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CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział I

ŚCINANE GŁOWY

To, że w Głowaczewie, który kiedyś nosił nazwę 
Głowościn, ścinano głowy tym, którzy zagrażali 
chwiejnej równowadze Polaków, Żydów i Niem‑

ców żyjących razem w tej mieścinie, wiedzieli ci, którzy 
je nadal mieli. Szacunek, jaki mieli włodarze do rzeczy, 
które robili ich antecesorzy sprawiał, że również w II 
Rzeczypospolitej praktykowali tę tradycję. Wszystkie eg‑
zekucje odbywały się za willą należącą do miejscowego 
proboszcza i tylko na niektóre z nich, dla przestrogi, do‑
puszczani byli gapie. Niektóre odbywały się w tajemnicy.

15 sierpnia 1939 roku piętnastoletni Albert po raz 
pierwszy doświadczył, że życie toczy się krwią. Pod to‑
porem Niemca Wursta spadła głowa żydowskiego zło‑
dzieja Nimra, a z trawy podniósł ją ksiądz Badowski. 
Głowa powędrowała do jednego z kilku stawów, poło‑
żonego w wielkim sadzie, gdzie jabłka prześcigały się 
z gruszkami w sokach spływających na jaśniejącą w pro‑
mieniach trawę.

Od tej pory, właśnie krew i woda (ta z procentami), 
będą znaczyć buty Alberta i prowadzić go przez życie. 
Po skończonym widowisku pobiegł prędko do warszta‑
tu ojca i opowiedział mu co widział. Ojciec zawsze tłu‑
maczył mu świat:

– Czasami jedna głowa ratuje tysiące.
Chłopak urodził się w polskiej rodzinie. Ojciec był 

krawcem, a matka rodziła dzieci przez 10 kolejnych lat. 
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Co rok prorok. Albert był najmłodszy wśród 6 synów 
państwa Jeremickich. Często dojeżdżał do Warszawy, 
oddalonej od Głowaczewa o kilkadziesiąt kilometrów, 
żydowskim autobusem, którego brodaty kierowca nie‑
raz widział nóż pod swoją szyją trzymany przez młodych 
polskich gapowiczów. Albert natomiast budził swoimi 
błękitnymi oczyma takie zaufanie, że nieraz w życiu udało 
mu się wyjść cało z niejednej nożowej sytuacji. Zaufanie 
odwzajemniał również kierowca Jach, który woził chło‑
paka za darmo.

– Wchodzi. Siadaj Albercik – mówił uśmiechając się. 
– Znów do wuja jedziesz?

– Tak.
Brat ojca, Zbigniew, był lekarzem w szpitalu dzieciątka 

Jezus i Albert pomagał mu w remoncie domu. Następ‑
nie załatwił mu pracę w niemieckiej firmie remonto‑
wej. Dojeżdżał więc pięć dni w tygodniu wożony przez 
żydowskiego kierowcę, aby pracować u niemieckiego 
pracodawcy.

Soboty zazwyczaj spędzał na włóczeniu się z kolegami 
i zbieraniem jabłek z cudzych sadów. Wszyscy uwielbia‑
li dreszcz pachtowania oraz ewentualną ucieczkę przed 
właścicielem jabłoni.

– Nazywacie to pachtą, a trzeba nazwać to po imieniu 
– krzyczał ksiądz na kazaniu. – To kradzież. Jak długo bę‑
dziemy zatruwać nasze życie eufemizmami? Zabójstwo 
to zabójstwo, zdrada zdradą, a kradzież kradzieżą. A nie 
pachta pachtą. Do jasnej…

Najsłodsze jabłka rosły za plebanią. Chłopak zakradał 
się tam od czasu do czasu. Ale ostatnio zamiast szukać tych 
najczerwieńszych, miał przed oczyma jedynie czerwień 
trawy, której kolor zmieniła spadająca głowa złodzieja.

Postanowił wejść do sadu od strony lasu. Z łatwością 
przeskoczył przez drewniane ogrodzenie. Zerwał gruszkę. 
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Sad był ogromny i ciągnął się przez kilka hektarów, więc 
Albert miał w czym wybierać. Oparł się o drzewo, a cień 
padający na niego dał mu małą ulgę od upału, który 
powodował na jego jasnej skórze zaczerwienie. Usiadł 
i zasnął. Obudziły go jakieś odgłosy znad niewielkiego 
stawu. Zakradł się i zobaczył jak proboszcz Badowski 
bierze od tyłu Salę, szarpiąc ją za włosy i wyzywając ją 
od żydowskich kurew. Kiedy skończył, padł na trawę jak 
wykończony hipopotam wpadający z impetem w rzekę 
po stosunku. Był zmęczony, czerwony i z wielką winą 
wypisaną na twarzy. Dziewczyna nałożyła suknię i po‑
biegła szybko do ojca, który czekał dwadzieścia metrów 
dalej. Albert kolejny raz poradził się ojca.

– To się nazywa równowaga – wyjaśnił mu dość nie‑
jasno.

Niedziela oczywiście oznaczała kościół. Jeremiccy szli 
całą familią na sumę, którą zazwyczaj prowadził pro‑
boszcz. Albert nie mógł wytrzymać w świątyni. Z upału, 
z moralizowania hipopotama. Zakaszlał i wyszedł. Kie‑
dy wrócił po 10 minutach, usłyszał szept dwóch kobiet 
w średnim wieku w przedsionku kościoła.

– Wie, co mówi, gdy głosi, że nie ma idealnego czło‑
wieka na świecie – powiedziała jedna.

– Tak. Już za Żydówki się wziął. My mu nie wystar‑
czamy – żachnęła się druga.
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Rozdział II

MARINA

Wojna skończyła już swą drugą wiosnę, kiedy 
siedemnastoletni Albert kopał kolejną stud‑
nię. Mieszkał u wuja w Warszawie i sześć razy 

w tygodniu dojeżdżał do Kanic, gdzie pracował przy 
kanalizacji. Obsługiwał łopatę, ale szybko się nauczył, 
że gówno, podobnie jak perfumy, jest ważną częścią na‑
szego istnienia. Niemcy wysiedlili całą wioskę i urządzili 
w niej swój nazistowski obóz wojskowy. Nad każdym ba‑
rakiem powiewały flagi. Węgierska, szwedzka, ukraińska, 
austriacka, włoska, niemiecka i jeszcze kilka, których nie 
rozpoznał. Jedynymi, którzy nie zostali wysiedleni z Kunic 
byli Niemcy mieszkający tu przed 1 września 1939. Vol‑
ksdeutsche wcale nie cieszyli się, że zostali Herrenvolk, 
gdyż pamiętając Wielką Wojnę wiedzieli, że zapłacą cenę 
za marzenia narodowych socjalistów, aby wszyscy Euro‑
pejczycy stali się Thorami. Radość sprawiała im jedynie 
budowa kanalizacji, a to czy łopatą machał Polak, czy 
Niemiec, mieli głęboko.

– Ej! – usłyszał, kiedy wpatrywał się w swojego kolegę 
Stanisława, który oddawał mocz do wykopanej dziury. 
Chciał złośliwie zakrzyknąć, że budowa kanalizacji nie 
polega na sikaniu przed jej montażem, ale kobiecy głos 
zdziwił go, gdyż naprawdę rzadko widywał w Kunicach 
kobiety. Odwrócił się i zobaczył, że przy zielonym płocie 
stała około czterdziestoletnia kobieta o rudych, kręco‑
nych włosach, ubrana w wiśniową sukienkę z żółto‑nie‑
bieskimi kwiatami.

– Tak proszę pani? – wydusił.
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– Jesteś… taki jak Henryk – podeszła do niego i przeje‑
chała mu ręką po policzku. Zrobiła to teatralnie niczym 
Marlena Dietrich.

– Chodź zrobię ci herbatę.
Spojrzał na Stasia, który stał z otwartą buzią, zapinając 

rozporek, a następnie wytarł dłonie wraz z kropelkami 
moczu w brudne spodnie. I poszedł za nią. Trochę przypo‑
minała mu matkę. Tylko ta sukienka, makijaż i to, w jaki 
sposób poruszała biodrami… Cały parter w jej domu po‑
malowany był żółtą farbą. Złociły się na niej wpadające 
promienie słońca. Na kredensie dojrzał zdjęcie jej i męża 
w wojskowym mundurze oraz dwóch synów. Wszyscy 
mieli lekko uśmiechnięte twarze. Dobry obserwator za‑
uważy sztuczny uśmiech na potrzebę chwili lub szczę‑
ście rodzinne, które trwa cały czas. Zdjęcie prawdziwej 
miłości rodzinnej będzie wyglądać cały czas tak samo. 
Tak właśnie wyglądało zdjęcie w ciemnobrązowej ramce.

– Henryk to mój młodszy syn – wyjaśniła Marina. – 
Jego i Patryka wzięli do armii. Męża mi już zabili. Teraz 
nic nie wiem o synkach. Tylko to, że poszli na wschód. 
A stamtąd się nie wraca.

Albert nie wiedział co powiedzieć. W takich sytuacjach 
przytakują idioci. Dialog prowadzą egoistyczne, przemą‑
drzałe maminsynki. Mężczyzna milczy. Człowiek milczy. 
Tak uważał. Tak usłyszał od swego ojca.

Kobieta podeszła do niego blisko. Tak blisko, że ich 
usta się prawie złączyły. Matczynym ruchem dłoni prze‑
czesała jego ciemnoblond włosy.

– Wydajesz się być dobrym młodym chłopakiem… 
mężczyzną – poprawiła się. Jej kolano powędrowało mię‑
dzy jego nogi, kiedy przycisnęła go do ściany.

– Byłeś kiedyś z dziewczyną? Byłeś kiedyś w dziew‑
czynie?

– Nie, proszę pani.
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Dotknęła go między nogami i wyczuła, ze jest podnie‑
cony. Rozpięła mu spodnie i podciągnęła suknię. Odwró‑
ciła się. Robił to jak proboszcz. Szarpał za jej rude włosy 
i bił po tyłku. Doszedł bardzo szybko. Poszły mu łzy. Ko‑
bieta przytuliła go. Nie wiedział czy płacz jest wynikiem 
radości, czy że tak brutalnie potraktował mamę Henryka 
i Patryka. Nie wiedział jak się ma zachować w jej ramio‑
nach. Było mu i głupio i niebiańsko.

– Mam teraz tyle życia w sobie od ciebie – pocałowała 
go w szyję wciąż przytulona. – Wiem, że moi chłopcy już 
nie wrócą. Teraz to ty musisz być dla mnie mężczyzną. 
A ja muszę mieć to dziecko – pokazała na swój brzuch.

Chłopak zakochał się po raz pierwszy w życiu. Wujek 
od razu rozpoznał ten uśmiech, ale pozostawił swoje po‑
strzeżenie dla siebie. Mężczyzna ma dużo robić, nie gadać. 
Ma się drzeć, a nie płakać. Tak usłyszał od swojego ojca. 
Tak również przekazał swojemu synowi. Po co mówić 
o uczuciach, kiedy popełni się jeszcze jeden grzech przeciw 
męskości i się chłop rozpłacze. Nie, do tego stary lekarz, 
nie chciał dopuścić. A na pewno nie przed metą swojego 
życia. Musiał na nią dotrzeć bez skazy. Wolał zamiast gadki 
o uczuciach zapytać bratanka o kał, mocz i jego przepływ.

– Jak tam… Stasiu?

Od poniedziałku do piątku, w przerwie na obiad, szedł 
do Mariny i kochali się. Już nie kochał się z nią w pozycji 
na proboszcza. Uczyła go dłuższej przyjemności. Po każ‑
dym stosunku palili papierosa. Poznał smak seksu i tyto‑
niu. Po dwóch tygodniach kobieta przywitała go pijana.

– Chodź do mamusi – zarzęziła.
Spiął się. Jego członek opadł momentalnie. Dziwnie 

się poczuł, ale podszedł. Kochał ją przecież najbardziej 
na całym świecie. Przytuliła go i gładziła po włosach, 
a następnie pocałowała.
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– Zabrali mi ich. Zabrali mi ich na zawsze – płakała. – 
Nigdy nie rozumiesz, nigdy nie zrobię dla nich śniadania. 
Nie powiem im dobranoc. Nie poczuję ich pocałunku na 
policzku. To są moje dzieci – wydarła się. – Mojeee…!!

Niewiele się zmieniło podczas następnych dwóch ty‑
godni. Marina wlewała w siebie alkohol, więc i on zaczął 
pić. Dla towarzystwa. Choć tak naprawdę z miłości. Trzy‑
dziestego pierwszego dnia alkoholizowania wyszła na 
balkon. Był gorący dzień i wszyscy robotnicy, więźnio‑
wie oraz żołnierze przeklinali upał, tak jak zimą kurwo‑
wali na śnieg. Miała na sobie ciemno‑bordową suknię, 
jej kolor zlewał się z winem, które sączyła. Albert kopał 
w pobliżu. Wody gruntowe były w tym miejscu wysokie 
i mimo gorąca sięgały na dwa i pół metra pod ziemią.

– Wy kurwysyny! – wydarła się. Podniósł głowę do 
góry, gdyż myślał, że to było adresowane niego. Ale Ma‑
rina darła się po polsku do przechodzących niemieckich 
żołnierzy – zabraliście mi męża, dzieci. Ten wasz wódz 
doczeka się piekła, jak i wy.

Porucznik Helrod zatrzymał się. Albert znał go do‑
brze, gdyż zawsze przychodząc, powtarzał pod nosem 
coś o słowiańskich niewolnikach.

– I co morderco? Myślisz, że ciebie sprawiedliwość 
nie dosięgnie? Poczekasz rok, dwa, dziesięć, ale zdech‑
niesz i to w męczarniach za to, co tu robisz – darła się. 
– A twoja matka? Czy ona…

Usłyszał strzał. Chwilowy huk. Zamarł krzyk. Kobieta 
osunęła się i upadła na beton balkonu.

– To wariatka – zaśmiał się Helrod i schował pistolet. 
Odwrócił się do Alberta i Stanisława.

– Właśnie wykopaliście dla niej mogiłę – powiedział 
patrząc na dół, przy którym stali. – Wrzućcie ją tutaj.

Ojca nie było w pobliżu. Stasiu stał z otwartą buzią. 
W uszach Alberta rozbrzmiewało niekończące się echo 
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strzału. Potem kompletna cisza. Zamknął oczy. Kiedy 
je otworzył, zobaczył, że Helrod włożył swojego Luge‑
ra w rozdziawione usta jego przyjaciela i momentalnie 
odzyskał słuch.

– Raz, dwa – zaczął odliczać.
– Chodź – Albert krzyknął do Stasia. Szybko pobiegli 

po ciało jego ukochanej. Kiedy wbiegł na balkon chciał 
ją pocałować, chciał zapłakać, chciał wydrzeć się i w naj‑
bardziej brutalny sposób zemścić się na niemieckim po‑
ruczniku.

– Szybciej! – usłyszeli z dołu.
Chwycił ją za dłonie. Stasiu trzymał nogi. Dotargali ją 

nad wykopaną dziurę i wrzucili na wodnistą glinę. Była 
cała czerwona. Kolor wina zmieszał się z jej sukienką 
i krwią.
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