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D<|i]ade|k
O5k/ta(i]a/n
Kiedy byłem czterolatkiem, miałem babcię i dziadka, któ
rzy mieszkali w mieście, oraz babcię i dziadka, którzy mieszkali
na wsi. Dziadek i babcia z miasta nazywali się Ludwik i Anto
nina i byli raczej podobni do wszystkich ludzi mieszkających
w mieście. Dziadek i babcia ze wsi nazywali się Oktawian i Teo
dora i nie byli podobni do nikogo, nawet do swoich sąsiadów.
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Babcia i dziadek z miasta mieszkali w tym samym domu,
co my, i widywałem ich przynajmniej cztery razy dziennie. O ós
mej rano, kiedy dziadek wracał ze spaceru z Floppym, pytał:
– I co tam, mój mały? Idziemy dzisiaj do szkoły czy nie?
A o dziewiątej, kiedy babcia wychodziła z Floppym do sklepu, pytała:
– Już jesteś gotowy, szczygiełku?
O drugiej, kiedy dziadek wychodził z Floppym na kolejny
spacer, wołał:
– Co? Już ze szkoły?! Zuch z ciebie!
A o piątej, kiedy babcia szła z Floppym na zakupy albo na
ploteczki z koleżankami, pytała:
– Jak ci poszło dziś w szkole, szczygiełku?
Ta szkoła to nie była szkoła, tylko przedszkole, którego nie
nawidziłem z całego serca od samego początku, czyli od tego
strasznego dnia, kiedy mama zaciągnęła mnie tam siłą, bo potem poszła do pracy.
Każdego dnia powtarzała się ta sama historia: ja płaka
łem, dziadek pukał do drzwi, babcia zaglądała i oboje szli sobie
z Floppym. Na ich widok mama czasami wydymała wargi i mó
wiła coś w rodzaju: „Pies jest dla nich ważniejszy od dziecka”,
co martwiło mnie bardzo i sprawiało, że przestawałem płakać.
Ponieważ Floppy, który miał brzuszysko jak piłka, a nóżki jak
suche patyki, był potwornie brzydki, zastanawiałem się, czy
rzeczywiście mogę być jeszcze brzydszy od niego.
Dziadek i babcia ze wsi byli zupełnie inni. Po pierwsze,
zamiast psa mieli gęsi i kury. Po drugie, nie wyprowadzali ich
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cztery razy dziennie na spacer. Po trzecie, nie mieszkali nad
nami, lecz czterdzieści kilometrów za miastem, i widywałem
ich co najwyżej dwa razy w miesiącu. Na myśl o nich mama
wzdychała i mówiła czasem coś w rodzaju: „Są jak duchy”. A ja
wyobrażałem sobie dziadka Oktawiana i babcię Teodorę, jak
biegają po podwórku za kurami i gęśmi, on w prześcieradle dłu
gim, ona w szerokim.
Dziadkowie ze wsi byli rodzicami mamy i byli milsi od
dziadków z miasta. Byli tak mili jak mama. A mama była je
dyną córką dziadka Oktawiana, ponieważ babcia Teodora, choć
wyglądała zdrowo, rodziła maleńkie dzieci, które żyły nie dłu
żej niż dzień. Na szczęście z mamą poszło znacznie lepiej, być
może dlatego, że tym razem babcia, jak sama mówiła, dała z sie
bie wszystko, żeby mieć wnuczka takiego jak ja. Dziadek świę
tował narodziny mamy przez cały dzień, a babcia twierdziła, że
nawet się upił. Potem poszedł do ogrodu, żeby zasadzić drzewo
czereśniowe.
Teraz powinienem coś powiedzieć o dziadku. Mnie wte
dy jeszcze nie było na świecie, ale myślę, że od zawsze był kimś
wyjątkowym. Babcia mówiła, że był najpiękniejszym mężczyzną
w całej wsi i że musiała się nieźle natrudzić, żeby go złapać. Lecz
może babcia trochę przesadzała, bo go kochała tak bardzo, że
widać to było nawet po tylu latach. Ja sam nie pamiętam, żeby
dziadek był piękny, ale był wysoki i prosto się trzymał. Reszt
ka włosów, które mu zostały na głowie, łopotała na wietrze,
a w ustach trzymał zawsze źdźbło trawy. Zrywał je dwoma pal
cami na łące i potem długo przygryzał. „To lepsze niż cygaro” –
mawiał.
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Kiedy więc urodziła się mama, dziadek pojechał na targ
i wrócił ze złotymi kolczykami dla babci i z czereśniowym
drzewkiem. Poszedł do ogrodu, wykopał dziurę, wypełnił ciep
łym nawozem i zasadził drzewo, następnie wziął dłuto, na
ostrzył i wypalił nim imię: FELICJA. I mama naprawdę ma na
imię Felicja, a zdaniem dziadka to imię nadawało się również
dla drzewa. Babcia zwróciła mu jednak uwagę, że drzewo to
nie dziewczynka, więc dziadek postanowił, że nada mu imię
Felicjan. I jak postanowił, tak zrobił. Felicjan miał wtedy trzy
gałęzie, ale wiosną, kiedy mama miała siedem miesięcy i cztery
zęby, wypuścił cztery kwiaty. Od tej chwili mama i drzewko ro
śli razem, tworząc z babcią i dziadkiem rodzinę. Żeby się przekonać, wystarczy przejrzeć album ze zdjęciami.
Na pierwszym zdjęciu jest mama, kiedy miała siedem
miesięcy i słynne cztery zęby. Zębów nie widać, a mamę babcia
Teodora trzyma na rękach jak lalkę. Zawsze kiedy patrzyłem na
to zdjęcie, myślałem, że babcia Teodora pasowałaby na ring jako
bokser wagi superciężkiej. Była wówczas młoda i nie tak gruba,
jak ją zapamiętałem, ale ręce miała takie, jak dwie razem bab
ci Antoniny. Nie mówiąc już o piersiach! Babcia Teodora miała
dwa wielkie i miękkie pagórki. Kiedy mnie brała na ręce i przy
tulała, myślałem, że zatapiam się w puchowej poduszce, i mia
łem ochotę zasnąć tam na zawsze.
To najpiękniejsze z moich babciowych wspomnień. A tak
że jej zapach, który nie przypominał smrodliwych perfum babci
Antoniny, ale zapach mamy, kiedy wychodziła z kąpieli. Babcia
mówiła, że to zapach mydła i że robiła je sama w domu według
tajemnego przepisu, który kiedyś dała jej czarownica, a ja jej

wierzyłem. Babcia tak bardzo różniła się od wszystkich kobiet,
że uwierzyłbym wtedy we wszystko.
Tuż obok babci na tej pierwszej fotografii w albumie stał
Felicjan: był mniej więcej tego samego wzrostu co ona i wyglą
dał jak drzewo dziecko. Dziadek twierdził, że w chwili kiedy je
sadził, musiało mieć trzy lata, czyli jak na towarzysza zabawy
było w odpowiednim wieku. Na innym zdjęciu mama siedziała
na huśtawce zawieszonej na najgrubszej gałęzi Felicjana, któ
remu wyrosły już kolejne konary. Dziadek przycinał je i wtedy
Felicjan wyglądał, jakby mu było zimno, lecz kiedy zwróciłem
na to dziadkowi uwagę, powiedział: „Ależ nie, roślinom to do
brze robi, stają się mocniejsze”. I rzeczywiście, na zdjęciu z siód
mych urodzin mamy Felicjan był już drzewem, a mama siedzia
ła na gałęzi okrakiem i wymachiwała nogami.
Wiele razy opowiadała mi, że w dzieciństwie jej najwięk
szą rozrywką było wchodzić na drzewo i wymyślać na górze
niestworzone historie. Słuchałem jej z zazdrością, bo kiedy ja
jechałem do dziadków, czasu było zawsze za mało, Felicjan był
za wysoki, a ja za mały, żebym mógł wspiąć się sam. Kiedy dzia
dek nie pracował w ogrodzie czy przy drobiu, prowadził mnie
do Felicjana, zdejmował buty, brał mnie na barana i wspinał się
z niewiarygodną zręcznością, jak małpa ze swoim małpiątkiem.
Kiedyś mama wyszła, zobaczyła nas i zakryła dłońmi usta, żeby
nie krzyknąć. I nie krzyknęła, bo wiedziała, że na dziadka rady
po prostu nie ma. To wszystko działo się, kiedy babcia jeszcze
była zdrowa. Potem zachorowała i dziadek już nie był taki sam,
jak przedtem. Mama zawsze to powtarzała, kiedy wracaliśmy do
domu. Mówiła tak do siebie, podniesionym głosem, i twierdziła,
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że nie jest dobrze zostawiać ich samych, że dziadek to upar
ciuch, ale nie może mieć wszystkiego na głowie… Potem narze
kała na dziadków z miasta i wybrzydzała na Floppy’ego.
Album ze zdjęciami kończył się ślubem mamy, a najbar
dziej lubiłem dwie fotografie ślubne: na jednej widać było ro
dziców pod kwitnącym drzewem, gdzie mama siedziała na huś
tawce, a tata udawał, że ją buja, na drugiej dziadek Oktawian
i babcia Teodora trzymali się za ręce. Mama opowiadała, że
dziadek chciał wyprawić wesele w ogrodzie, ale dziadek Ludwik
i babcia Antonina sprzeciwili się, bo bali się much i robaków,
więc w ogrodzie tylko zrobili zdjęcia, a potem wszyscy poszli do
restauracji. Dziadek Oktawian musiał jeść tam ostrygi, którymi
się brzydził, i nazajutrz się pochorował.
Na zdjęciach ślubnych mama i tata byli piękni, a dziadek
Oktawian i babcia Teodora wręcz nie do poznania. Dziadek
miał ciemny garnitur i krawat, ten sam, który kiedyś kupił na
swój ślub, a babcia włożyła pofałdowaną sukienkę, w której wyglądała na jeszcze grubszą niż była, z bukiecikiem kwiatków
przypiętym do piersi. Babcia śmiała się i miała buzię jak mała
dziewczynka.
Tego albumu już nie ma, bo zniszczył go dziadek, ale zdję
cia pamiętam wszystkie, co do jednego.

B:a|9=c?i]a]
T6]o=do$a
Nie wiem, kiedy babcia Teodora zaczęła chorować, ale
bardzo dobrze pamiętam dzień, w którym to zauważyłem. Był
maj, kończyłem pięć lat, na urodziny przyszli do mnie dziadek
Ludwik, babcia Antonina i kilku kolegów. Był też Floppy, którego widać na jednym ze zdjęć, jak je lody. Dziadek Oktawian
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mawiał, że Floppy nie należał już do rasy psiej, a do tego, by
należeć do ludzkiej, brakowało mu tylko umiejętności mówie
nia. Krótko mówiąc, był psem
tylko w połowie, a to przez
dziadków, którzy go trak
towali jak dziecko, w do
datku niezbyt rozgarnięte.
Na tym zdjęciu jeste
śmy wszyscy razem prócz
dziadka Oktawiana i babci
Teodory.
Dziadkowie przyjeż
dżali do nas do miasta „od
wielkiego dzwonu”, jak ma
wiał dziadek, ale na moich urodzinach byli zawsze. Jednak tym
razem się nie zjawili i mama powiedziała, że to dlatego, że bab
cia jest chora.
Kiedy słyszałem o chorobie, najgorsze, co przychodziło mi
do głowy, to ból brzucha albo kaszel, które dopadały mnie co
najmniej dwa albo trzy razy w roku. Tak więc kiedy po tygodniu
pojechaliśmy do dziadków, przyglądałem się uważnie babci
Teodorze, jednak nie dostrzegłem u niej nawet śladu żadnego
z tych schorzeń. Zauważyłem tylko, że zaganiając w podwórzu
kury i gęsi, babcia kładzie sobie rękę na piersi i ciężko oddycha.
– Boli cię? – spytałem.
Uśmiechnęła się i usiadła na wiklinowym krześle przed
domem.
– Trochę.

Jej wielką miłością był kurnik. Babcia doglądała kur, jak
gdyby to były jej dzieci, znała każdą z nich, każdej nadawała
imię, chwaliła je i karciła. A one szły na jej wezwanie i słuchały
jej zawsze. Dziadek mówił, że to dlatego, że potrafiła wysiady
wać jajka.
Kiedyś powiedział to przy stole, w obecności babci Anto
niny.
– Todzia – powiedział dziadek – jest lepsza od inkubatora,
i to setki razy! Bierze dwadzieścia, do trzydziestu jajek, układa
je na łóżku i wysiaduje. Po tygodniu w ciepełku jej fałdek nagle:
stuk puk!, wykluwają się kurczaczki jak złoto. Po co nam inku
bator… Potem własna matka już ich nie interesuje, wszystkie
garną się tylko do Todzi!
Babcia Antonina patrzyła na niego z wybałuszonymi ocza
mi, a dziadek Ludwik gorączkowo szukał czegoś na talerzu. Je
stem pewny, że myślał: „Co za ludzie!”, jak zresztą wyraził się
kiedyś, nie wiedząc, że słyszę.
– Ależ tato! – zawołała poważnie mama.
Dziadek wtedy wypił sobie trochę i był bardzo wesoły, ale
najlepiej bawiła się babcia Teodora, która podczas opowieści
dziadka cała się trzęsła ze śmiechu.
W końcu dziadkowie z miasta zrozumieli, że to był żart,
i też wybuchnęli śmiechem.
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I tak dowiedziałem się, że babcia jest chora na serce.
Ale gdyby nie to krzesło, na którym widywałem ją coraz
częściej, nigdy bym się o tym nie dowiedział: ona sama nie
zmieniła się ani do tej pory, ani później.

Jeszcze bardziej niż kury babcia kochała gęsi. Nie wiem
dlaczego, ale mówiła, że są mądrzejsze od ludzi. Pewnie dlate
go, że trochę przypominały ją samą. Miała też swoją faworytę
imieniem Celestyna. Była taka duża i tłusta, że siadałem na niej
i jeździłem po całym podwórku. Ja również lubiłem Celestynę.
Kiedy przyjeżdżałem, wybiegała mi naprzeciw i wszędzie za
mną łaziła. I mogłem powiedzieć, co tylko chciałem, a ona mnie
rozumiała. Była cudowna, zupełnie inna niż Floppy! Celestyna
znosiła też największe jajka, a kiedy miała małe, pozwalała mi
je głaskać, podczas gdy inne gęsi, jak tylko się zbliżałem, od ra
zu z sykiem rzucały mi się do oczu.
Celestyna była jedynym zwierzęciem na podwórzu, jakie
babcia Teodora postanowiła ocalić. Owszem – ocalić, bo przy
całej swojej miłości do kur i do gęsi, kiedy trzeba było którąś
sprzedać albo ukręcić jej łeb, nie zastanawiała się nawet przez
chwilę.
– Takie są prawa natury – głośno wzdychała i trach,
w mgnieniu oka dopełniała dzieła. Ja patrzyłem na te jej egze
kucje zafascynowany i nieco przerażony i coraz bardziej przeko
nywałem się, że w babci jest coś tajemniczego, coś z magii, której
doświadczał również jej drób.
Rzeczywiście, śmierć ptaków była tak szybka i bezboles
na, że wydawała się efektem magicznej sztuczki. Nie mijał
nawet kwadrans i oto pięć albo dziesięć sztuk wisiało głową
w dół, patrząc na mnie półotwartymi oczami, i nigdy nie wie
działem, czy udawały, czy umarły naprawdę. Potem pojawiał
się dziadek, wkładał kury do kosza i wrzucał na furgon razem
z warzywami i jajkami. Babcia wtedy strzepywała fartuch,

Nawet wtedy, kiedy była już chora, babcia jeszcze przez
jakiś czas zajmowała się drobiem. Zatrzymywała się czasem,
przyciskała sobie rękę do piersi albo siadała i po chwili zaczyna
ła od nowa.
Kiedy byliśmy na wsi, mama często zwracała jej uwagę, ale
ona wzruszała ramionami, mówiła, że czuje się dobrze, i prosi
ła, żeby ją zostawić w spokoju. Mama wpadała w złość i bywało,
że zaczynały się sprzeczać, a wtedy babcia zaczynała czuć się
źle nie na żarty.
Któregoś popołudnia taką sprzeczkę usłyszał dziadek i stracił cierpliwość. Po raz pierwszy widziałem, że się gniewa.
– Nic nie rozumiesz! – krzyczał. – Zostaw matkę w spokoju!
Mama poważnie się obraziła, w drodze powrotnej mówiła głośniej niż zwykle i bardziej niż zwykle narzekała na dziadków i na Floppy’ego. Widząc jej wzburzenie, ja również zdener
wowałem się na dziadka, który tak nakrzyczał na mamę, i żeby
ją wesprzeć, powiedziałem:
– Nie martw się, mamo, ja cię kocham!
Lecz zamiast ucieszyć się z tego, co powiedziałem, mama
trysnęła łzami jak fontanna i niewiele brakowało, a wpadlibyśmy na jakiś murek. W całym tym zamieszaniu ja również za
cząłem płakać, a wtedy mama zatrzymała samochód, wydmu
chała nos, przytuliła mnie i powiedziała:
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myła ręce i wracała do kurnika, żeby sypać ziarno albo ukła
dać pisklęta.
– Kokoko, chodź tu, chodź, moja ty piękna, chodź… Pipipi…
Do takich sytuacji dochodziło raz w tygodniu.

– Dziękuję, skarbie, powiedziałeś coś bardzo miłego. Ale
dziadek ma rację.
I znowu wybuchła płaczem, a ja już zupełnie przestałem
cokolwiek rozumieć.
W każdym razie, odkąd zachorowała babcia, jeździliśmy
do dziadków raz w tygodniu, na ogół w sobotę, i zostawali
śmy u nich przez cały dzień, a ja okropnie się z tego cieszy
łem i miałem nadzieję, że babcia nigdy nie wyzdrowieje. Tata
przyjeżdżał rzadko, bo musiał pracować, i z tego powodu czę
sto kłócił się z mamą. Krótko mówiąc, był to czas dla wszyst
kich niewesoły.
Tymczasem babcia i dziadek kochali się coraz bardziej.
Dziadek często wychodził z ogrodu i zaglądał do kurnika albo
do domu.
– Potrzeba ci czegoś, Todziu? – pytał.
– Ależ skąd, co też ci przyszło do głowy! Idź lepiej spraw
dzić, czy zebrali sałatę – odpowiadała babcia.
Lecz kiedy widział, jak siedzi na podwórku, na krześle,
zatrzymywał się przy niej w milczeniu i stał tak długo, aż bab
cia spoglądała na niego i mówiła z irytacją:
– Przecież każdy człowiek może się czasem zmęczyć.
Dziadek potakiwał głową, ale wydawał się zasmucony.
– Idź, przynieś mi szklankę wody, proszę – mówiła wtedy
babcia i ciężko oddychała, jak gdyby jej brakowało powietrza.

dziadek nabrał takiej wprawy, że babcia zaczęła mówić, iż to on
wysiaduje jajka. Tylko nigdy nie udało mu się ukręcić kurze łba,
a kiedy już trzeba było to zrobić, związywał jej łapki, żywcem
wrzucał do kosza i zawoził do rzeźnika.
– Biedne zwierzątka – wzdychała babcia Todzia. – Tak mi
przykro, że nie mam już do nich siły.
I pogrążała się w nieutulonym smutku, a ja z nią, bo z wes
tchnienia babci wnioskowałem, że w rzeźni robią z kurami rze
czy potworne.
W tym okresie dziadek nie miał czasu, żeby zabierać mnie
na drzewo, ale nauczyłem się sam siadać na huśtawce mamy,
więc kiedy pracował w ogrodzie, byliśmy razem.
Po jakimś czasie mówił jednak:
– Idź do babci, nie zostawiaj jej samej.
A babcia na mój widok uśmiechała się ciepło i przytulała
mnie tak mocno, że myślałem, że się uduszę.

Z czasem babcia coraz częściej siadała na krześle, a dziadek
coraz częściej zajmował się kurami i gęśmi. Ona wydawała mu
instrukcje i sprawdzała wszystkie jego posunięcia, aż w końcu

Potem nadeszła zima, zrobiło się bardzo chłodno, a ja cho
rowałem kilka razy z rzędu i przez dłuższy czas nie jeździłem
do dziadków. Kiedy pojechałem, babcia leżała w łóżku i od tej
pory już z niego nie wstała.
W marcu Celestyna urodziła małe i babcia poprosiła dziad
ka, żeby je przyniósł. Kiedy je zobaczyła, była tak szczęśliwa, że
dziadek co dzień przynosił jej do pokoju kosz z gąskami i stawiał przy łóżku. Babcia brała każdą z nich, głaskała powoli, po
tem odkładała do kosza. Czasami wydawało się, że zasypia z gą
ską na piersi, że i gąska przysypia w jej cieple, a Celestyna tylko
na to patrzyła. I wcale nie była zazdrosna.
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To moje ostatnie wspomnienie o babci Teodorze. Pewnego
dnia, kiedy przyszedłem z przedszkola, nie zastałem w domu
ani mamy, ani taty, byli tylko dziadek Ludwik i babcia Anto
nina. Z poważnym wyrazem twarzy powiedzieli mi, że babcia
Teodora wyjechała w bardzo długą podróż i że nie zobaczę jej
już nigdy.
– Jak to wyjechała?! – wrzasnąłem. – Dlaczego mi nic nie
powiedziała? Dlaczego się ze mną nie pożegnała? To co teraz
będzie z Celestyną?
Czułem się zdradzony i tak rozczarowany zachowaniem
babci, że zalałem się łzami. Wtedy babcia Antonina wzięła mnie
na ręce i zaczęła rozprawiać o podróży babci Teodory do nieba,
do którego ja z nią polecieć nie mogłem.
– Samolotem? – zapytałem natychmiast, ponieważ kiedyś
już leciałem samolotem z mamą i tatą i bardzo mi się to spo
dobało.
– Nie, dziecinko. Nie samolotem. Babcia Teodora umarła.
I tak dowiedziałem się, że umrzeć znaczy polecieć do nieba
bez samolotu i że nie ma tam miejsca ani dla gęsi, ani dla dzieci.
W dniu pogrzebu sprawy skomplikowały się jeszcze bar
dziej, ponieważ ktoś mi powiedział, że w tej drewnianej skrzy
ni pokrytej kwiatami jest babcia Teodora i że ją zabierają na
cmentarz. Jeśli była tam w środku, to nie mogła przecież być
w niebie, czyli najwyraźniej ktoś mnie oszukiwał. Zacząłem
krzyczeć:
– Nie wierzę wam! Jesteście kłamczuchy! Chcę zobaczyć
babcię! – wrzeszczałem tak głośno, że wszyscy się przestraszyli,
bo nie mogli mnie uspokoić.
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Aż podszedł dziadek Oktawian i powiedział łagodnie:
– Babci Todzi nie można zobaczyć, ale wcale nie odeszła,
wiesz? Powiedziała, że na swoje miejsce zostawia Celestynę,
i prosiła, żeby bardzo o nią dbać, jak o nią samą.
Spojrzałem na dziadka i poczułem się bardzo podniesiony
na duchu.
– Właśnie tak powiedziała?
Dziadek skinął głową. Wyglądał bardzo elegancko, miał
ciemny garnitur, ten sam, w którym poszedł kiedyś do ślubu,
był ładnie uczesany, ale miał zgarbione plecy i jakby się nagle
postarzał.
– Tak, i prosiła też, żeby cię od niej pozdrowić i dać ci ca
łusa.
– Ale kiedy wróci?
Wyprostował ramiona i odszedł. Kiedy wrócił, trzymał
na rękach Celestynę i poszedł z nią za trumną na cmentarz.
Wszyscy patrzyli na dziadka, ale dziadek nie patrzył na nikogo.
Co jakiś czas podawał mi rękę, pochylał się i szeptał coś do Ce
lestyny, która poruszała główką i mówiła, że tak.
Jestem przekonany, że rozmawiał z babcią Teodorą.
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