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Taka możliwość zmroziła ciocię Kazię. Głęboko się 
zastanowiła, a  potem zrezygnowana odłożyła miotłę, 
z którą zamierzała wyruszyć na wojnę z kotem. Od tej 
pory musiała się liczyć z Katafiejem Katafiejewiczem. 

*   *   *

Miały teraz do dyspozycji całą izbę po zmarłej 
babuszce w  drewnianej chałupie Filipowów, którzy 
mieszkali przez ścianę. W porównaniu z barakiem na 
dwadzieścia pięć osób bez pieca, w którym zamieszkały 
po przyjeździe na Syberię*, to był luksus. Chmurka była 
szczęśliwa, ponieważ Rosjanie mieli aż siedmioro dzieci, 
które gapiły się na nią z otwartymi szeroko ustami. Nie 
znała języka rosyjskiego, ale jeszcze tego samego dnia 
nauczyła się od nich kilku nowych słów.

– Èto wada – powiedział mały chudy chłopiec, wska-
zując na wiadro z wodą brudnym palcem.

– Èto wada – powtórzyła. 
– Èto Iliusza – wskazał na siebie. – Ilia Pawłowicz 

Filipow! 
– Èto Iliusza – powtórzyła Chmurka, wskazując na 

niego. – Èto Chmurka! – zwróciła palec w swoją stronę. 
– Murka – powiedział i kiwnął głową. – Murka! 
– Chmurka – poprawiła go. 

* Syberia – kraina w Rosji słynąca z ostrego klimatu. Wszystkie rosyjskie 
władze zsyłały tam ludzi, których uznawały za swoich wrogów. 

– Murka – powtórzył błędnie, kojarząc jej imię  
z tym powszechnie nadawanym kotom w Rosji, i tak już 
zostało. Dziewczynce spodobało się nawet bardziej od 
jej domowego przydomku, które nie wiadomo skąd się 
wzięło. Nawet babcia tego nie pamiętała. 

Stali naprzeciw siebie i kiwali głowami. Najstarsza 
siostra Iliuszy Wiera trzymała w  ramionach małego 
braciszka Wańkę, który też poważnie naśladował ro-
dzeństwo, potrząsając uślinionym paluszkiem. 

A  potem poszło już bardzo szybko, aż się mama, 
ciotki i babcia martwiły, że Chmurka woli rozmawiać 
po rosyjsku niż po polsku i  że zapomni o  ojczyźnie. 
Obraz dalekiej Polski zacierał się coraz bardziej. Jedy-
nym przedmiotem zachowanym z dawnego życia było 
szklane, bajecznie kolorowe, wielkanocne jajo, złapane 
przed podróżą i schowane do kieszeni, dzięki czemu nie 
podzieliło losu lalki, którą wyrwał Chmurce z  rączki 
sowiecki żołnierz. 



– Podbieraj! – rzucił krótko i poderwał swoją zdobycz 
do góry. Zrobiła tak samo. Woda lała się srebrzystymi 
strumieniami. Wyszli na brzeg i  położyli majtki na 
trawie. 

– I co teraz? – spytała, obserwując ze współczuciem 
rzucające się rozpaczliwie rybki. 

– Jak to co? – spojrzał na nią zdziwiony. – Teraz je 
zjemy. 

Złapał jedną za ogon i  żywą wsadził sobie do ust. 
Patrzyła na niego bez słowa, jak łapczywie połyka jedną 
rybkę za drugą i mruży oczy z zadowolenia. 

– No co się tak gapisz? – spytał. – Za małe na piecze-
nie. A poza tym… – rzucił krótkie spojrzenie przez ra-
mię. – Już tu idzie Krzywa Natka i jeszcze nam zabierze.

Krzywa Natka, wyrośnięta dziewczyna ze skrzywio-
nym kręgosłupem, która oprócz starej ciotki nikogo 
nie miała i chodziła wiecznie głodna, była postrachem 
wszystkich dzieci we wsi, bo zabierała im jedzenie. 
Chmurka złapała rybkę, wstrzymała oddech i  z  za-
mkniętymi oczami wsadziła sobie do ust. Połknęła bez 
gryzienia. A potem następną i jeszcze następną. 

– No! – pochwalił ją Iliusza. – Zuch dziewczyna!
– Zjedliście – z  żalem stwierdziła Krzywa Natka, 

kiedy dotarła do nich zdyszana. – Zjedliście wszystkie? 
Wszystkie rybki zjedliście! Mogliście chociaż jedną 
zostawić! – i poszła, kręcąc głową ze złości.






