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Nocny pociąg
Sieǳę w więzieniu dla kobiet. To duży szary budynek o dwóch skrzydłach. Noc. Na
gzymsie, nad ednym z zakratowanych okien prawego skrzydła, sieǳą dwa luǳkie ptaki:
mężczyzna i ego synek, barǳo podobny do o ca. Szarzy i nastroszeni ak puchacze pilnu ą
okna celi, w które sieǳi kobieta. Kiedyś zostanie żoną tego mężczyzny i uroǳi tego
chłopca. Czuwa ą, żeby nie zdarzyło się nic nieprzewiǳianego.

Od środka więzienie est szare, ale to miękka szarość — szmatek, fartuchów, ir-
chowych ścierek. Mo a cela, która leży w lewym skrzydle, przypomina racze przeǳiał
kole owy z zasuwanymi przeszklonymi drzwiami. W środku są leżanki z zielonymi obi-
ciami.

Sta ę przy mo e , a naprzeciwko, na swo e , sieǳi Irena: ostre rysy i ciepły koloryt.
Z tymi asnymi włosami, od których iǳie złoty, barǳo intymny poblask i które zawsze
zasłania ą e oczy, więc kiedy patrzy, zaǳiera głowę. Zaǳiera głowę — a a się pochylam
i po chwili cału emy się. Zde mu emy ubrania i kochamy się: kiedy rozchylam powie-
ki, wszęǳie wiǳę złotoróżowy poblask, wszęǳie go czu ę. W pewnym momencie nasz
przeǳiał — czy nasz pociąg — rusza. Jak wypełniona światłem tuba, lekko kołysząc
sunie przez noc, nabiera prędkości —

— swoboda — swoboda —
— i na południe na południe —
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