


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOROWSKI

Spotkanie z ǳieckiem
Odnalazłszy wypatrzone za dnia wyżłobienie w wale za barakami, przeleźli oba ostrożnie
pod kolczastym drutem, chroniąc rękawem oczy i szoru ąc plecami po żwirze. Stoczyli się
z wału i przewróciwszy się na brzuch, wpełzli, opiera ąc się na łokciach w wysoką trawę,
prześwietloną czerwonym blaskiem zachoǳącego słońca. Pod narożną wyżką¹ sieǳiał
w budce, oblepione żółtymi plakatami Off Limits², żołnierz amerykański — tekturowy
hełm i automatyczny karabinek leżały obok niego na ławce. Z desek wyżki odrywały się
olbrzymie krople i uderzały głucho w popiół wygasłego ogniska z nocy.

Kiedy osąǳili, że są w bezpieczne odległości od drutu, usiedli na kępie i obrali sta-
rannie pasiaki z grudek lepkie gliny oraz zeskrobali nożami brązowe plamy na kolanach
i łokciach. Wreszcie dźwignęli się na nogi i posuwistym krokiem poczęli brnąć przez
podmokłą łąkę w stronę szosy, omĳa ąc opuszczone bunkry, rozbite stanowiska arty-
lerii i okrąża ąc wielkim łukiem obóz, z którego terenu podnosiły się niebieskie dymy
wieczornych ognisk, dobiegał trzask łamanych desek i gwar tysięcy luǳi.

— Wiatr iǳie na nas, trupami czuć — powieǳiał wyższy, z węzełkiem w ręku, gdy
obeszli pole przed szpitalem, pełne trupów leżących mięǳy sągami drzewa. Miał obrzękłą,
ospowatą twarz i był albinosem. Rzadkie włosy sterczały na ego czaszce sztywne ak
sierść. Przez środek głowy ciągnął się pas ostrzyżone skóry. Przykrótkie rękawy obozowe
marynarki ukazywały żylaste, piegowate, owłosione ręce. Pociągnął nosem: — Nie zdążyli
spalić.

— Rzecz wiadoma — rzekł niższy. Głos miał zachrypły, co chwila spluwał przez wy-
bite zęby. Obrośnięty był czarną szczeciną, wystrzyżoną przez środek głowy. Na srebrnym
pluszu trawy, mokre od niedawnego deszczu, ciągnęły się ciemne, kręte ścieżki. Dodał
rzeczowo: — Patrza , uż szli przed nami. Dobiorą się do wagonów.

— Spoko na two a głowa, starczy i dla ciebie — powieǳiał wyższy. Schoǳili w dół
szosy, pod wydłużonym cieniem kasztanów, w kierunku osiedla willowego położonego
za torem kole owym, na którym stały rzędy wagonów bez lokomotyw.

Dolina otoczona była czarnym lasem świerkowym, za którym zapadało mieǳiane
słońce. U skra u lasu, na dnie doliny, wśród zakwitłych ogrodów, w ciemnie ące zieleni,
bu ne , rozrosłe , świecące kulkami i igiełkami srebrnego deszczu — rozpościerały się ak
na dłoni i świeciły różowym tynkiem ednoroǳinne wille z okrągłymi kolumienkami.
Niebo stało nad doliną prze rzyste, powiewne, akby z edwabiu, z wolna zaciska ące się
chłodem. Tylko po zalesionym zboczu gór sunęły rzadkie, siwe mgły i rozwiewały się
wśród świerków.

— Masz two e wagony, na eǳ się — rzekł niższy. Minęli pole młoǳiutkich ziemnia-
ków i wyszli na tor kole owy. Wagony były otwarte, pełne zsiniałych ciał, poukładanych
porządnie nogami do drzwi. Na wierzchu leżała warstwa ǳieci, obrzękłych i białych ak
wykrochmalone poduszki.

— Nie zdążyli spalić — rzekł wyższy. Przeskoczyli przez druty sygnalizacy ne i prze-
raczkowali pod wagonem

— Rzecz wiadoma — rzekł niższy. Spo rzeli po sobie i uśmiechnęli się, zaciska ąc
wargi. Znów przeskoczyli przez druty sygnalizacy ne, ześliznęli się z nasypu i, klucząc
mięǳy ogrodami, zeszli na samo dno doliny, do oficerskich willi.

¹wyżka — wieża. [przypis edytorski]
²Off Limits (ang.) — tu: prze ście wzbronione. [przypis edytorski]
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Kolonia, zbudowana rękami więźniów dla wyższych oficerów obozu i ich roǳin, była
pusta i gdyby nie ślicznie utrzymane ogródki, zasunięte bielutkimi firaneczkami okna
i dym pnący się z kominów w niebo — mogłoby się zdawać, że est ona wymarła.

Przeszli przez główną ale ę i skręcili na boczną ścieżkę pod lasem. Przez wyrwę w gó-
rach świeciło eszcze słońce, na skra u cienia obok samotne willi spoczywała na leżaku
kobieta w kwiecistym szlaoku. Nad karkiem włosy e związane były w ciężki, klasyczny
węzeł. Obok nie kęǳierzawa ǳiewczynka w niebieskie sukieneczce bawiła się lakiero-
wanym wózkiem, w którym leżała lalka.

Zatrzymali się na ścieżce i spo rzeli po sobie przymrużonymi oczyma. Uśmiechnęli Strach, ǲiecko
się eden do drugiego, nie rozszerza ąc warg. Przenieśli wzrok na główkę ǳiecka, ob ęli
ą wzrokiem miękko i dokładnie, ak dłońmi. Potem odnaleźli oczyma ostry róg willi,
przeǳielone trawnikiem od ścieżki, i znów spo rzeli na ǳiecko. Wyższy uczynił krok
naprzód i wtedy cień ego głowy padł na nogi kobiety i podsunął się ku e piersiom.

Kobieta podniosła wypukłe oczy i rozchyliła usta. Górna e warga podkurczyła się
ak u królika. Złapawszy e spo rzenie, dwa chłopcy uśmiechnęli się szerze i kołysząc się
obozową modą w biodrach, ruszyli bez pośpiechu w stronę ǳiecka.
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