uklękła, kuląc się na ziemi. Jej bańka pękła. Zapiekło



ją serce, rozsypując się na tysiące kawałków. Powoli jej oddech zaczął się stabilizować, choć jej ciało
wciąż drżało.
– D-dl-dlaczego, d-d-dlaczego mnie zostawiłeś? – spytała w przestrzeni. Słyszała swój niepewny głos,
cichy, lecz taki bolesny. – Boże, dlaczego? Czym sobie zasłużyłam? 
Zamilkła na kilka sekund, a jej policzki znów zmoczyły się słoną wodą.
– Ratuj mnie, ratuj jego. Błagam. Jezu, nie zostawiaj mnie tu samej. – Zacisnęła usta. – Jestem sama
na  tym świecie.  –  Nerwowy oddech.  –   Sama.  Jezu,  sama.  –  Ostatnie  słowo wręcz  wypiszczała,
powtórnie dusząc się i popadając w szloch. Przykładała swoją dłoń do piersi próbując wydłubać sobie
te uczucia, chcąc wydrzeć sobie serce, chcąc przestać czuć. Jej policzek dotykał brudnej ziemi, jej łzy
mieszały się z błotem, ona tonęła w nich. Szlochała. Bo co innego jej pozostało? 

Nagle  między  kolejnymi  pochlipaniami  usłyszała  swoje  imię.  Jej  pierwsza  myśl:  ona  traci
resztki rozumu. Wariuje. Lecz ten głos się powtórzył, raz, drugi, kolejny. Dziewczyna się odwróciła i
zobaczyła... Jego. Stał tak daleko, ale stał. Był ranny, ale, ale żył. Otarła zabłoconymi rękami policzki,
powoli wstała i zaczęła biec. Biec do niego. Przez chwilę uwierzyła, że żyje i on faktycznie żył. Jej
nadzieja wróciła, wypełniła ją, ona podniosła się. Wyszła z dołu, w który wpadła, lecz nie na długo.

W oddali rozległ się wybuch, a potem do jej uszu dotarł wyrazisty huk. Ktoś do nich celował.
Cała ulga, którą przez kilka sekund poczuła, uleciała i rozpłynęła się w powietrzu.
– Nie, nie, Boże, nie! – wrzasnęła. W oddali  dostrzegała, że on też biegł, nie zwracając uwagi na
strzały.  W pewnym momencie on upadł,  a z jej  gardła wydostał  się  pisk. Wiedziała,  co się stało,
wiedziała,  że dostał,  była pewna, że zaraz,  że zaraz go straci.  On umrze.  Umrze przez nią. Po jej
policzkach znów poleciały łzy, ale mimo to biegła. Może zdąży, może uda jej się, zanim się wykrwawi,
może... Nagle do jej uszu dobiegł kolejny strzał, a ona poczuła niemiłosierny ból. On paraliżował, nie
pozwalał jej dalej iść. Upadła, zaczęła kulić się. Jej brzuch, nie mogła oddychać, nie mogła myśleć.
Jedyne co czuła,  ten ból,  on odbierał  jej  świadomość.  Kilka sekund później  świat  stał  się  czarny,
zniknął. A ona przestała czuć.

18 maja 1944r.

Poczuł ból. Miał wrażenie, jakby połowę ramienia pocięli mu na kawałki, zgnietli, a następnie
nieumiejętnie zszyli. Jakby coś przebiło jego bark, jakaś włócznia, miecz, nóż, cholera wie co. Jedno
jest pewne – on obrywa, upada, nie może wstać. Cierpi, krwawi. Następnie słyszy strzał, obraca się i
patrzy jak miłość jego życia również upada. Umiera. Na jego oczach. On nie może nic zrobić, jest
bezradny. Próbuje wstać, ale idzie mu to beznadziejnie, czuje, że traci siły. Popada w panikę, cholera,
on ją zaraz straci. Zaraz umrze jego życie, połowa jego duszy. A on jest bezradny.

Chłopak  wzdrygnął  się  i  otworzył  nerwowo  oczy,  budząc  się  z  koszmaru.  Ze
zdezorientowaniem rozglądnął się po pomieszczeniu. Gdzie on jest? Co się dzieje? Chwilę później
poczuł promieniujący ból, ból barku. Szybko połączył fakty – to nie był tylko sen. Od razu do jego
głowy powróciły wszystkie wspomnienia, a on poczuł się, jakby oberwał obuchem w łeb. Nerwowo
rozglądnął się po pomieszczeniu, szukając znajomej blond czupryny, lecz jej nie było, nie mógł jej
znaleźć.  Momentalnie  zrobiło  mu  się  gorąco,  zaczął  odchodzić  od  zmysłów.  Spróbował  wstać,
podnieść  się,  lecz  coś,  do  cholery,  mu  blokowało.  Gdy  zwrócił  swoje  ciemne  tęczówki  na  nogi,
zobaczył ją. Spała z głową na jego udzie. Przez chwilę myślał, że ma zwidy, że zwariował. Bał się, że
jeśli ją dotknie, ona rozpłynie się w powietrzu.

Po kilku minutach dziewczyna sennie się podniosła, zamrugała jasnymi rzęsami i spojrzała na
niego. W pierwszej sekundzie zwątpiła, w drugiej uwierzyła, a w trzeciej – szeroko się uśmiechnęła.
– Obudziłeś się – powiedziała, wciąż nie dowierzając. Jej oczy wypełniły się szafirowym blaskiem. –
Obudziłeś się. Wreszcie.
Gdy Rubin usłyszał jej głos, dotarło to do niego. 
– Ty żyjesz – wyszeptał.
–  On  do  mnie  nie  strzelał.  Gdyby  chciał  mnie  zabić,  zrobiłby  to  dużo  wcześniej  –  wytłumaczyła
spokojnie, czekając aż świeżo obudzony chłopak ogarnie umysłem rzeczywistość.



– Ty żyjesz! – krzyknął uradowany i przyciągnął ją do piersi, chcąc nigdy więcej nie puszczać. Choć
trzymał ją  niemiłosiernie  mocno, utrudniając jej  oddychanie,  to ona cierpliwie czekała,  aż brunet
uzna, że nie rozpłynie się w powietrzu i że może na spokojnie ją puścić. – Nigdy więcej nie rób mi
takich akcji. Pobiegłaś w złą stronę. Tuż na linię frontu. Byłem pewien, że już po tobie.
– Przepraszam, wpadłam w panikę. Powiedziano mi, że nie żyjesz i...
– Zapomnij, zapomnij – wyszeptał, nie chcąc dłużej nad tym rozmyślać. Doskonale wiedział, co to była
za akcja, kto to wymyślił i jaki był jej cel. Ale z nim to już rozprawi się w pojedynkę. 
– Postaram się.
–  Kochanie,  powiedz  mi,  co  się  stało?  Jakim  cudem  jesteś  w  jednym  kawałku?  Widziałem,  jak
upadałaś i odchodziłem od zmysłów.
Spytał, a ona delikatnie wyszła z jego uścisku i usiadła tuż obok. Tym samym spuściła szafirowe oczy,
wędrując nimi ponuro po ziemi i układając w głowie słowa. Natomiast Rubin śledził każdy jej ruch,
napawając  się  jej  widokiem, ciesząc  się  nim.  W końcu przez  chwilę  myślał,  że  już  więcej  jej  nie
zobaczy.
–  Ja...  –  Wzięła  głęboki  oddech.  –  Ja  omal  jej  nie  straciłam,  ale  ostatecznie...  Jestem w ciąży  –
powiedziała, wydychając z siebie powietrze. Wreszcie się tego pozbyła! Tego niemiłosiernego ciężaru!
Lecz, gdy tylko spojrzała na niego, od razu pożałowała swojej chwili ulgi. Na jej twarzy pojawił się
grymas zdezorientowania. Patrzyła na niego i nie mogła uwierzyć. Liczyła na szok, osłupienie, może
zawód, a on... A on... Patrzył na nią tak, jakby właśnie tymi słowami wyznała mu setny raz miłość.
Jakby to było coś zupełnie codziennego. On nie robił  nic, cholera, nic. Patrzył jej się w oczy i nic.
Dziewczyna kompletnie nie rozumiała, co kryło się w jego głowie i była tym zupełnie przerażona.
– Błagam, powiedz coś – wyszeptała. Wpatrywała się w jego tęczówki i jednocześnie szukała w nich
odpowiedzi na tysiące pytań, które zadawała sobie od kilkudziesięciu sekund.
– Co mam powiedzieć? – spytał retorycznie. Dziewczynie tętno podskoczyło. W co on w nią grał? –
Patrzysz na mnie tak, jakbyś mnie nie znała.
– Nic nie powiesz? – spytała, modląc się w duchu o pomyślną odpowiedź. – Cholera, powiedziałam ci,
że jestem w ciąży, nic nie powiesz? Henryk! 
Rubin chwycił ją za rękę i spojrzał znacząco w oczy. Tessę oblała fala złudnej nadziei.
– Kto jest ojcem? – spytał, ledwo powstrzymując napływający uśmiech.
– Mój Boże, przestań się ze mnie nabijać, zaraz zawału dostanę – odparła, przecierając dłonią czoło i
mordując go wzrokiem. Natomiast chłopak, dłużej nie wytrzymując, roześmiał się.
–  Powiedzmy,  że  domyślałem  się,  a  po  zwróceniu  konserwy  byłem  już  pewien.  –  Blondynka
odetchnęła.
– Więc dlaczego ze mną o tym nie porozmawiałeś?
– Bo uznałem, że najwyraźniej nie jesteś na to gotowa. Czekam od miesiąca, aż wreszcie to do ciebie
dotrze i mi to powiesz. Aż uwierzysz, że możesz nosić w sobie nowe życie. – Tessa spojrzała na niego z
byka i  również się uśmiechnęła. Tymczasem on podniósł zdrowe ramię i  dłonią objął jej  twarz.  –
Będziesz dobrą matką, Tesso. Wierzę w to. Razem przez to przejdziemy.
Blondynka usiadła na nim i objęła go. Ulga opanowała jej ciało – wreszcie poczuła się bezpieczna,
czuła, że jej świat wrócił na swoje miejsce. Serce waliło jej tak głośno, biło w szczęśliwym rytmie.
Dziękowała Bogu za to, że znów było jak dawniej, że przywrócił jej świat, jej miłość, że... Nie opuścił
jej, gdy najbardziej tego potrzebowała.
– Cieszę się, że jesteś ze mną – wyszeptała mu na ucho, przez co po jego plecach przeszedł przyjemny
dreszcz.
Wtenczas Pestka wpadła gwałtownie do pomieszczenia i wrzasnęła ze łzami w oczach:
– Polacy weszli na Monte Cassino! Wygraliśmy, my naprawdę wygraliśmy!
Tessa odwróciła się i zobaczyła podbiegającą do niej przyjaciółkę. 
– Rubin, o Boże, obudziłeś się. – Na ustach rudowłosej wymalował się szczery uśmiech. – Mój drogi,
muszę na chwilę porwać twoją ukochaną. – Pestka chwyciła dziewczynę za ramię i  pociągnęła za
sobą. Chłopak przytaknął i odprowadził je wzrokiem do drzwi.
– Zaraz wracam, słońce! – krzyknęła na pożegnanie Tessa, próbując nadążyć za pędzącą Helena. Gdy
już udało im się wyjść z zatłoczonego szpitala, obydwie odetchnęły świeżym powietrzem.



– Kochana, jak było na spotkaniu z Nieczują? – spytała blondynka, goniąc za rozpędzoną przyjaciółką.
Gwałtownie Pestka stanęła i rzuciła się w ramiona Rozalii.
– Było genialnie. Naprawdę. Dziękuję – wyszeptała. – Jestem szczęśliwa. Naprawdę szczęśliwa!
Panna Anders odpowiedziała szczerym uśmiechem, po czym znów ruszyła biegiem za Heleną.
– Dokąd biegniemy?
– W Kwaterze Głównej jest uroczystość! – krzyknęła Pestka. – Ref-Ren napisał piosenkę. Obiecałam,
że przyjdziemy!
Na tych dwóch zdaniach skończyła się ich rozmowa. Obydwie pędziły krętymi ulicami Campobasso,
mijając kamienne domy i kościoły, parki i sklepy. Czuły wiatr we włosach, podwiewanie spódnic, czuły
wolność. Wypełniało je szczęście, prawdziwe szczęście!

Gdy dziewczyny dobiegły na miejsce, ich oczom ukazał się ogromny tłok. Na każdym miejscu
stali  żołnierze  palący papierosy,  śmiejący się,  ale i  opłakujący należyty sukces. Radość wypełniała
każdy kawałek tej przestrzeni, była tak gęsta, że można było ją ciąć nożem. Była wręcz namacalna.
Gdy  zbliżyły  się  wystarczająco  zobaczyły  stojącego na  podeście  Gwidona  Bureckiego  wraz  z  całą
obsadą – orkiestrą Alfreda Schütza. I  tak rozbrzmiała muzyka. Była ona kojąca, pełna radości, ale
smutku. Gdy tylko zaczęła się pierwsza zwrotka – wszyscy zaczęli płakać. Płakać ze szczęścia i dumy.
Dumy za samych Polaków. Za ich patriotyzm, za ich poświęcenie i za ich ofiarę. Bo przecież:

Poszli szaleni zażarci,
Poszli zabijać i mścić,

Poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.1

Julia Sinkiewicz 1Pd

1
 Zmodyfikowany na potrzeby tekstu fragment pieśni wojskowej pt.:„Czerwone Maki na Monte 

Cassino” autorstwa Feliksa Konarskiego.


