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– Przystępujcie do pracy, widzenie się odbędzie.
Już samo to świadczyło, że cała ta historia była inicjatywą Podust. Gdyby 

takie polecenie wydało KGB, Pawłow nie mógłby sobie pozwolić na luksus 
„rozstrzygnięcia konfliktu”. A  tak wszyscy są zadowoleni: i  my, i  Pawłow. 
Oświadczenia o  podjęciu protestu może teraz wrzucić do kosza na śmieci 
i  w  Zarządzie nikt nie dowie się o  „wydarzeniu nadzwyczajnym”. Natasza 
udaje nawet, że jest rozczarowana:

– Strajkowałyśmy zaledwie trzy dni, a teraz znowu do szycia tych rękawic, 
żeby je diabli wzięli!

Oczywiście, żartuje. Wszystkie jesteśmy zadowolone: odwojowanie wi-
dzenia to dla zony niemałe zwycięstwo. Lecz oto pojawia się Podust z nad-
zorczynią Maszą i oznajmia:

– Ratuszynska, na widzenie! Mąż przyjechał!
Och, jak drży serce! Ja jednak nawet nie mrugnę, bo przecież całą zoną 

postanowiłyśmy, że Podust nie słyszymy. Przyjaciółki także nie odwracają 
głów, chociaż wszystko słyszą i martwią się o mnie.

– Ratuszynska, cóż to, odmawiacie?
Milczę.
– Milczenie oznacza potwierdzenie!
Milczę. Nie będę za taką cenę kupować widzenia, zresztą żadna inna też 

by tego nie zrobiła. Niespodziewanie przychodzi mi z pomocą nadzorczyni 
Masza:

– Ratuszynska, chodźcie ze mną. Muszę was przed widzeniem zrewidować.
No, teraz słyszę! To dzikie cieszyć się z  rewizji, nieprawdaż? Ale w  tej 

sytuacji triumfujemy: Podust ma własne obowiązki, a Masza własne. Nasze 
nadzorczynie nie mogą Podust ścierpieć, a tutaj Masza może jej podstawić 
nogę z całym spokojem. Dziewczyny pędzą ścinać kwiaty, w ambulatorium 
Masza wywraca na drugą stronę moje szmatki i oto jestem już w małym po-
koiku na wartowni, skąd słyszę głos Igora:

– Gdzie ona jest?
Wchodzi. Schudł, policzki zapadnięte… Niełatwo mu dniami i nocami 

„na wolności” martwić się o mnie. Jest z nim Alka, moja młodsza siostra. 
Skończyła niedawno siedemnaście lat. Całować się i obejmować nie możemy, 
widzenie przez stół. Dwie godziny. Masza siedzi między nami i pilnuje, żeby-
śmy nie powiedzieli czegoś niepotrzebnego. Współczuje nam, ale obowiązki 
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to obowiązki. Rozmowa chaotyczna, od razu o wszystkim. Alka milczy, patrzy 
okrągłymi oczami. Tak wstrząsnęła nią sama podróż (przecież cała Mordowia 
to obozy – widać z pociągu!), że straciła mowę. A tu jeszcze w dodatku ja 
z moim mocno zmienionym wyglądem.

Igor próbuje opowiedzieć o Pen Clubie, o moich sukcesach literackich. 
Interweniuje Masza:

– Nie wolno! Jeszcze jedno słowo o tym i przerwę widzenie!
Nie protestujemy. Niech będzie o czymś innym. Ja: – Jak tam nasz Leszek? 

Igor: – Wygląda na to, że dostanie premię, taki robotny. Oznacza to, że lidera 
polskiej „Solidarności”, Lecha Wałęsę, zgłoszono do Nagrody Nobla.

Takim mniej więcej językiem wymieniamy wiadomości o wydarzeniach. 
Igor o tym, co na wolności i co z naszymi przyjaciółmi w innych obozach. Ja 
o tym, co w zonie – z zachowaniem dużej ostrożności. Tylko o Władimirowej 
opowiadam otwartym tekstem. Masza nie protestuje, bo Władimirowa jej 
także dała się we znaki. O wszystkich innych rzeczach zawczasu obmyślonymi 
ogródkami. Rozumie? Po oczach widzę, że rozumie, mój mądrala!

– Najdroższy! Ukochany!
Nie, tak nie można, bo za chwilę się rozryczę. Milczymy. Splatamy na 

stole ręce, chociaż dotykać się nie wolno. Masza jednak zdaje się niczego nie 
widzieć, sama zresztą ma łzy w oczach. Gładzę znane mi do ostatniej żyłki 
ręce. Są podrapane, poranione – Igor pracuje teraz jako ślusarz.

Na stole stoi między nami zegar i bezlitośnie tyka. Czyżby już minęły 
dwie godziny? Masza mówi cichutko:

– Pożegnajcie się!
Wstajemy zza stołu. Czy pozwoli nam się pocałować? Milczy, więc tak. 

Przyciskamy się do siebie przez chwilę. To już nie objęcia, tylko konwulsje. 
Trzeba jednak nad sobą panować. Szybki krok do tyłu. Uśmiechamy się. Gar-
dło ściśnięte. Żegnamy się znakiem krzyża. Koniec. Następnym razem zoba-
czymy się dopiero po trzech latach.

Masza do mnie w drodze powrotnej:
– To takie wy, „polityczki”, jesteście – nie płaczecie. U nas w  szpitalu 

wszystkie, które wracają z widzenia, ryczą, aż serce się rozdziera.
Obraca klucze w zamku bramy i wpuszcza mnie z powrotem do zony. 

Dziewczyny już czekają.
– I jak?



Zaraz, kochane, zaraz. Opowiem o wszystkich nowościach, wszak wszyst-
kie radości i nieszczęścia mamy wspólne.

Wieczorem uroczysta herbata. Widzenie to nieczęsta sprawa, więc świę-
tujemy je z entuzjazmem. Jaki ciepły wieczór. Wykluwają się już sierpniowe 
gwiazdy. Co przyniesie jutrzejszy dzień?


