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 W sierocińcu przy ulicy Burej każdy dzień zaczynał się tak samo. 
Pobudka o szóstej i zimna podłoga pod bosą stopą. Potem obskurna i śmierdząca 
grzybem łazienka, do której dziewczęta schodziły do piwnicy po wąskich, 
starych schodach. Kamienną klatkę schodową wypełniały zwielokrotnione 
echa pierwszych, codziennych sprzeczek, złośliwych śmiechów, wyzwisk 
i szturchańców. Najgłośniej jednak przez ten poranny harmider przebijał 
się skrzekliwy głos wychowawczyni: „Szybciej, szybciej, sieroty niemyte, 
zafajdańce!” – jej nienawistne skrzeczenie niosło się przez wszystkie piętra 
starego, zaniedbanego budynku. Codziennie te same słowa. „Zafajdańce” – tak 
do nich mówiła. 
 Julia nie pamiętała tego momentu, kiedy po raz pierwszy trafiła do 
sierocińca. Podobno zakonnice znalazły ją w oknie życia, gdy miała zaledwie 
kilka miesięcy. Podobno nie miała żadnych papierów i nie udało się odszukać 
jej biologicznych rodziców, więc tak się też jakoś złożyło, że nie miała szczęścia 
i do rodziców adopcyjnych. Podobno dlatego, że nikt nie chciał tak rudego 
i piegowatego dziecka. Siostry dały jej na imię Julia, bo podobno tak samo miała 
na imię zakonnica, która pierwsza usłyszała dzwonek w oknie. Wszystko było 
podobno. Całe życie Julii było „podobno”. Ona sama też tak o sobie myślała – 
„Julia, która podobno żyje”. 
 W bidulu przy ulicy Burej była już blisko cztery lata i było to najgorsze 
miejsce ze wszystkich, w których dotąd mieszkała. Najgorsze miejsce w świecie 
Julii. Umieszczano tam dziewczynki, które skończyły dziesięć lat i nie miały 
szans na rychłą adopcję. A Julia na pewno ich nie miała. Zaliczyła już trzy takie 
nieudane próby – z jednej wróciła do sierocińca po niespełna tygodniu – i nic 
nie wskazywało na to, żeby w przyszłości ktoś miał się nią zainteresować na 
dłużej. 
 Jadalnia już od progu śmierdziała przypalonym grysikiem. Do 

Rozdział 1 
Polowanie na melony 
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plastikowych misek lądowała wystygnięta breja, polana jakąś różową mazią 
udającą konfitury. Julia właśnie siadała do stołu, kiedy poczuła mocne uderzenie 
w plecy – omal nie wypuściła miski z ręki. Za nią stała wyższa o głowę 
i cięższa o jakieś dwadzieścia kilo Wielka Marta, która trzęsła całą dziewczęcą 
społecznością sierocińca na Burej. To z Martą trzeba się było dzielić prezentami, 
pieniędzmi, papierosami i wszystkim, co mogło mieć tutaj jakąkolwiek wartość. 
Jeśli Marcie spodobała się jakaś rzecz, która była własnością jednej z dziewczyn 
– Marta po prostu ją sobie brała. Ona też ustalała zasady i kolejność korzystania 
z kibla oraz dyżury jego sprzątania. Chętnie wyręczały się nią wychowawczynie, 
gdy chciały wymierzyć komuś karę. Marta była w tym najlepsza. 
 – Gdzie mi się tu wpieprzasz z tym małpim ryjem?! – krzyknęła do 
Julii i podsunęła jej pod nos swoją miskę – Co to jest, rudzielcu? Skąd się to 
wzięło w moim żarciu?! – wykrzyczała w piegowatą i przerażoną twarz Julii. 
W jej misce zaś na samym wierzchu leżał długi, poskręcany, rudy włos. Idealnie 
pasujący do włosów Julii. – Ty szmato, przyjdę w nocy i ogolę ci te rude kłaki do 
łysa. Wszędzie się walają: pod prysznicem, w szatni, w kiblu. Wszędzie ta twoja 
małpia sierść.
 – Weź moje, ja nie chcę tego syfu – powiedziała Julia i głośno odstawiła 
swoją miskę na stół przed Martą. 
 Marta była wyraźnie zaskoczona takim obrotem sprawy. Liczyła na 
awanturę, wręcz bardzo jej na niej zależało, bo znów cała uwaga skupiłaby się 
na niej i na tym, jak potrafi poniżyć młodsze dziewczyny. Marta to uwielbiała 
– rosła wtedy w siłę i dumę, bo nie miała w życiu niczego innego, z czego 
mogłaby być dumna. Było to o tyle łatwiejsze, że wychowawczynie rzadko 
ingerowały w konflikty między dziewczynami, a już nigdy w konflikty między 
Martą a pozostałymi dziećmi. One same chyba nawet trochę się jej bały. 
Dziś się jednak nie udało. Dziewczyny zbite w ciasną grupę wokół Wielkiej 
Marty rozczarowane opuściły swoje telefony i przestały filmować całe zajście. 
„Ale padaka, szit z tego jakiś wyszedł. Trzeba było Rudą mocniej dojechać” – 
usłyszała Julia, kiedy oddalała się od zawiedzionych koleżanek. Nie czekała, aż 
minie otępienie spowodowane jej nieoczekiwaną reakcją – w końcu oddawanie 
komuś posiłku nie zdarzało się w bidulu zbyt często. 
 „Tępe dzidy” – pomyślała o nich Julia, gdy wychodziła z sierocińca, 
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zarzucając na ramię swoją ukochaną płócienną torbę. Uszyła ją sama 
i samodzielnie ozdobiła na warsztatach plastycznych, na które szkoła zabrała 
swoich uczniów do muzeum w starej kopalni. Była już znoszona i trochę 
poprzecierana, czasami się pruła i trzeba było ją reperować, ale Julia i tak ją 
uwielbiała. Nosiła w niej książki i zeszyty. To była jedna z nielicznych rzeczy, 
które miała na własność. Nie pochodziła z darów, z drugiej ręki – jak wszystko 
inne, z czego mogła korzystać.
 Do szkoły nie było daleko, z piętnaście minut spacerkiem. Stare 
kamienice z brudnych cegieł przecinały szare, nisko dziś wiszące niebo i patrzyły 
na ulicę szybami pstrokato ozdobionymi przez brzydkie szyldy i plakaty 
krzyczące o promocjach – „Kilo karpia już od 7 zł!”. Siąpiła marznąca mżawka 
i nie było dziś widoków na to, że grudniowe słońce chociaż na chwilę wyjrzy zza 
chmur. 
 Julia uważała szkołę za miejsce, w którym da się żyć. Akurat jej szkoła 
nie należała może do najlepszych w mieście i sporo w niej było „spadów” 
(tak nazywano osobników, których nie chciano już w żadnej innej placówce 
edukacyjnej), ale chodziło do niej wielu uczniów, z którymi od biedy można 
się było zaprzyjaźnić, w przeciwieństwie do dzieciaków z sierocińca. Julia 
lubiła też swoją szkolną wychowawczynię. Miała ciepły i miły głos. „Taki głos 
na pewno ma każda mama” – myślała Julia. Ale zaraz potem przypominała 
sobie, że sama wylądowała w oknie życia. „Zostawiła mnie, suka”. Ta druga 
myśl zawsze napawała Julię goryczą i sprawiała, że czuła w sercu zimny kawałek 
lodu, jak w tej baśni, którą kiedyś czytała im w szkole pani. W bidulu nikt czytał 
im żadnych baśni. W bidulu nikt nie zwracał się do dzieci ciepło i serdecznie. 
Dlatego Julia lubiła szkołę. 
 W szatni jak zawsze kotłowało się dzikie stado dzieci, które niczym 
ławice małych rybek poruszały się wąskim korytarzem. Grupki mieszały się ze 
sobą, opływały lub wchłaniały wzajemnie. Po rozczochranych fryzurach ślizgały 
się wąskie strugi bladego, zimowego światła, które wpadało przez półokrągłe 
okienka umieszczone pod sufitem. Było przez nie też widać buty przechodniów, 
a czasami jakiś ciekawski pies przystanął i gapił się w okno – nie wiadomo, czy 
zaglądał do środka, czy może patrzył na swoje odbicie w szybie. Przedostać się 
przez ów zalany tłumem rozkrzyczanych i biegających we wszystkich kierunkach 
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dzieciaków korytarz na sam jego koniec, gdzie mieściły się boksy najstarszych 
klas, to każdego ranka było pierwsze, wcale niełatwe szkolne zadanie. 
 – Hej, głąby – powiedziała Julia do wgapionych w swoje telefony 
chłopaków, siedzących pośród wiszących, mokrych jeszcze kurtek. 
 – Cześć, Ruda – burknął któryś, nawet na nią nie patrząc, bo właśnie 
odkryli, jak przejść dalej w jakiejś arcytrudnej grze, którą rozkminiali od wielu 
dni. Julia tylko rzuciła na nich okiem. To byli Śliski, drugoroczny Nikodem 
i Kuba Odrzykrówek. 
 – Nie idziecie na WF? – spytała, odwieszając pośpiesznie swoje rzeczy 
na haczyk. – Zaraz dzwonek. 
 – Dzisiaj mamy WF z wami, bo nie ma Lagi, i wcale nam się nie spieszy 
wąchać wasze spocone tyłki – powiedział Śliski, a pozostali gruchnęli śmiechem.
Dziewczyna puściła zaczepkę mimo uszu, nie zamierzała się wdawać w żadne 
przepychanki. Poranne zajście z Martą zapewniło jej zastrzyk dobrej energii 
i dodało odwagi na cały dzień.
 Chłopcy nazywali swojego wuefistę Lagą, bo był informatykiem 
hobbystą i kiedy któryś z chłopców opóźniał grę, to wołał do nich: „Ej, ale macie 
lagi!”, albo: „Ej, Piotrusiu, Piotrusiu, ale masz laga!”. No i w ten sposób sam 
został Lagą1. A że był chudy i wysoki jak każdy były koszykarz, to przezwisko 
pasowało do niego idealnie. Mimo złośliwej ksywy chłopaki lubili Lagę. 
Mówili często, że „Laga jest spoko” – co było wyrazem najwyższego uznania. 
 Sala gimnastyczna nie różniła się niczym szczególnym od setek 
innych sal gimnastycznych w całym kraju. Okna osłonięte ochronną siatką 
zazwyczaj przepuszczały dużo światła, ale dziś było go o wiele mniej. Po dwóch 
stronach tablice do koszykówki i kiedyś różnokolorowe, a teraz już wyblakłe 
i ledwo widoczne linie wymalowane na dawno nieodnawianym parkiecie. Na 
wprost okien ściana z drabinkami i stos materacy byle jak rzuconych w kącie. 
Nic specjalnego. Pomieszczenie dudniło od odgłosów wielu piłek odbijanych 
o ściany, sufit i podłogę. Latały po całej przestrzeni niczym w bębnie wielkiej 
maszyny losującej – od podłogi do sufitu, odbijały się od siatek na oknie, 
od tablic do kosza, wracały na podłogę lub lądowały w zwinnych rękach, 
by za chwilę wystrzelić w niewiadomym kierunku jeszcze mocniej. Były jak 

1 lag (ang.) – opóźnienie
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elektrony budujące atom, obserwowane pod mikroskopem szalonego naukowca. 
Wnikliwy obserwator mógłby jednak zauważyć, że nie wszystkie one lecą tak 
zupełnie bez celu. Zobaczyłby, że pośród nich porusza się ktoś, kto próbuje 
uniknąć kontaktu z owymi kulistymi obiektami, a one uparcie znów zmierzają 
w jego stronę. Zobaczyłby, że jest to obdarzona burzą płomienistych włosów 
istota, która zwinnie się przemieszcza zarówno między piłkami, jak i między 
biegającymi innymi istotami ubranymi w jednakowe białe koszulki i granatowe 
spodenki. A te biegające stworzenia najwyraźniej próbowały w nią trafić! 
 Julia nie lubiła lekcji WF razem z chłopakami, bo zawsze znaleźli się 
tacy, którzy próbowali dokuczyć którejś z dziewczyn. Powodów nie brakowało 
i każdy był dobry – a to nie taka jak trzeba odzywka, a to pedalskie skarpety 
w dziwnym dla nich kolorze albo napis na koszulce, którego nie zrozumieli. 
Zwykle jednak chodziło o tak zwany wkład w staniku. Im był większy, tym 
częściej jego właścicielka musiała salwować się ucieczką. Chłopcy nazywali tę 
zabawę „polowaniem na melony”. Zaczynało się zwykle niewinnie. Rzucali 
piłką lekko, tak że można ją było złapać w biegu. Po chwili jednak podania 
stawały się coraz mocniejsze i padały z różnych stron – oczywiste zatem było, że 
nie chodzi o zwykłą zabawę. 
 Julia szybko zdała sobie sprawę, że dzisiaj to ona jest ofiarą. Nie 
wiedziała, dlaczego padło akurat na nią – była drobna i szczupła, więc jej piersi 
były jeszcze zupełnie niewidoczne, no i ubrała się całkiem normalnie – żadnych 
napisów ani kolorowych skarpetek. Niczym się nie wyróżniała. Oczywiście jeśli 
nie liczyć piegowatej twarzy i rudych włosów, no i tego, że jako jedyna z klasy 
nie znała swoich prawdziwych rodziców. Nigdy nie przybijała piątki z tatą, 
gdy wracał z pracy, i nie chodziła na zakupy z mamą. Nie było zatem w życiu 
Julii nikogo, kto mógłby się za nią wstawić, przyjść do szkoły ze skargą na złe 
zachowanie innych uczniów czy zbyt surowego nauczyciela. 
 Pierwszych kilka podań sprawnie przechwyciła i odrzuciła gdzieś przed 
siebie. Każde kolejne było coraz mocniejsze. Czuła, jak piłki wymykają się jej 
z rąk, jak wykrzywiają palce niezdolne do przejęcia tak silnego uderzenia. Poczuła 
też pierwsze piłki lądujące na jej plecach i głowie. Biegła jak oszalała między 
dzieciakami, nisko na nogach, by trudniej było ją trafić. Frotka utrzymująca 
dotąd jej włosy w jako takim ładzie zsunęła się i poleciała gdzieś w dół, zdeptana 
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momentalnie nogami kolegów. Kaskada poskręcanych, rudych włosów rozsypała 
się jej po plecach i teraz, gdy powiewały za nią w biegu, wyglądała jak kometa, 
która straciła swoją orbitę i lata bezładnie po kosmosie szkolnej sali. Pochylona, 
pędziła na oślep, zręcznie lawirując, by zmylić przeciwnika, zasłonić się kimś 
przypadkowym i nie dać się trafić. Przy czym wraz z kolejnym i kolejnym 
bardzo mocnym uderzeniem piłki słyszała, jak zmienia się tonacja otaczających 
ją głosów. Nie były to już bezładne krzyki, ale regularny doping. Teraz oberwała 
w tył głowy, co wybiło ją z rytmu i niewiele brakowało, by się potknęła i upadła, 
ale w ostatniej chwili złapała kogoś za koszulkę i cudem odzyskała równowagę. 
Udało jej się tym samym zmylić przeciwnika i odbiec nieco dalej. Odwróciła 
się, żeby zobaczyć, kto zrobił z niej sobie łowną zwierzynę. Żadna nowość – ta 
sama trójka co zwykle: spadochroniarz Nikodem, Kuba Odrzykrówek i Śliski 
Filip. Zresztą to ich spotkała kilka minut wcześniej w szatni. Śliski to nie było 
nazwisko, tylko ksywa nadana przez szkolną społeczność, z której właściciel 
wydawał się dumny i zadowolony. Za to Odrzykrówek było tak dziwacznym 
i rzadko spotykanym nazwiskiem, że nie trzeba było jego właścicielowi wymyślać 
żadnego dodatkowego przezwiska. A Śliski był śliski, bo zawsze był spocony 
i miał stale mokre, zimne jak ryba dłonie. W jego twarzy – w wybałuszonych 
oczach i wiecznie rozchylonych ustach z cieknącą śliną – też było coś rybiego. 
Śliski był odpychający nie tylko z wyglądu, ale też z charakteru. Nikt za nim 
specjalnie nie przepadał. Nie jest rzeczą trudną pokochać dobrotliwego brzydala 
lub rozczarować się człowiekiem pięknym, ale podłym. Niezwykle ciężko jest 
jednak polubić kogoś brzydkiego i niedobrego zarazem, takiego jak Śliski. Nikt 
tak naprawdę nie wiedział, jak to z nim było – czy był taki wredny, bo nikt go 
nie kochał, czy nikt go nie kochał, bo był wredny i zły? Mało kto też potrafił 
złapać rzuconą przez niego piłkę, bo zawsze była śliska i mokra. Uciekała z rąk 
i wywoływała obrzydzenie. Ale teraz, kiedy gonił Julię i pęd rozwiewał jego 
rzadkie, jasne włosy, a twarz szpecił wyraz wściekłości i wysiłku, wydawał się 
tak brzydki, że aż wzbudzał odruchową litość. Julia poczuła, że traci oddech, 
a jej nogi stają się coraz cięższe i powoli odmawiają jej posłuszeństwa. Już miała 
paść na materace, gdy ktoś wepchnął piłkę prosto w jej dłonie – nie zdążyła 
nawet zobaczyć, kto. Chwyciła ją więc mocno, przycisnęła do siebie i stanęła 
w miejscu. Szybko, jak w grze w koszykówkę, odwróciła się na pięcie, wbijając 
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wzrok prosto w twarze goniących ją chłopaków. – Stop! – krzyknęła i wyciągnęła 
przed siebie otwartą dłoń. – Mam dość. Koniec zabawy, wygraliście. 
 Goniąca ją trójka stanęła w miejscu jak rażona piorunem. Przez dłuższą 
chwilę mierzyli się wzrokiem – ofiara i jej oprawcy. Ucichły krzyki, nikt już 
nie odbijał piłek o podłogę czy ścianę. Zapanowała cisza jak makiem zasiał – 
rzadkie zjawisko na tej sali. Wszyscy zastygli w oczekiwaniu na to, co się stanie. 
Cała czwórka stała w milczeniu wewnątrz rozgorączkowanego kręgu gapiów.
 – A co?! Pękasz, znajdo? – wycedził wreszcie szyderczo Śliski.
Julia wyciągnęła przed siebie piłkę, gotowa i na obronę, i na atak. Była 
przygotowana na wszystko, bo to, że to jeszcze nie koniec, stało się teraz 
więcej niż pewne. Słowo „znajda” zadźwięczało w jej uszach i głowie, jakby 
ktoś pociągnął zardzewiałym gwoździem o tablicę. „Znajda”. „Podrzutek”. 
„Makulatura”. Chociaż słyszała te obraźliwe słowa wiele razy, nigdy nie zdołała 
się na nie uodpornić. Nie umiała założyć na siebie tak mocnego pancerza, który 
byłby w stanie ją przed nimi uchronić. Zostawiały w niej rany głębsze i trwalsze 
niż te po żyletkach, którymi dziewczyny w sierocińcu cięły sobie ręce. Dobry 
nastrój, który towarzyszył jej parę minut temu w szatni, w jednej chwili prysnął 
jak kolorowa bańka, zostawiając po sobie jedynie gorzką pustkę. 
 – Po prostu znudziło mi się patrzeć na twój ośliniony ryj – powiedziała, 
akcentując powoli każde słowo i patrząc prosto w mętne i wodniste oczy 
Śliskiego. Powiedziała to na tyle głośno, że usłyszał ją każdy, kto był obecny na 
sali. Oczy Śliskiego zwęziły się na moment w szparki jak u szykującego się do 
skoku węża. Opanował się jednak i patrząc nadal na Julię, zrobił dziwną minę, 
która w jego zamyśle miała być ironicznym uśmiechem. 
 – Znudziło ci się? A co powiesz na to? – powiedział i odwrócił się do 
Nikodema. – Niki, dawaj.
 Nikodem podał Śliskiemu coś, co wyglądało jak poszarpana, kolorowa 
szmata. Śliski wziął zawiniątko do ręki i rzucił nim w Julię. Jej mięśnie jeszcze 
pamiętały uniki, które musiała wykonywać, gdy uciekała przed piłką, i teraz 
też się wzdrygnęła, ale wytrwała w miejscu i złapała to coś lecące w jej stronę. 
Piłka wypadła jej z rąk i potoczyła się pod czyjeś nogi. Kiedy tylko poczuła pod 
palcami szorstką fakturę surowego płótna, tak dobrze jej znaną, natychmiast 
rozpoznała, z czym ma do czynienia. Rozsunęła dłonie szerzej, rozciągając 
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pomiędzy nimi strzępy kolorowego materiału. Patrzyła na podarte i pocięte 
szmatki, na których dało się zobaczyć fragmenty kolorowego, abstrakcyjnego 
wzoru. 
 Tak – to była jej ukochana torba. Ta sama, którą kiedyś samodzielnie 
uszyła i ozdobiła na warsztatach plastycznych. Wąskie paski materiału zwisały 
teraz bezładnie między jej palcami. Jedyna rzecz, która należała tylko do 
niej od początku, teraz była zwykłym śmieciem. W tym samym momencie 
nabrzmiewająca od dłuższego czasu cisza wreszcie pękła. Wokół niej wybuchł 
gromki śmiech. I choć dochodził zaledwie z trzydziestu gardeł, w uszach Julii 
brzmiał jak śmiech wypełnionego po brzegi olimpijskiego stadionu. Tego było 
już za wiele nawet dla niej. Oczy zaszły jej łzami. Schyliła się, by pozbierać 
z parkietu to, co zostało z jej torby, ale tak naprawdę to chyba po to, aby nikt nie 
zauważył, że płacze. Wtedy ją dostrzegła. I przypomniała sobie, po co ściskała ją 
tak mocno pod pachą, kiedy przerwała gonitwę. Leżała nieopodal, koło czyjejś 
nogi, i nikt się już nią nie interesował. Porzucona piłka. Wystarczyło wyciągnąć 
rękę… Nie myśląc wiele, błyskawicznym ruchem poderwała piłkę z parkietu 
i jak dyskobol zakręciła się wokół własnej osi, rzucając nią z potężną siłą wprost 
w Śliskiego. Upojony zwycięstwem, przekonany o tym, że przeciwnik jest już 
na deskach, nie spodziewał się ataku. Rozpędzony, skórzany pocisk uderzył 
w sam środek jego rybiej twarzy. Julia widziała tę scenę, jakby ktoś wyświetlił 
jej film w zwolnionym tempie. Powolny lot piłki, przerażone i zaciekawione 
twarze gapiów, kilka telefonów w wyciągniętych dłoniach filmujących całe 
zajście. I wreszcie piłka dosięgnęła jego głowy – ta odchyliła się mocno do tyłu, 
a nos w zderzeniu ze skórzanym balonem stał się płaski i szeroki. Śliski chwycił 
się dłońmi za nos i zaczął krzyczeć. Wyglądał jeszcze gorzej niż zazwyczaj – 
krew, która zaczęła płynąć mu z nosa, rozmazała się po całej twarzy i spływała 
mu między palcami. Julia, sama przerażona tym widokiem, nie zdążyła zbiec, 
kiedy Śliski z dzikim okrzykiem rzucił się na nią i powalił na ziemię, mocno 
przygniatając ją swoim ciałem do podłogi. Jego pięści zaczęły walić na oślep, 
a stojący za jego plecami tłum wydał się z siebie przeciągły, radosny ryk. 
Julia rozpaczliwie broniła się przed chaotycznymi i niecelnymi uderzeniami. 
Próbowała zrzucić z siebie napastnika. Zaślepiony wściekłością Śliski okazał 
się łatwym przeciwnikiem. Julii udało się bez większego trudu wyswobodzić 
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spod jego ciężaru i role się odwróciły. Teraz to ona siedziała na nim i okładała 
go pięściami tak, że głowa latała mu bezładnie na boki. Tłum łatwo zmienia 
sojusze – zawsze trzyma z tym, któremu bliżej do zwycięstwa. Julia stała się 
w jednej chwili wykonawcą woli niemal każdego z klasy, bo trudno było znaleźć 
kogoś, komu Śliski nie zaszedłby za skórę. Kiedy siedziała na nim i tłukła 
pięściami po jego twarzy i klatce piersiowej, cała sympatia klasy była już po jej 
stronie. Niewiele widziała przez łzy, czuła tylko, jak serce wali jej pod żebrami, 
napędzając krew, która gotuje się w niej i pulsuje w skroniach, jakby chciała 
wyrwać się na wolność. Cała złość i nienawiść do świata, którą miała w sobie, 
w jednej chwili znalazła ujście, wyrwę w tamie i wylała się na twarz Śliskiego. 
Za okno życia, za tułaczkę po bidulach, za odrzucone adopcje, za Wielką Martę, 
za wszystko, co spotkało ją w jej krótkim, niespełna czternastoletnim życiu. 
 Nagle powietrze przeszył przenikliwy gwizd. Potem następny i następny, 
jeden po drugim. Głośny, nerwowy i bulgoczący wysoki ton nauczycielskiego 
gwizdka włączył się w ogólny rwetes. Przez stłoczony tłum ósmoklasistów 
przedzierała się potężna, kobieca postać odziana w obcisły dres z lycry. To była 
Skwara, ich wuefistka. Wysoka i tęga, mocno spalona w solarium na kolor 
przypieczonego boczku – tym właśnie zasłużyła sobie na swój pseudonim. 
Mimo że wyglądała ociężale, potrafiła być szybka jak błyskawica. Julia poczuła 
nagle, jak jakaś magiczna moc chwyta ją za koszulkę i podnosi wysoko w górę, 
tak że Śliski był już zupełnie poza zasięgiem jej ramion. Zaślepiona złością do 
niego i świata, nie usłyszała gwizdka, nie zwróciła uwagi na przejmującą ciszę, 
jak nagle zapadła, ani nie zauważyła nadejścia Skwary.
 – Marzec! Julia Marzec! – krzyczała Skwara, ciągle trzymając mocno 
w dłoni poskręcaną koszulkę Julii i potrząsając nią na wszystkie strony. – Opanuj 
się, dziewczyno, uspokój się! – wrzeszczała. Trudno jednak się uspokoić, kiedy 
ktoś szarpie cię za koszulkę, jakby wyrywał marchewkę z grządki.
Śliski zaczął powoli zbierać się z parkietu. Jego twarz przypominała 
krwistoczerwoną miazgę. Wyglądał jak zgniły, nabrzmiały pomidor, a jego oczy 
zaszły siną opuchlizną. Wszędzie miał krew: na twarzy, na dłoniach, na podartej 
koszulce. Cały rozedrgany pochlipywał nerwowo i próbował ocierać nią twarz. 
Dopiero po chwili ktoś podał mu ręcznik.
 – Coś ty narobiła! – krzyczała Skwara w jej ucho, nie przestając nią 
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potrząsać. – Spójrz na niego, zobacz, jak on teraz wygląda. Mogłaś go przecież 
zabić, ty wstrętna, niedobra dziewucho!
 Julia milczała. Julia Marzec – rzadko ktoś się do niej zwracał 
w ten sposób, używając pełnego imienia i nazwiska. Marzec – takie nazwisko 
wymyśliły jej siostry zakonne, które pierwsze się nią zaopiekowały. Marzec, bo 
właśnie w marcowy, chłodny i bardzo wczesny poranek włączył się w klasztorze 
alarm oznajmiający, że ktoś coś włożył do okna życia.
 

*** 
 W gabinecie dyrektora szkoły było ciepło, cicho i przytulnie. Okna 
wychodziły na szkolny parking, z którego właśnie odjeżdżała karetka 
zabierająca Śliskiego do szpitala. Wielkie, ciężkie, zabytkowe biurko stało 
przy ścianie przeciwległej do okna, a za biurkiem, na tle szkolnego sztandaru, 
siedział dyrektor, pan Konstanty Nowina. Był niski, niepozorny, z rozległą 
łysiną sięgającą niemal do karku. Za wielkim, rzeźbionym biurkiem wyglądał 
dość groteskowo – nie lubił przy nim pracować. Siadał tam tylko wtedy, gdy 
potrzebował dodać sobie powagi, co chyba jednak nie do końca się sprawdzało. 
 – Julia Marzec, klasa ósma A. I co ja mam z tobą, dziecko,  
zrobić… – powiedział, ze smutkiem patrząc na małą, skuloną, rudą dziewczynkę, 
która była zdana na jego łaskę i niełaskę, a teraz próbowała za wszelką cenę 
uniknąć dyrektorskiego spojrzenia. Obok niej stała szczupła, wysoka kobieta, 
niemłoda już, ale jeszcze nie stara. Ani ładna, ani brzydka. O takich kobietach 
mówi się zwykle, że są przystojne albo eleganckie, czy po prostu… miłe. 
Ubrana była schludnie i nieco staroświecko. Jedyną ekstrawagancją, na jaką 
sobie pozwalała, były kolorowe, często długie i dzwoniące kolczyki w uszach. 
Była wychowawczynią klasy, do której chodziła Julia. Teraz stała obok niej 
i delikatnie, czule trzymała Julię za ramię, żeby dodać jej otuchy. Taki gest był 
o wiele skuteczniejszy niż szarpanie, którym próbowała uspokoić ją Skwara. 
Przy swojej pani Julia czuła się dobrze. 
 – Julia Marzec… – powtórzył dyrektor w zamyśleniu i popatrzył 
gdzieś w bok, gdzieś daleko poza Julię i jej wychowawczynię. – Powinienem 
zadzwonić na policję. Zresztą niewykluczone, że zrobią to rodzice Filipa i będę 
miał kłopoty razem z tobą. Pomyślałem jednak, że lepiej będzie, jeśli zadzwonię 
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po panią dyrektor sierocińca, w którym mieszkasz. Niech ona się tobą zajmie 
i zadecyduje o twoim dalszym losie. Jest dobrą kobietą. I zaraz tu będzie.
Na te słowa Julia wzdrygnęła się i zbladła jeszcze bardziej.
 – To chyba byłoby już lepiej, gdyby pan zadzwonił po policję – 
powiedziała cicho. Dyrektor otworzył usta, żeby coś jej odpowiedzieć, gdy drzwi 
gabinetu otworzyły się z impetem i stanęła w nich Leokadia Szarak, dyrektor 
Państwowego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dziewcząt przy ulicy 
Burej 15. Dyrektor Nowina pośpiesznie wstał zza swojego biurka i śmiesznie 
dygnął. Następnie, kłaniając się nisko, podbiegł do pani Szarak. Dopiero gdy 
przy niej stanął, widać było, jak drobnym jest mężczyzną. Uścisnął wyciągniętą 
dłoń dyrektorki i nie przestając się kłaniać, poprosił, żeby usiadła. 
 – Ty też usiądź – wskazał Julii krzesło stojące pod oknem, przy wielkim 
kwietniku, z którego zwisały zakurzone i lekko przyschnięte paprocie. 
 – Bardzo się cieszymy, ja i pani magister Zapolska – w tym miejscu 
wskazał dłonią wychowawczynię klasy ósmej – że raczyła pani tak szybko 
odpowiedzieć na moje wezwanie i bezzwłocznie przybyła do szkoły w sprawie 
swojej wychowanki. 
 Dyrektor Szarak siedziała na skraju krzesła z dłońmi złożonymi na 
kolanach, koścista i w ogromnych okularach na haczykowatym nosie, które 
niemal zupełnie przysłaniały jej pomarszczoną już nieco twarz. Kąciki wąskich 
ust opadały jej w dół, nawet kiedy się uśmiechała. Ubrana była w dopasowany, 
szyty na miarę mundur. Wysokie zimowe buty błyszczały pomimo grudniowej 
pluchy za oknem. Czarny, ciężki płaszcz przewiesiła przez oparcie krzesła. 
Żadnych ozdób – makijażu, biżuterii, nic z tych rzeczy. Prostota i surowość to 
było to, co definiowało wygląd pani dyrektor Leokadii Szarak. 
 – To mój obowiązek i moja odpowiedzialność – powiedziała cichym, 
niby łagodnym głosem. – I jest mi niezmiernie przykro, że wychowanka 
ośrodka, który prowadzę, sprawia problemy w pańskiej szkole. Z całego serca za 
to państwa przepraszam – tu skłoniła się zarówno w stronę dyrektora Nowiny, 
jak i pani Zapolskiej. – Zapewniam państwa, że w naszym ośrodku dokładamy 
wszelkich starań, aby wychować dziewczynki na porządne, dobre i pracowite 
kobiety. Nie jest to łatwe, gdyż zazwyczaj pochodzą one z rodzin, w których 
nigdy nie zaznały ciepła i dobra, w których wpajano im zło i przemoc. Dlatego 



15

niestety często się zdarza, że w naszej trudnej i niewdzięcznej pracy ponosimy 
dotkliwe porażki – mówiąc to, popatrzyła na Julię. Ich oczy na moment się 
spotkały i Julia dostrzegła w nich dobrze jej znany, wrogi błysk. – Proszę mi 
wierzyć, z całego serca przykładamy się do tego, aby powierzone nam pod opiekę 
dziewczęta wyprostować moralnie i zwrócić je społeczeństwu z takim poziomem 
wychowania i wiedzy, który pozwoli im stać się przydatnymi dla innych ludzi. 
Chcemy, by w przyszłości swoim zaangażowaniem w życie społeczne mogły 
odpłacić za dobroć i serce, którymi bezinteresownie je obdarowujemy w czasie 
naszej ciężkiej pracy – kontynuowała dyrektorka, recytując monotonnym tonem 
tę dobrze wyuczoną lekcję. 
 – No tak, no tak – próbował coś powiedzieć dyrektor Nowina. – 
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudny odcinek pracy wychowawczej 
pani powierzono, ale to, co się dziś stało…
 Julia nie słuchała już dalej. Słowa dolatywały do niej jak przez szybę. 
Czuła się, jakby ktoś wepchnął jej do uszu watę, a do gardła kłąb szmat. Kłąb 
kolorowych szmatek z resztkami abstrakcyjnego wzoru. W spojrzeniu dyrektor 
Szarak odczytała swoją najbliższą przyszłość. Wiedziała już, co ją czeka. Obraz 
przed oczami zaczął się coraz bardziej rozmazywać, kontakt z rzeczywistością 
stawał się z sekundy na sekundę coraz trudniejszy. Julia zapadała się w siebie. Jej 
umysł, uczucia, myśli, dosłownie wszystko ulatywało gdzieś głęboko, głęboko 
na samo dno świadomości. Widziała tam obrazy, do których tęskniła, na 
które czekała i o których wiedziała, że nigdy, przenigdy nie będą jej udziałem. 
Z odrętwienia wyrwało ją szturchnięcie w ramię i głos pani Szarak: 
 – Moje dziecko, nie śpij. Pojedziemy teraz do domu, nie zostaniesz dziś 
w szkole na kolejne lekcje, potrzebujesz odpoczynku i spokoju. – Julia otworzyła 
oczy i zobaczyła blisko siebie twarz dyrektorki i jej nienaturalny uśmiech. Za 
nią stała wychowawczyni, pani Zapolska, z autentycznym wyrazem troski na 
twarzy, i dyrektor Nowina z obojętną miną, sprawiający wrażenie, że zależy 
mu głównie na tym, aby jak najszybciej zakończyć to przykre dlań spotkanie. 
Nienawidziła, gdy ktoś nazywał sierociniec jej domem. Nie było tam niczego, 
co chociaż trochę przypominałoby dom, jaki sobie wyobrażała. Nigdy nie 
bywała w domach swoich rówieśników. Koleżanki ze szkoły nie zapraszały jej 
do siebie w odwiedziny, nie uczestniczyła w klasowych urodzinach czy innych 
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uroczystościach obchodzonych w domach. Sama też nie chciała się wpraszać, bo 
po co?
 – Masz dużo szczęścia, że trafiłaś pod opiekę tak dobrej i wyrozumiałej 
osoby, jaką jest pani Szarak – powiedział Nowina. – No, jazda już, wstawaj. Idź 
po swoje rzeczy, pojedziesz z panią dyrektor do domu. Do świąt masz wolne od 
szkoły, a na przedświątecznej radzie pedagogicznej zastanowimy się wspólnie 
z całym gronem nauczycielskim, co z tobą zrobić. Dużo będzie zależało od stanu 
zdrowia twojego kolegi Filipa. 
 – To nie jest mój kolega – burknęła Julia, ale obydwoje państwo 
dyrektorzy jej nie usłyszeli. Usłyszała ją tylko pani Zapolska. Dobrze znała 
Śliskiego i wiedziała, jaki potrafi być okrutny dla innych uczniów. Popatrzyły 
na siebie porozumiewawczo i Julia odczytała w jej spojrzeniu wszystko to, czego 
nigdy nie znalazła w oczach dyrektor Szarak i innych opiekunek z bidula. Wiele 
by dała, żeby się teraz do niej przytulić. Nie raz o tym marzyła, ale nigdy nie 
starczyło jej odwagi, żeby to zrobić.
 

*** 
 Korytarz sierocińca był o tej porze cichy i prawie pusty. Większość 
wychowanków męczyła się w szkole lub odpoczywała tam od rygoru, który 
w bidulu wprowadziła dyrektor Szarak – zależy jak na to spojrzeć. Kilka dziewcząt 
snuło się jednak blisko ścian, ciągnąc po podłodze mopa lub dźwigając wiadro 
z wodą. Te dziewczynki, które z jakichś powodów nie poszły do szkoły, miały 
obowiązek zajmować się sprzątaniem: myciem podłóg i toalet. A najczęstszą 
przyczyną szkolnej absencji były sińce po wymierzanych karach i pobiciach, 
które w sierocińcu przy ulicy Burej stały się głównym sposobem na utrzymanie 
dyscypliny. Zdarzało się, że w szkole ktoś coś zauważył albo opowieści dzieci 
o tym, co dzieje się w sierocińcu, wzbudziły nawet czyjś niepokój, nigdy jednak 
szkoła nie zdecydowała się na interwencję. Dziewczyny z bidula szybko się 
nauczyły, że nie warto z nikim o tym gadać. Gdy tylko do dyrektora Nowiny 
docierały jakieś skargi, zaraz dzwonił do pani Szarak, żeby zweryfikować te 
„obrzydliwe pomówienia”. Oczywiście wszystkiemu zaprzeczała i żaliła się na 
swój trudny los opiekunki oraz wybawicielki dzieci, które mają w sobie diabła, 
a gdy ona ratuje je przed piekłem, niewdzięcznie oczerniają ją w oczach władz 
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szkoły. Ale prawdziwe piekło zaczynało się wtedy, gdy sprawczyni zamieszania 
wracała ze szkoły. Nie zawsze pani dyrektor wymierzała karę osobiście. Często 
przekazywała ofiarę w ręce Wielkiej Marty i jej koleżanek, którym nigdy nie 
brakło wyobraźni w wymyślaniu nowych cierpień, tortur i upokorzeń. Trzeba 
jeszcze dodać, że sama pani dyrektor w oczach całego miasta uchodziła za 
osobę ciepłą i wrażliwą – normalnie anioł nie kobieta, bo chociaż sama nigdy 
nie założyła rodziny, poświęciła całe życie opiece nad biednymi sierotami, nad 
których losem nikt inny nie chciał się ulitować. 
 W zimnej ciszy wysoko sklepionego korytarza szybkie kroki dyrektor 
Szarak dudniły jak wystrzały z pistoletu. Niemal biegła, trzymając Julię za 
kołnierz kurtki w taki sposób, że część jej długich, rudych włosów owinięta 
była wokół pięści dyrektorki. Julia ledwo za nią nadążała, często się potykając 
i gubiąc krok – nie mogła jednak upaść, bo w górę za kołnierz i włosy ciągnęło 
ją nienaturalnie silne ramię tej niepozornej kobiety. Na ten widok dziewczynki 
stojące przy ścianach zaczęły jeszcze energiczniej jeździć mopem po podłodze. 
Ale pani Szarak na nie nawet nie spojrzała. Na jej twarzy malowały się czysta 
złość i pragnienie natychmiastowej zemsty, a wielkie okulary zaszły mgłą od 
nerwowego oddechu. 
 Pokój dyrektorki był zimny i surowy jak ona sama. Przypominał 
gabinet lekarski ze starych zdjęć, z tą jednak różnicą, że nie śmierdziało w nim 
lekarstwami, tylko papierosami. Okno było szczelnie zasłonięte żaluzjami, 
a z wysokiego sufitu zwisała na długim kablu lampa ze słabą żarówką, której 
blade, zimne światło nadawało całemu pomieszczeniu złowieszczy wygląd. Całe 
wyposażenie stanowiły żelazne biurko z obrotowym krzesłem, metalowa szafa 
z dokumentami i żelazne łóżko ze sprężynami. Żadnych kwiatów, obrazów na 
ścianach ani ozdób. Miało się wrażenie, że z tego miejsca już nie wychodzi się 
żywym. Oczywiście dyrektor nigdy nie przyjmowała w nim oficjalnych gości. 
Do tego służył jej osobny pokój – ciepły, domowy, taki, który budzi zaufanie do 
gospodarza. 
 Drzwi otworzyły się z impetem jakby z drugiej strony ktoś kopnął 
w nie z całej siły i z hukiem, który zagrzmiał złowieszczo w całym budynku, 
walnęły w ścianę. Odciśnięty na niej ślad w miejscu klamki niemo świadczył 
o tym, że to nie był pierwszy przypadek. Julia została niemal wrzucona do 
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wnętrza gabinetu – dyrektor Szarak nie wypuściła jej jednak ze swego żelaznego 
uścisku, tylko jeszcze mocniej chwyciła za włosy. Dwa pierwsze uderzenia 
spadły na policzki Julii zupełnie nieoczekiwanie. Najpierw z jednej, a potem 
z drugiej strony. Wymierzone precyzyjnie raz wewnętrzną, a raz zewnętrzną 
stroną otwartej dłoni odzianej w elegancką rękawiczkę z delikatnej czarnej 
skóry. Julia nie wydała z siebie żadnego dźwięku. Nie wiadomo skąd w rękach 
dyrektorki pojawił się nagle dość długi kawałek alpinistycznej linki. Bez słowa 
chwyciła znów Julię za włosy, przygniotła ją kolanem do łóżka i z dużą wprawą 
przywiązała jej dłonie do metalowej ramy u jego wezgłowia. Sama zaś na chwilę 
oparła się o biurko, by złapać oddech. Cała ta scena rozgrywała się w zupełnym 
milczeniu. Szarak bez jednego słowa, bez ani jednej obelgi wyciągnęła zza szafy 
bambusową laskę. Była twarda i sprężysta – doskonale nadawała się do tego, 
do czego najczęściej jej używała. Wzięła potężny zamach i z całej siły uderzyła 
bambusem w pośladki leżącej na łóżku Julii. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty – Julia 
tylko przy pierwszym uderzeniu syknęła jak rozzłoszczony kot, ale przy każdym 
następnym coraz mocniej zagryzała leżącą pod nią, śmierdzącą papierosami 
poduszkę. Nie zamierzała krzyczeć. Czuła, jak bambusowa pałka spada na jej 
pośladki i plecy, jak rani jej uda, zadając piekący, nieznośny ból, jakby ktoś 
przykładał rozżarzone żelazo. Zacisnęła oczy, zacisnęła zęby i usta i powoli 
zapadała się, już drugi raz tego dnia, gdzieś głęboko w siebie. Widziała całą 
scenę jak we śnie, jakby unosiła się pod wysokim sufitem gabinetu. Widziała 
siebie przywiązaną do łóżka za dłonie. Widziała kobietę w beżowej koszuli, która 
rytmicznie, raz za razem wymierzała jej mocne uderzenia. Ale jednocześnie 
czuła, jakby była ukryta głęboko w sobie, zamknięta w jakiejś twardej skorupie 
podświadomości, w tym miejscu, w którym czuła się najlepiej, w którym czuła 
się kochana i potrzebna. Wierzyła, że wytrzyma – bambusowa rózga nie była 
przecież dla niej nowością. Wiedziała, że musi jakoś przetrwać, a potem w końcu 
zemdleje i poczuje błogość. Musi osiągnąć taki stan, w którym ból jest już nie do 
zniesienia, a wtedy świadomość wyłącza wszystko i przestaje się cokolwiek czuć. 
Wystarczy tylko nie krzyczeć. 
 W końcu uderzenia ustały. Julia usłyszała ciężki, dyszący oddech, potem 
trzask zapalniczki i poczuła woń zapalonego papierosa. „Już po wszystkim” – 
pomyślała. Można rozluźnić mięśnie i czekać, aż ból będzie się stawał coraz 
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słabszy  i słabszy. Leżała ciągle z zamkniętymi oczami, nasłuchując uważnie 
tego, co działo się wokół niej. Dźwięk otwieranych drzwi i kroki oddalające 
się po korytarzu – Szarak wyszła z gabinetu, zostawiając ją półprzytomną 
i wciąż przywiązaną do łóżka. Mijały chwila za chwilą, które jej wydawały się 
wiecznością. Na moment chyba zupełnie straciła przytomność, a gdy się ocknęła, 
poczuła, że ktoś ją rozwiązuje. Usłyszała głos Wielkiej Marty i dotarł do niej 
zapach jej spoconego, rzadko mytego ciała: – No chodź tu, ty mała zdziro, teraz 
ciocia Marta się tobą zajmie. 
 – Karcer. Wrzuć ją tam i zrób, co trzeba, ale wieczorem, jak wszyscy 
pójdą spać – zarządziła sucho dyrektor Szarak. 
 Ocucił ją wilgotny, przeszywający chłód, który poczuła na policzku. 
Leżała na czymś zimnym i mokrym – nie było  żadnego światła. Przesunęła 
ręką wokół siebie – pod palcami miała betonową, mokrą podłogą, zimną 
i chropowatą. Wokół panowała tylko ciemność. Karcer! Powoli zaczynała 
sobie przypominać wydarzenia ostatnich godzin. Śniadanie, którego nie zjadła, 
szkoła, piłki, Śliski, krew, dyrektor Nowina, pani Zapolska, dyrektorka Szarak. 
Wielka Marta. Próbowała szerzej otworzyć oczy, by przebić się przez mrok, ale 
nic to nie dawało. Ciemność. Wtem usłyszała trzask zapalanej zapałki, blady 
płomień wystrzelił na moment, po czym zgasł, zostawiając po sobie jedynie ślad 
w postaci żaru na koniuszku papierosa, a po pomieszczeniu rozeszła się woń 
tytoniu. 
 – Wstawaj, księżniczko, koniec leniuchowania – usłyszała twardy głos 
Marty, a zaraz potem cichy chichot jeszcze dwóch osób. Ciągle nie była w stanie 
ich dostrzec, ale śledziła oczami wędrujący czerwony ognik papierosa. Ponownie 
błysnął płomień zapałki, potem jeszcze jeden i w ciemności pojawiły się dwa 
nowe czerwone punkciki.
 – Daj latarkę – powiedziała Marta do kogoś i po chwili podeszła do 
Julii i zaświeciła jej prosto w oczy. Mała ruda dziewczynka ciągle leżała u jej 
stóp, z trudem próbując wyciszyć świszczący i ciężki z przerażenia oddech. 
 – Ale charczysz, jak zarzynana świnia – zarechotała Marta, a dwa 
piskliwe głosiki znów zawtórowały jej skwapliwie. – Zaraz się z tobą zabawię.
Julia próbowała zakryć oczy przed ostrym światłem latarki, odwróciła głowę 
w drugą stronę i zasłoniła ramieniem przymknięte powieki. Nie spodobało się 
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to Marcie. Chwyciła ją mocno za podbródek, wbijając palce w policzki.
 – Patrz na mnie, jak do ciebie mówię, ruda świnio. Bierzcie ją, zaczynamy 
– zawołała podenerwowana do swoich towarzyszek i mocno szarpnęła Julię za 
ramię, odwracając ją twarzą do podłogi. 
 Julia jęknęła, gdy jedna z nich usiadła jej na obolałych, poharatanych 
nogach. Druga trzymała ją za ręce. Marta docisnęła kark Julii do podłogi swoim 
grubym, ciężkim kolanem. Dziewczynka czuła się jak w potrzasku. Przybita do 
płaskiej, betonowej powierzchni, nie mogła się ruszyć.
 – Nożyczki – warknęła Marta – szybciej!
 Marta chwyciła w garść gruby pęk włosów Julii, pociągnęła mocno 
i obcięła przy samej skórze. Potem kolejny pęk i kolejny. Nożyczki były tępe, 
dlatego za każdym razem, gdy chciała odciąć kolejną garść włosów, szarpała 
nimi i cięła po wielokroć. Julia czuła, jak włosy sypią się jej na twarz – miała je 
w ustach, w oczach, wchodziły jej do nosa i wpychały się do gardła. W końcu 
pękło w niej to, co było do tej pory najsilniejsze. Wytrwałość, duma i siła 
załamały się pod przygniatającym ciężarem poniżenia. Z  jej gardła wydobył 
się przeciągły, nabrzmiały żalem i rozpaczą krzyk. Głośny i donośny, wydarty 
z najgłębszego dna serca. Niósł się po całym budynku, budząc śpiące dziewczyny. 
Choć te zdążyły się już przyzwyczaić do przeraźliwych, nocnych krzyków, tym 
razem nie mogły już zasnąć do samego rana.
 Marta odpowiedziała jej głośnym śmiechem i ani na moment nie 
przerwała  swojej piekielnej roboty. Krzyk Julii tylko ją nakręcał – z radością 
odwracała i szarpała na wszystkie strony głowę udręczonej dziewczynki, 
wycinając coraz większe kępy włosów, zostawiając przy tym nierówne placki 
gołej, pokaleczonej skóry. Julia nie przestawała krzyczeć. Nie wiadomo skąd 
znajdowała w sobie siłę na ten beznadziejny protest. W końcu poirytowana 
Marta uderzyła ją w twarz. 
 – Zamknij ryj, już po wszystkim – oznajmiła i puściła jej głowę, która 
bezwładnie opadła na podłogę.
 Pomocnice Marty wyzwoliły ją w końcu spod swego ciężaru i Julia 
w bladym, drgającym świetle latarki zobaczyła leżące dookoła włosy – mokre, 
poplątane, porozrzucane po zimnej podłodze. Na głowie czuła chłód i pieczenie 
świeżych ran. Marta wstała. Chciała jeszcze ją kopnąć, ale noga zaplątała się jej 
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w rozwiązane sznurowadła, więc zadowoliła się tylko splunięciem. 
 – A pies cię lizał, idziemy! – zakomenderowała do swoich. 
 Julia leżała na podłodze. Nie miała siły, żeby się podnieść. Bolało ją 
pobite i poranione ciało, bolała ją poniżona i zdeptana dusza. Pod zamkniętymi 
powiekami widziała słońce – lato, leśną polanę. Słyszała też miły, kobiecy głos. 
Docierały do niej z daleka słowa, których nie rozumiała, ale wiedziała, że bardzo 
chce je słyszeć. Widziała ptaki bawiące się w gałęziach drzew i słyszała ich śpiew. 
Otworzyła oczy i znów zalały ją ciemność i chłód karceru. Nie potrafiła rozróżnić 
jawy od snu. Wtem na ścianie spostrzegła świetlisty blask w kształcie łukowato 
sklepionych drzwi. Ostatkiem sił podczołgała się do nich, wstała i wyciągnęła 
przed siebie rękę. O dziwo jej dłoń weszła w czerwone cegły ściany, jakby nie 
stanowiły one żadnej przeszkody. Ostrożnie zrobiła krok przed siebie, potem 
jeszcze jeden i następny. Powoli zagłębiała się w ścianę. Nagle ciemność ustąpiła 
miejsca wszechogarniającej świetlistości, w której wyczuwała jakąś dobrą moc. 
Podświadomie wiedziała, że nie należy się już bać. Uniesionym przedramieniem 
zasłoniła oczy i zrobiła kolejnych kilka kroków w stronę światła.
 – Witaj, czekaliśmy na ciebie – usłyszała gdzieś bardzo blisko.
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 – Dziękuję ci za to bardzo… – Julia położyła dłoń na jej ramieniu, 
jakby chciała ją objąć, ale zabrakło jej odwagi. 
 – Nie dziękuj, przecież każdy by tak zrobił. To przecież przypadek, że 
właśnie tu było trochę miejsca. Zresztą byłaś w takim stanie, że nie sposób było 
się tobą nie zająć. Jak nie chcesz spać, to chodź ze mną, zaraz będziemy tańczyć 
saman. Każdego dnia przed snem to robimy. 
 – Saman? Co to jest? 
 – Zobaczysz. 
 W hali zaczęło się poruszenie. Kobiety wstały ze swoich miejsc, 
przerwały swoje zajęcia, odstawiły dzieci i wspólnie zaczęły przygotowywać 
więcej miejsca wokół swoich posłań, rozsuwając na boki sąsiadujące ze sobą 
legowiska. Niektóre ze swoich tobołków wyciągnęły bębenki, piszczałki, 
tamburynki, grzechotki, flety i różne inne proste instrumenty własnej roboty. 
Ustawiły się w dużym, luźnym okręgu, nieregularnie, tam gdzie było miejsce, 
gdzie każda czuła się swobodnie. W końcu popłynął pierwszy dźwięk wydobyty 
z instrumentu, jaki Julia widziała już na promie Olbrzyma – jedna ze starszych 
kobiet trzymała na kolanach drewnianą skrzynkę i powoli kręciła zamocowaną 
w niej korbką. Popłynął delikatny dźwięczący szmer przypominający szemranie 
leśnego strumyka. Do niego przyłączył się kolejny – potężny, budzący wibracje 
i drżenie. Był niski i przeciągły jak nagły poryw wiatru zwiastujący burzę. 
Po kilku taktach do gry wskoczyły chropowate grzechotki i ostro brzmiące 
piszczałki. A potem uderzyło już wszystko naraz – dźwięki i śpiew, w którym 
niósł się szum morza i skrzypienie łodzi. Pęd wiatru i trzaskający pod stopami 
zmarznięty śnieg mieszały się z krzykiem mew latających nad zimową plażą. 
Te kobiety, które nie grały zaczęły klaskać w dłonie i kołysać się na boki, jak 
delikatnie poruszane wiatrem trzciny. 
 Dzieci przytulały się do ich nóg, a niektóre próbowały naśladować 
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swoje mamy. One zaś zamykały oczy, unosiły dłonie i zaczynały śpiewać słowa, 
których nie trzeba było znać i rozumieć, aby rozpoznać zaklęty w nich smutek. 
Kołysały się coraz energiczniej jak w transie, jakby ich dusze opuszczały ciała 
i przenosiły się w zupełnie inne światy. Niektóre zawodziły melodyjnie i żałośnie, 
ale trzymały się jednej nuty jak liny rzuconej rozbitkowi walczącemu za burtą ze 
śmiercionośnymi falami. Inne klęczały z nisko pochylonymi głowami i swoimi 
długimi, jasnymi włosami miotały po kamiennej podłodze, szlochając i płacząc 
mocniej od wszystkich. Ich głos był jak wyrzut sumienia całego świata. Był jak 
płacz wyrwany z największej głębiny smutku. Wtem nad ten chóralny zaśpiew 
wybił się głos mocniejszy od pozostałych, wysoki i szorstki jak ostre klify Morza 
Północnego.
 Najstarsza z nich, stojąca w samym centrum, podjęła pieśń, która 
przyćmiła cichnące śpiewy innych. Po chwili została tylko muzyka i słowa 
wyrzucane z siebie przez starą kobietę. Miała zamknięte oczy i dłonie wzniesione 
blisko twarzy, jakby chciała ją objąć, ale bała się dotknąć swoich policzków, by 
nie zetrzeć łez po nich płynących. Coraz więcej kobiet zaczynało płakać. Muzyka 
narastała, była coraz głośniejsza, przebijał ją tylko głos śpiewającej staruszki, na 
której twarzy tatuaże mieszały się ze zmarszczkami. Julia stała oniemiała. 
 Poruszona tym żałobnym widowiskiem poczuła jak wszystko wokół 
niewidzialnie wibruje i w jej ciało powoli wwiercają się drżące dźwięki, budzące 
nieznane jej dotąd pokłady uczuć. do rytmu wybijanego przez największy 
z bębnów. Ta pieśń przeszywała ją do głębi, czuła jak niezrozumiałe słowa 
przekłuwają ją na wylot zostawiając głęboki ślad. Spojrzała na Ollę, która też 
kołysała się w swoim niemym transie boleści. Spod jej zamkniętych powiek 
płynęły łzy. Mała Ulla wczepiła się kurczowo w jej suknię i trwała przywarta do 
jej nóg – nie wiadomo, czy chciała odebrać jej trochę cierpienia, czy przeżywała 
wraz z nią dokładając swoje. Teraz kobiety zaczęły chwytać się za ręce, wyciągały 
dłonie do tych, które stały w najbliższym sąsiedztwie. Julia też przyłączyła się 
do tego żywego łańcucha smutku. Z jednej strony miała Ollę i Ullę, z drugiej 
jakąś starszą kobietę z włosami owiniętymi kolorową chustką, której kościste 
dłonie były kruche jak wiszące na dachu sople. Kobiety wzniosły splecione ręce 
ponad głowy i zaczęły wspólnie wypowiadać słowa, które brzmiały jak wielka, 
podniosła modlitwa – było w niej błaganie i ukojenie, żal i nadzieja. W jednym 
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momencie, wraz z ostatnim słowem wszystko ucichło. Zgasła muzyka, ustały 
śpiewy, wyszlochał się do końca urywany płacz.
 Wszystkie Nordyjki zaczęły siadać na ziemi, jakby ten rytuał odebrał 
im siły i potrzebowały natychmiastowego odpoczynku. W jednym ułamku 
sekundy nastąpiło jakieś wspaniałe rozprężenie – pojawiły się uśmiechy, radosne 
spojrzenia, zaczęły się przytulania. Ucichła muzyka, ucichły śpiewy, tylko 
oczy jeszcze błyszczały łzami, teraz bez skrępowania ocieranymi rękawem czy 
rąbkiem sukni. Ten wspólny śpiew zadziałał jak oczyszczenie, jak orzeźwiająca 
moc zimnego morza w środku upalnego lata. Julia z trudem dochodziła do 
siebie, a one zaczęły po prostu rozkładać chusty, układać na nich kawałki 
słodkiego chleba, orzechy, suszone ryby, rozmawiać, śmiać się do siebie, jakby 
ten przejmujący rytuał sprzed chwili wcale nie miał miejsca. A może właśnie 
dlatego był im potrzebny, żeby wyrzucić z siebie nagromadzony smutek i ze 
spokojem zasiąść do wspólnej kolacji? 
 – O czym śpiewałyście? – spytała Olli. 
 – O trudnym życiu pod lodowym jarzmem. A potem... o utraconych 
dzieciach, które zmarły z zimna w lodowej pustyni, utonęły w morzu, albo 
zginęły w górach... O mężach zamienionych w lodowe posągi, o zabitych. 
O zamrożonych domach, o kraju, który musiałyśmy porzucić... o tym, że nawet 
jeśli nie mają już dzieci, to nie przestały być matkami... że nie ma większej 
tragedii niż widzieć śmierć własnego dziecka, ale teraz, kiedy to już przeżyły, to 
nic gorszego je nie spotka, teraz mogą wszystko, są prawdziwie wolne, bo nikt 
ich już bardziej nie może skrzywdzić. 
 Julia chciała zapytać o jej losy, ale ta jakby przeczuwając, sama zaczęła 
mówić. 
 – Ulla mi tylko została... Był jeszcze młodszy od niej Eryk, ale zmarł 
z zimna. Żył tylko sześć miesięcy. Wtedy zdecydowaliśmy, żeby wyruszyć na 
południe i szukać gdzie indziej miejsca do życia. Wybraliśmy drogę przez Góry 
Wschodnie, bo nie było nas stać na przeprawę morską. Mój mąż Gerd, Ulla, 
która miała wtedy pięć lat i ja – mówiąc to pokazała palcem na wytatuowane 
na swoim policzku płatki śniegu – to Gerd, to Eryk, a to Ulla. Ich już nie ma, 
ale tatuaży nie da się już zmyć. Tak samo jak nie da mi się zabrać pamięci – 
będą, dopóki ja będę – znaki i pamięć. Kiedy przechodziliśmy wysoko w górach 
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przez oblodzoną przełęcz...Ulla się pośliznęła. Gerd ją złapał, ale obydwoje 
zaczęli powoli zsuwać się w dół po lodowej ścianie... wtedy Gerd zdołał − jakąś 
chyba nadprzyrodzoną siłą − dosłownie rzucić nią we mnie. Złapałam ją, ale dla 
niego już nie było ratunku, został w górach. Widziałam, jak znika w lodowo-
skalnej przepaści, jak zmienia się w małą, czarną kropkę, która odbija się od 
oblodzonych ścian... – uśmiechnęła się do Julii i tłumiąc łzy wzięła ją za rękę – 
nie pocieszaj mnie. Już to przeżyłam. Jest jak w tej pieśni – już nic gorszego nie 
może mnie spotkać.
 Sen przyszedł zadziwiająco łatwo. Julii śniły się obrazy, w których 
widziała siebie z niewielkim tatuażem na skroni, szczęśliwą, jadącą powoli przez 
lodowe pola na jakimś ogromnym zwierzęciu. Było ciepło i lody zaczynały 
topnieć, spod śniegu wychylały głowy pierwsze kiełki trawy.  Wyglądała 
dokładnie tak, jak opisał ją Kastor wtedy, kiedy śmiał się z tego, że Morten 
pomylił ją z jakąś wybawicielką. Były z nią kobiety z wytatuowanymi twarzami, 
które stały dumnie i dzielnie tuż za nią. Byli też Jaga i Kiejstut, a nawet Anatol 
tańczący pośród tych wszystkich kobiet. Żadna z nich nie płakała, wszystkie 
śmiały się szaleńczo i radośnie, klaszcząc przy tym w dłonie, tańcząc i śpiewając 
wesołe pieśni. Anatol grał i grał, a każda nuta była hymnem szczęścia płynącym 
aż pod same niebo, po którym powoli przesuwały się ciemne, burzowe chmury... 


