
4

Po prze czy ta niu ty go dni ka ilu stro wa ne go od pierw szej
do ostat niej stro ny, w tym na wet kil ku og∏o szeƒ, Ania nie mia -
∏a co ro biç. Sie dzia ∏a, przy s∏u chu jàc si´ chra pa niu sta re go pa -
na, któ ry spa∏ w prze ciw le g∏ym kà cie prze dzia ∏u. Po my Êla ∏a,
˝e w tym chra pa niu s∏y chaç me lo di´. Sta ru szek wy da wa∏ z sie -
bie naj pierw po mruk, za raz po tym roz le ga ∏o si´ sap ni´ cie
i dzi wacz ny gar d∏o wy kle kot, a na za koƒ cze nie d∏u gi gwizd
przez nos. Ania cze ka ∏a na ka˝ dy z tych dêwi´ ków, po wta rza -
jàc so bie w kó∏ ko, jak by to by∏ re fren pio sen ki: po mruk, sap -
ni´ cie, kle kot, gwizd.

W in nej sy tu acji uwa ̋ a ∏a by, ˝e to strasz nie Êmiesz ne, i ba -
∏a by si´ spoj rzeç na Ki ci´, któ ra sie dzia ∏a na prze ciw ko, bo
mo g∏a by za czàç chi cho taç. Ale dzi siaj Ani wca le nie by ∏o
do Êmie chu. Ki ci te˝ chy ba nie. Zer k nàw szy na nià, Ania zo-
ba czy ∏a, ˝e Ki cia ba wi si´ w „pa nià ro bià cà na dru tach”, jak
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oj ciec wy je˝ d˝a na pó∏ ro ku do Au stra lii, a one zo sta jà
w kra ju.

Ania po ru szy ∏a sto pà, bo za cz´ ∏a jej dr´ twieç, i przy po mnia ∏a
so bie, ˝e ty dzieƒ te mu wszyst ko sz∏o nor mal nie. Ona i Ki cia
bu dzi ∏y si´ co ra no w ma ∏ym dom ku, od le g∏ym o szeÊç mil
od Bry sto lu, i za raz przy cho dzi ∏a pa ni Parks, ̋ e by im ugo to waç
Ênia da nie i za jàç si´ do mem, jak to ro bi ∏a co dzieƒ, od kàd Ania
si´ ga ∏a pa mi´ cià. Pan Hut chens, biu ro wy ko le ga ta tu sia, przy -
go to wy wa∏ si´ do po dró ̋ y, mia∏ przez pó∏ ro ku pra co waç w au -
stra lij skim od dzia le ich biu ra w Mel bo ur ne. Ale wpad∏ pod sa -
mo chód i za bra li go do szpi ta la, i to nie on, tyl ko ta tuÊ po le ci
sa mo lo tem do Mel bo ur ne, a ona z Ki cià sp´ dzà te pó∏ ro ku
u cio tecz nej bab ki Zo fii. Przed sta wio na w pro stych s∏o wach
per spek ty wa wy da wa ∏a si´ tak okrop na, ˝e dreszcz prze bieg∏
Ani´ i pi smo ilu stro wa ne zsu n´ ∏o jej si´ z ko lan na pod ∏o g´.

Ta tuÊ pod niós∏ wzrok znad ga ze ty.
— Je ste Êmy pra wie na miej scu — po wie dzia∏, wy glà da jàc

przez okno — i trze ba przy znaç, ˝e zgod nie z roz k∏a dem. Do -
sko na le zdà ̋ ´ na lot ni sko, pod wa run kiem, ˝e ktoÊ wyj dzie
po was na dwo rzec.
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to sa ma na zy wa ∏a. Mia ∏a k∏´ bek moc no przy bru dzo nej 
ró ̋ o wej w∏ócz ki i ko Êcia ne dru ty. Jej krót kie nó˝ ki, w bia -
∏ych skar pet kach i pan to fel kach za pi´ tych na pa sek, po ru -
sza ∏y si´ w takt pra co wi te go po stu ki wa nia dru tów; od cza su
do cza su marsz czy ∏a okrà g∏à bu zi´, ody ma ∏a war gi i li czy ∏a
oczka.

Na Êla do wa ∏a jak naj do k∏ad niej oso b´ ro bià cà na dru tach
i Ania nie kie dy za po mi na ∏a, ˝e to tyl ko uda wa nie. Naj wy˝ -
sza po ra, ˝e by Ki cia na uczy ∏a si´ po s∏u gi waç dru ta mi. KtoÊ,
kto ma doÊç lat, ˝e by pójÊç do szko ∏y, ma doÊç lat, ˝e by ro -
biç na dru tach. Kil ka osób, w tym Ania i pan na Tom kins
z przed szko la, ro bi ∏y, co mo g∏y, ˝e by jà te go na uczyç. Ale
Ki cia da lej wo la ∏a uda waç, po dob nie jak da lej wo la ∏a, ˝e by
jà na zy wa no Ki cià, cho cia˝ wszy scy do ro Êli uwa ̋ a li, ˝e po -
win no jà si´ na zy waç jej praw dzi wym imie niem, któ re
brzmia ∏o Pru den cja. Mo ̋ e dla te go wszy scy w dal szym cià -
gu na zy wa li jà Ki cià, ˝e tak w ni czym nie przy po mi na ∏a
oso by, któ ra mo g∏a by mieç na imi´ Pru den cja. Ania wes -
tchn´ ∏a. Cza sem przy cho dzi ∏o jej do g∏o wy, ˝e wca le nie ∏a -
two jest byç star szà sio strà Ki ci. Zw∏asz cza te raz, kie dy 
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wia do mo Êci. A je ̋ e li Ki cia nie da so bie ra dy z pi sa niem, niech
mi ry su je ob raz ki.

Ki cia za mru ga ∏a, ale nie od po wie dzia ∏a. Pew nie w ogó le nie
s∏u cha, po my Êla ∏a Ania. War gi Ki ci po ru sza ∏y si´, li czy ∏a oczka.
To ry ko le jo we bie g∏y te raz mi´ dzy wy so ki mi bu dyn ka mi,
Ania ni gdy w ˝y ciu nie wi dzia ∏a ty lu da chów i ko mi nów,
i wie˝ ko Êciel nych. Wy da wa ∏o si´, ˝e da chy sà usta wio ne jed -
ne na dru gich, a wi daç je by ∏o wsz´ dzie, jak da le ko Ania si´ -
ga ∏a okiem. Ten Lon dyn mu si byç na praw d´ ogrom ny, wi´k -
szy od Bry sto lu, a prze cie˝ Bry stol wy da wa∏ jej si´ strasz nie
du ̋ ym mia stem, kie dy po je cha ∏a tam w ze sz∏ym ro ku z pa nià
Parks, ˝e by ku piç no we pal to. Ania nie wie dzia ∏a dla cze go, ale
wi dok wszyst kich tych ob cych, nie przy ja znych da chów i sa ma
wiel koÊç Lon dy nu po gar sza ∏y jesz cze sy tu acj´.

— Ja ka ona jest... ta cio tecz na bab ka Zo fia? — spy ta ∏a Ania.
Na gle po my Êla ∏a, ˝e te go ju˝ za wie le — ob ce mia sto

i na do da tek ob ca sta ra krew na.
— Zo fia? Och, bar dzo mi ∏a. Swo jà dro gà, daw no jej ju˝ nie

wi dzia ∏em. Pó ki miesz ka ∏a na pó∏ no cy kra ju, po dró˝ do nas
trwa ∏a za d∏u go. Pa mi´ tam, ˝e wy bie ra ∏a si´ na chrzci ny Ki ci,
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Ania pod nio s∏a pi smo i sta ra ∏a si´ nie wy glà daç na tak nie -
szcz´ Êli wà, jak si´ z pew no Êcià czu ∏a. Wi docz nie nie bar dzo jej
si´ to uda wa ∏o.

— G∏o wa do gó ry, sta rusz ko — po wie dzia∏ ta tuÊ. — SzeÊç
mie si´ cy to nie d∏u go. Prze le ci pio ru nem, a w kwiet niu b´ -
dzie my ju˝ ra zem.

Do ro Êli ma jà chy ba zu pe∏ nie in ne po czu cie cza su, po my Êla -
∏a Ania. Jak mo ̋ e ktoÊ mó wiç, ˝e wiecz noÊç trwa jà ca szeÊç
mie si´ cy prze le ci pio ru nem! Za cz´ ∏a li czyç mie sià ce na pal -
cach: paê dzier nik, li sto pad, gru dzieƒ, sty czeƒ, lu ty, ma rzec.
Mój Bo ̋ e, od kwiet nia od dzie la jà ca ∏a zi ma! Po my Êla ∏a
o ostat niej zi mie, o tym, jak strasz nie d∏u go obie z Ki cià no si -
∏y gru be pal ta i wy so kie bu ty. By ∏o by okrop nie roz staç si´ z ta -
tu siem na szeÊç mie si´ cy, na wet gdy by mo g∏y nie wy je˝ d˝aç
z ma ∏e go dom ku nie da le ko Bry sto lu, ale ko niecz noÊç za -
miesz ka nia w ob cym mie Êcie u krew nej, któ rej ani ona, ani
Ki cia nie pa mi´ ta jà, po gar sza ∏a jesz cze spra w´.

— Li cz´ na du ̋ o mi ∏ych, d∏u gich, in te re su jà cych li stów —
po wie dzia∏ ta tuÊ, sk∏a da jàc ga ze t´. — I nie wy si laj si´ na ∏ad nà
ka li gra fi´, cho dzi tyl ko o to, ˝e bym mia∏ o was jak naj wi´ cej
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dziad ków. Cià gle coÊ bro ili i cià gle by li za to ka ra ni. O ile Ania
mo g∏a so bie przy po mnieç, po ∏o w´ cza su sp´ dza li za mkni´ ci
w po ko ju na gó rze i do sta wa li do je dze nia i pi cia pra wie wy -
∏àcz nie wo d´ i chleb. A je ̋ e li jà i Ki ci´ cze ka po dob ny los u cio -
tecz nej bab ki Zo fii? Po czu ∏a na gle, jak du sza ucie ka jej w pi´ -
ty. Swo jà dro gà wy da wa ∏o si´ to ma ∏o praw do po dob ne. Ani
ona, ani Ki cia nie sà spe cjal nie nie grzecz ne i trud no so bie wy -
obra ziç, ˝e by dzi siaj na wet ktoÊ ta ki jak cio tecz na bab ka móg∏
ka raç dzie ci g∏o dem. Mi mo to bied na Ania bar dzo po smut nia -
∏a, a na myÊl o Har rym i Lau rze zro bi ∏o jej si´ jesz cze smut niej.

Po ciàg zwal nia∏. Krzà ta ni na przy Êcià ga niu wa li zek le ̋ à cych
na pó∏ kach i za pi na niu palt roz pro szy ∏a smut ne my Êli Ani.
Sta ry pan ju˝ ja kiÊ czas te mu prze sta∏ mru czeç, sa paç, kle ko taç
i gwiz daç i okr´ ca∏ te raz szy j´ kra cia stym sza li kiem.

— Mu si my spraw dziç... jed na du ̋ a wa liz ka, dwie mniej sze,
jed na tor ba na spra wun ki, któ ra tak wy glà da, jak by mia ∏a
za chwi l´ p´k nàç... Ki ciu, co to za Êmie ci? — spy ta∏ ta tuÊ, pod -
no szàc pusz k´ z na pi sem „Cze ko la da w prosz ku”, któ ra za -
grze cho ta ∏a, gdy nià po trzà snà∏, i coÊ, co wy glà da ∏o jak strz´p
sta re go nie bie skie go ko ca.
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ale w ostat niej chwi li nic z te go nie wy sz∏o. Na tu ral nie te raz,
od kàd miesz ka w Lon dy nie, du ̋ o ∏a twiej si´ do niej do staç.

Ania by ∏a bli ska roz pa czy. Ca ∏e to mó wie nie o mia stach
i chrzci nach — prze cie˝ to nie okre Êla cz∏o wie ka!

— Ale ja ka ona jest?
— Na praw d´ bar dzo sym pa tycz na. Ma mu sia za wsze mó wi -

∏a, ˝e jest naj mil sza ze wszyst kich jej cio tek. W∏a Êci wie by ∏a jej
ulu bio nà ciot kà — oznaj mi∏ ta tuÊ.

We pchnà∏ ga ze t´ do kie sze ni i po wie dzia∏ Ki ci, ˝e by scho wa -
∏a ro bót k´ i za pi´ ∏a pan to fe lek. Chy ba uwa ̋ a∏, ˝e Ania wie ju˝
wszyst ko, co chcia ∏a by wie dzieç o cio tecz nej bab ce Zo fii.
A w∏a Êci wie co z te go wszyst kie go wy ni ka? — spy ta ∏a Ania sie -
bie w du chu. To, ˝e jest naj mil szà ze wszyst kich cio tek, mo ̋ e
zna czyç, ˝e wszyst kie in ne sà okrop ne i ˝e ona jest tro ch´
mniej okrop na od nich. W sa mych s∏o wach „cio tecz na bab ka”
jest coÊ nie przy ja zne go, po dob nie jak w imie niu Zo fia. Przy -
po mi na ∏o jej to hi sto ri´ prze czy ta nà kie dyÊ w ksià˝ ce pod
ty tu ∏em: „Ma li lud ko wie”. Ta ksià˝ ka na le ̋ a ∏a do ma mu si, kie -
dy by ∏a ma ∏a. By ∏y tam opi sa ne przy go dy bra ta i sio stry, Har -
ry’ego i Lau ry, któ rzy ja kiÊ czas miesz ka li u strasz nie su ro wych
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