
Rozdział  
trzydziesty piąty

Wciąż żyjemy, walczymy o prawo do korespondencji, badamy każdą roślinkę na 
naszym skrawku ziemi – a nuż jest lecznicza? Zaparzamy dziki rumianek, jemy 
dziki kminek… Puściła się już lebioda, można zrobić sałatkę. Ku uciesze pani 
Jadwigi – dmuchawce! Wie od dawna, że bardziej pożytecznej rośliny na świecie 
nie ma, godzinami więc próbuje przygotować z niej coś nadającego się do zje-
dzenia. W ruch idą korzenie, listki i kwiaty. Gorzkawe, ale nie marudzimy, bo 
w tych roślinach jedyna nasza nadzieja. Rodziny przysyłają nam paczki z lekami, 
administracja zaś wszystkie je odsyła z powrotem: „Zabronione!”. Nie można 
jednak powiedzieć, że z ambulatorium nie ma żadnego pożytku – udaje nam 
się wyciągnąć stamtąd siedem skreślonych z inwentarza irygatorów do lewatywy, 
z których Natasza majstruje szlauch do podlewania naszych roślin. Na łączniki 
tnie plastykowe tulejki od długopisów. Ile nam to oszczędza wiader wody, a ści-
ślej nie wiader, tylko wysiłku, żeby je donieść – trudno sobie nawet wyobrazić. 
Podlewanie staje się jednym z najprzyjemniejszych zajęć. Co prawda, szlauch 
nie wszędzie sięga, ale to już głupstwo. Robi się coraz cieplej, a my przygoto-
wujemy się do świętowania Wielkanocy. Nasza zona obfituje w takie okazje jak 
żadna rodzina – dwa Boże Narodzenia, dwie Wielkanoce… No cóż, tak trzeba, 
skoro na jedenaście osób mamy sześć narodowości i cztery wyznania.

Nadzorczynie zdążyły nam już szepnąć, że dobiega końca praca Podust, 
latem przeniosą ją do Tambowa. Jasne horyzonty nie są jednak w  naszym 
przypadku możliwe.

– Barac, Abrutiene, Władimirowa, Matusiewicz, Rudienko! Na etap!
Mówią, że nie do karceru, tylko do Saranska do więzienia KGB na „reedu-

kację”. Tym razem im wierzymy, bo na liście jest Władimirowa. Jej nie wsadzą 
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do karceru w żadnym wypadku. Chociaż Saransk to też nie słodycz, odprowa-
dzamy je bez ciężaru na sercu. Nataszę kładą do szpitala. W zonie znowu robi 
się cicho. Wypełniamy sumiennie drobiazgowe instrukcje Rajeczki, dotyczące 
pielęgnacji „bratków-kwiatków” i  zajmujemy się Niurką, która przyprowadzi-
ła trzy kocięta. Radości co niemiara! Nadzorczynie już złożyły zamówienia: tej 
chłopczyka, tamtej dziewczynkę. Wcześniej jednak Niurka jeszcze nauczy je po-
lowania na ogoniaste szare stworzenia, a zdolności pedagogiczne ma ogromne. 
Może to dziwne, ale przy wszystkich zwalających się na nasze głowy represjach 
zamachów na Niurkę prawie nie było. Podust próbowała kilka razy bąknąć, że 
nie możemy mieć kota, ale nikt w końcu nie zdecydował się przejść do działania. 
Bo też jak usunąć z zony kota? Niurka boi się naszych strażników, a jeśli nawet 
któraś z nadzorczyń ma prawo ją pogłaskać, to już żadnemu z oficerów nie udaje 
się nawet blisko do niej podejść. Wystarczy tupot butów w korytarzu, żeby Niur-
kę zdmuchnęło niczym wiatrem. „Zabronkę”, w odróżnieniu od nas, ignoruje 
– spróbuj ją złapać! W zonie zaś podniosłybyśmy taki raban, że zanim admini-
stracja by sobie z nami poradziła, nasza mądra kicia byłaby już daleko. Co mogli 
zrobić? Strzelać do kota z pistoletów? W zonie oznaczałoby to jednak strzela-
nie do nas, a poza zoną jest taka liczba ogrodzeń, że nie da się kota wytropić. 
Tak czy inaczej, Niurki nie ruszano, ona zaś, szczęśliwa, wylizywała potomstwo.

Pięknego majowego ranka wyszłam ze szlauchem, żeby napoić nasze 
grządki. Reszta była jeszcze w  domku, głośnik w  sąsiedniej zonie milczał, 
cisza aż dzwoniła. Nagle przez nasze ogrodzenie zręcznie przeskoczył ubrany 
na czarno człowiek. Podszedł do mnie. Odzież, strzyżenie i przede wszystkim 
oczy – więzień.

– Cześć! Jestem Wasia.
– Witaj, Wasia. Skąd to?
– Z pierwszej zony (wskazał brodą ogrodzenie). Od suchotników. Posłu-

chaj, jak ci na imię?
– Ira.
– Dałem, Ira, mentowi trzy stówy, żeby przez godzinę, dwie nie zauważył 

mojej przełazki. Baby się zachciało. To jak, pójdziesz?
W propozycji Wasi nie było w istocie niczego niezwykłego. Szpitalne zony 

męska i żeńska są obok siebie – dwa płoty i kolczaste zasieki. Kryminalni mają 
pieniądze, cała straż chętnie bierze w łapę, a kobiety zwykle są zadowolone 
– one też za tym się stęskniły i jest szansa, żeby zajść w ciążę. Ów Wasia jest 
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widocznie nowicjuszem i przez pomyłkę przelazł nie do szpitala, tylko do nas. 
Wyjaśniam mu, że tutaj jest zona polityczna.

– No, no, słyszałem, ale nie wiedziałem, że to tutaj. Toś ty polityczka?
– Polityczka, Wasia, polityczka! Widzisz to ogrodzenie? Za nim jest jesz-

cze jedno, dalej drut kolczasty, a jeszcze dalej szpital. Tam właśnie szedłeś. 
Grzej, nie trać czasu!

– A tam, szpital! Posłuchaj, wezmę ciebie, co? Co tu macie? Szopę? Cu-
downie!

– Wasia, mój drogi, jestem mężatką.
– I co z tego?
– A to, że nie zdradzam męża.
– Coś ty?! Jaki masz wyrok?
– Siedem plus pięć zesłania.
– To dopiero! To ty chyba wierząca jesteś?
– Wierząca.
To wyjaśnienie zawsze działa niezawodnie i najważniejsze, że brzmi przy-

stępnie. Innych moich motywów Wasia po prostu nie zrozumie.
– A za co siedzisz?
– Za wiersze.
– Niby jak? Sama je piszesz?
– Sama.
– Zalewasz? To powiedz z jeden.
– Wasia, kiedy my tutaj roztrząsamy poważne kwestie, tyka zegarek two-

jego menta.
– Niech tyka, pal go sześć. Jak żyję, nie widziałem polityczek. Dużo was tutaj?
– Teraz pięć, a w ogóle jedenaście.
– A tamte za co siedzą?
– Jedne za wiarę, inne za działalność w obronie praw człowieka, jeszcze 

inne chciały tylko emigrować.
– I jak się wam siedzi?
– Głównie to w karcerze.
– Oho! I za co? Bijecie się?
– Czasami strajkujemy. Nie nosimy oznaczeń na piersiach. Ale przeważ-

nie ćwiczy na nas KGB.
– To znaczy, że swoich nie sypiecie?
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– Dobrze myślisz.
– I słusznie. Swoich sypać to draństwo. No to powiedz trochę wierszy, co?
– Wasia, szkoda mi twoich trzystu rubli. Idź do szpitala, a jak zostanie ci 

czasu, wrócisz i wtedy porozmawiamy.
– A może zawołasz którąś z waszych? Bo co, wszystkie tutaj wierzące?
– Nie wszystkie, Wasia, ale u nas się nie pożywisz. Wiem dobrze.
Przekonuje go nie tyle argumentacja, ile mój uśmiech – zrozumiał, że 

istotnie nie ma na co liczyć.
– No dobra, Irisza, pasuję. Przyjdę jeszcze. Ktoś tu u was kabluje?
– Jest jedna, ale teraz nie ma jej w zonie. Pozostałych się nie obawiaj. 

Jak cię jednak straż znajdzie w naszej zonie, nie wykupisz się. Ryzykujesz, bo 
tutaj sprawa z KGB.

– W życiu mnie nie zgarną.
– To jak usiadłeś?
Śmiejemy się obydwoje, po czym Wasia przeskakuje przez właściwe ogrodze-

nie. Oczywiście, w domu o nim nie mówię, wiem, że podsłuch czuwa. Ciekawe, 
kim on jest? Złodziejem? Defraudantem? Zabójcą? Kimkolwiek byłby, brakowało 
mu normalnej rozmowy. Siedzę przy maszynie, szyję. Wiersze się dzisiaj nie 
składają, więc robię to „bez pożytku”. Pani Jadwiga ceruje starą konewkę – znowu 
przecieka. Umiejętność cerowania naczyń została nam po naszych „babciach”. 
Wymyśliły, jak zatykać otwór nitkami, kiedy nie ma czym go zalutować. Igłę 
z nitką przetyka się tam i z powrotem, aż zaczyna przechodzić z trudem, a na 
koniec trzeba przeciągać ją cęgami. Kiedy dziurka wypełniona jest całkowicie, 
wystarczy przyciąć sterczące z obydwu stron nitki i proszę bardzo – nalewaj, co 
chcesz. Przy owych spokojnych zajęciach spędzamy około godziny, gdy do pra-
cowni wchodzi pani Lida. Daje mi znak ręką, wychodzimy na zewnątrz.

– Iroczko, pyta o panią jakiś młody człowiek. Jest tutaj za sągiem drewna.
Pani Lida jest niewzruszona prawdziwie po więziennemu i tylko w oczach 

ma wesołe iskierki.
– Porozmawiajcie, a ja popatrzę, czy nie chodzą dyżurni.
Pani Lida idzie na ścieżkę, a ja porozmawiać z Wasią.
– No, jak ci poszło? Wszystko w porządku?
– Gdzie tam w  porządku! Te szpitalne baby to dziwki. Kiedy byłem 

z jedną, dwie inne pognały na wartownię, żeby mnie sypnąć. Durne! Ja bym 
im później nie odmówił. A  tak ledwie uratowałem skórę. Nie zadawaj się 
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z tymi tandeciarami – baby zawsze sprzedadzą, a przeważnie te z „ogólniaka”. 
Mówisz, że u was nie takie?

Opowiadam mu o moich przyjaciółkach. Oczywiście, ostrożnie, żadnych 
sekretów. Nie mam jeszcze pewności, że nas nie zdradzi. Słucha z otwartymi 
ustami.

– I plujecie na KGB?
– Pluć nie plujemy, ale ignorujemy.
– Ira, posłuchaj, ja mam siedem klas, wyrażaj się trochę prościej.
– No dobrze – to plujemy!
Kiedy przestaliśmy się śmiać, recytuję mu wiersze, wszak obiecałam.
– Ira, spisz je na papierku. U nas tam jeden brzdąka na gitarze.
– To macie nawet gitarę?
– No, teraz nie. Niedawno chłopaki udusili struną od gitary naczelnika od 

regulaminu. Nie znaleźli ich, ale gitarę zabrali. Ale ja nie na długo, bo jestem 
gruźliczny, dwa razy w roku przywożą mnie tutaj do szpitala. A na naszej zonie 
gitary aż dwie, dostaliśmy na kółko artystyczne.

– No dobrze, przepiszę, ale jak ci je przekażę?
– Teraz przez parę dni nie będę chodził na przełazki, ale jutro będzie 

tutaj jeden z naszych, ksywa Komar, żeby wam w ogrodzeniu naciągnąć drut 
kolczasty. Daj mu to, tylko ostrożnie.

– A ty jaką masz ksywę?
– Nochal.
– Dlaczego Nochal?
– Widzisz szramę na nosie? Zakładali sześć szwów,  przebita była nasada. 

Złapałem się z jednym frajerem.
Okazuje się, że Wasia to profesjonalny złodziej, zaczął już w domu dziecka.
– Zgniewała mnie bieda.
Potem utartą koleją obóz dla nieletnich przestępców, następnie nauka 

u najsłynniejszego kijowskiego kieszonkowca, wreszcie cztery lata kradzieży 
i „pięknego życia”.

– Ani razu nie wpadłem. Menty na mnie polowały, ale zgarnąć nie mogli. 
Wtenczas, gady, capnęli mnie bez niczego, kiedy nawet nie kradłem. Poszedłem 
do sklepu, stoję w kolejce. Nagle obstąpiło mnie dwóch, a jakaś baba drze się, 
że zwinąłem jej z palta portmonetkę. Jasne, że baba była od nich, świadkowie 
też. No i zasądzili, wszystko już mieli gotowe. Oni tak lubią.
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– Wasia, czy gdyby życie ułożyło ci się normalnie, to byś nie kradł?
– Nie wiem. Kiedy byłem chłopakiem, chciałem zostać marynarzem. Ale 

teraz już się wciągnąłem i będę kradł do śmierci. A jak spotkam tamtą babę – 
wykończę. Tylko mnie nie wychowuj, Irisza. Ta agitacja za uczciwym życiem 
już mi bokiem wychodzi. Nie ma uczciwego życia! Bo kto jest uczciwy? Przyj-
rzyj się, wszyscy dookoła kradną. W naszym domu dziecka kradli, co nam się 
należało, i dyrektor, i kierownik gospodarczy. W obozie też, komu się tylko 
zachce. A może uczciwe są te menty, co mnie wzięły? Albo tamten sędzia, 
albo prokurator? Zwyczajnie – są przy władzy, ale za to ja, kiedy idę na robotę, 
to sam przeciw wszystkim! Wiesz, jak to rajcuje!

– Uczciwe życie istnieje, Wasia. Tylko że jest jeszcze trudniejsze niż twoje.
– Mówisz o takich, jak wy tutaj? Och, babeczki, szanuję was, uchylam 

przed wami kapelusza, ale pożytku z waszych marzeń nie widzę. Myślicie, że 
cały naród może żyć po sprawiedliwości?

– Kiedyś będzie mógł.
– Tak, tak, może za tysiąc lat, a i to wątpliwe. A my żyjemy teraz. Ty to 

pewnie nigdy w życiu nie miałaś futerka?
– Nie miałam. Nawet zimowego palta nie miałam.
– Ech, Irisza, że też nie spotkaliśmy się na wolności! Wszystko bym dla 

ciebie zdobył, ale pewnie byś nie wzięła?
– Nie, Wasia, kradzionego bym nie wzięła.
– Jezu, jakie bywają baby! Dlaczego mnie się ani jedna taka nie trafiła? Jak 

człowiek jest przy forsie, to kleją się rozmaite cwaniary – i to im daj, i tamto. 
Twój chłop to kim jest?

– Był inżynierem ciepłownikiem, ale potem, kiedy dobrało się do nas 
KGB, wyrzucili go z pracy. Teraz jest ślusarzem.

– Czeka na ciebie?
– Czeka.
– I dobrze. Mordę bym mu nabił, jakby nie czekał. Jak chcesz, Irisza, na-

pisz do niego, mam na wolności kumpli. Możesz być spokojna, złodzieje nie 
sypią, u nas z tym nie ma żartów. Żebym miał wolności nie zobaczyć – prześlę!

– Pomyślę, Wasia. Idź, nie siedź dłużej, bo zaraz przyniosą nam obiad 
i do zony przyjdą „dyżurniaczki”.

– Irisza, mogę cię pocałować w  rączkę? Widziałem w kinie, jak całują 
kobiety w ręce. Oj, jakie paluszki cieniutkie! No, na razie.
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– Wszystkiego dobrego!
Przez dwa tygodnie toczyła się korespondencja z gruźlikami z kryminal-

nej zony. Rozszerzyła się, bo włączył się do niej mentor Wasi w złodziejskich 
sprawkach o  ksywie Witebski. Najznamienitszym złodziejom, autorytetom 
w  tym środowisku, nadaje się „szlacheckie” ksywki od nazwy miasta, skąd 
pochodzą. Uważa się to za niezwykłe wyróżnienie. Ów Witebski także zainte-
resował się dziwnym, poza obozem niemożliwym zetknięciem się dwóch świa-
tów – naszego i złodziejskiego. Listy nabrały charakteru encyklopedycznego 
– obydwie strony chciały dowiedzieć się jak najwięcej o tym innym świecie. 
Czytałyśmy ich listy wspólnie, a Wasi nie nazywano w naszej zonie inaczej, jak 
„złodziejem Iriny”. Oczywiście, nie próbowałyśmy ich wychowywać – próbo-
wałyśmy zrozumieć. Witebski pisał, że jest złodziejem z powołania i że krad-
łby w każdym kraju i w każdym społeczeństwie, nawet w Ameryce (Ameryka 
wydawała mu się szczytem dobrobytu i praworządności). Zaczął bardzo nas 
szanować, kiedy dowiedział się, że nie wypełniamy żadnych szykanujących 
żądań KGB i administracji. Napisał zaraz, że w obozach kryminalnych ist-
nieje pojęcie „odrzucanka” – od słowa „odrzucać”. To więźniowie, którzy nie 
odmawiają pracy, ale menty mają za nic, nie podlizują się im i nie pozwalają 
się poniżać – wolą karcer. Dla jasności przytaczał przykład.

„Jeśli naczelnik specjalnie upuści klucze i powie «podnieś», nie podniosę, 
choćby miał mnie wsadzić do karceru. A tych, co podkładają się zwierzchno-
ści, nazywa się kozłami”.

Wasia był bardziej liryczny i skłonny do samoanalizy. Pisał, że czuje się nie-
swojo w czasie okrutnych kryminalnych „rozpraw”, że nie leży mu, kiedy wszyscy 
biorą udział w biciu na śmierć jednego. Jednak i on bił, dlatego że takie mają 
„prawo”: dla zdrajcy nie ma litości. W końcu cały świat opiera się na okrucień-
stwie. Jednocześnie wciąż prosił o wiersze, Witebski zaś komentował to drwiąco:

„Mojemu Nochalowi całkiem pomieszałyście w głowie, nie śpi nocami 
i ciągle coś mamrocze”.

Korespondencja skończyła się nagle, kiedy pewnego dnia zwaliła się do 
nas gromada nadzorczyń, Podust, Szalin i kilku oficerów.

– Kobiety, przenosimy się do nowego oddziału! Wszystko, co bierzecie ze 
sobą, zostanie przeszukane!

W tym momencie zrozumiałyśmy, dlaczego porozrzucano nas po różnych 
miejscach – żeby łatwiej skontrolować przeprowadzkę. Od dawna dręczyło ich 
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to, że nie wiedzieli, jak z obozu wydostają się na wolność informacje. Teraz 
jest możliwość sprawdzenia wszystkich naszych rzeczy, jeśli zaś schowamy 
jakieś notatki tutaj, obszukają pustą zonę i znajdą je, choćby musieli wszystko 
przekopać i rozebrać dom po kawałku. Ponadto podejrzewali, że jakimś cudem 
ukrywamy nadajnik radiowy.

To nie była rewizja, tylko prawdziwy pogrom. W ogień poleciały stare wa-
ciaki, odebrano nam walonki, które przypadły nam w spadku po „babciach”, 
skonfiskowano „zbędną” bieliznę. Wszystkie listy i notatki polecono złożyć 
oddzielnie.

– Wydział operacyjny sprawdzi i zwróci.
Żądałyśmy, żeby z całym pedantyzmem sporządzono spis rzeczy osobi-

stych, które zabierają nam do magazynu. Przeszukiwać rzeczy przyjaciółek 
pozwoliłyśmy tylko w naszej obecności i także spisywałyśmy, co dokąd idzie. 
Oczywiście, przeciągnęłyśmy rewizję do wieczora, kiedy magazyn jest już za-
mknięty. Wszystkie odebrane „na magazyn” rzeczy, wszystkie nasze notatki 
i książki (one także miały być sprawdzone) administracja musiała umieścić 
w małym pokoiku w miejscu, do którego nas przeniesiono, i  opieczętować 
drzwi. Ponieważ wszystkie rzeczy musiałyśmy przenosić same (pod ich nad-
zorem), udało się to i owo uratować – więzienna zręczność rąk! W zonie został 
zeszyt z moimi wierszami, zawinięty w dwie plastykowe torebki i zakopany 
w takim miejscu, gdzie na pewno nie przyjdzie im do głowy szukać. W sierp-
niu 1985 roku, kiedy wróciłyśmy na poprzednie miejsce, odkopałyśmy go i cie-
szyłyśmy się wszystkie, że ocalał.

Odebrano nam garnki, płytkę elektryczną i czajnik, w ogóle zresztą ode-
brano wszystko, co tylko było można. Kiedy w nowym miejscu zamknięto za 
nami bramę, rozejrzałyśmy się dookoła. Murowany dom otoczony głuchym 
ogrodzeniem. Wąski pasek ziemi wokół niego, na którym nic oprócz burzanu 
nie rośnie. Boso nie da się po nim chodzić – cały usiany jest potłuczonym 
szkłem. Na sypialnię przeznaczono jeden pokój z żelaznymi piętrowymi łóż-
kami. Jest dwukrotnie mniejszy niż nasza poprzednia sypialnia. Chwiejne 
łóżka skrzypią i kołyszą się przy najmniejszym ruchu. Oczywiste, że spanie 
we dwójkę na czymś takim to czysta udręka. Jest woda, a nawet kanalizacja, 
ale z metalowych kranów bije prąd. Okazuje się, że w Baraszewie uziemiają 
wszystko na rurach wodociągowych. Jeśli gdzieś spawają, lepiej do kranu się 
nie zbliżać. Część szyb w oknach potłuczona. Jesteśmy kompletnie ograbione. 



Odebrali nawet narzędzia – jak tu zaprowadzić porządek w całym tym go-
spodarstwie. Nie ma nawet młotka. Nie można powiedzieć, żebyśmy były 
w różowym nastroju. Kolację zwróciłyśmy.

– Przysługuje nam wrzątek i gorąca strawa. Kocioł, czajnik i płytkę ode-
braliście, to radźcie sobie teraz, jak potraficie!

Zmęczone, położyłyśmy się na skrzypiącym żelastwie – ranek mądrzejszy 
od wieczora!

Tymczasem w „zabronce” przez całą noc dyżurowała straż – spodziewali 
się, że wrócimy do zony po schowane rzeczy. Starczyło nam rozsądku, żeby 
pozwolić im czuwać bezpłodnie do rana, tym bardziej że nadzorczynie pota-
jemnie nas ostrzegły.


