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Drodzy Czytelnicy! 

Chciałabym podziękować wam za zaufanie i chęć przeczytania mojej de-
biutanckiej książki. 

Pomysł na tę opowieść powstał pod wpływem rozważań i dyskusji 
z moim mężem. Zauważyliśmy oboje, że brakuje na polskim rynku literatury 
pięknej o tematyce związanej ze Świadkami Jehowy. Próbowałam przeko-
nać męża, by napisał książkę, ostatecznie jednak zdecydowaliśmy, że to ja 
będę pisać, a on będzie mi pomagał podsuwając różne wątki i korygując to, 
co już napisane. Tak też się stało. W tym miejscu pragnę podziękować moje-
mu mężowi, Dariuszowi. Gdyby nie jego pomoc i wiara we mnie, ta książka 
nigdy by nie powstała. 

Od początku celem tej książki było przedstawienie społeczności Świad-
ków Jehowy jako zwykłych ludzi, czyli takich, którzy nie różnią się od reszty 
społeczeństwa — posiadających zarówno zalety, jak i wady, przeżywających 
podobne dylematy, problemy, radości i smutki. Chciałam również przedsta-
wić specyficzny sposób myślenia, charakterystyczny dla tej grupy. Mental-
ność i zachowanie bohaterów mojej opowieści mogą być przejawiane przez 
wielu znanych nam ludzi, bez względu na wyznanie, dlatego powtarzam, 
że nie jest to książka o religii, tylko o ludziach. 

Niektóre historie czy postaci były zaczerpnięte wprost z realnego życia, 
inne historie zostały całkowicie wymyślone przeze mnie lub zmodyfiko-
wane. Poszczególni bohaterowie nie odzwierciedlają charakteru konkret-
nych, realnych osób — są raczej zlepkiem charakterystycznych poglądów 
i zachowań wielu różnych ludzi. Może się zdarzyć, że czytelnik utożsami 
poszczególnych bohaterów z ludźmi, których zna osobiście.

Zależy mi na tym, aby książka odebrana została jako pewnego rodzaju re-
portaż przedstawiony w miarę obiektywnie, z wyłączeniem mojej osobistej 
oceny postępowania bohaterów. Chciałabym, aby czytelnicy sami ocenili 
którzy bohaterowiesą im bliscy, a którzy nie, z którą postawą się zgadzają, 
a którą potępiają (czy odrzucają).



Planuję napisanie drugiej części, dlatego chętnie dowiedziałabym się 
od was, drodzy czytelnicy, które postacie i historie was zainteresowały na 
tyle, że chcielibyście, aby zostały rozbudowane. 

To opowieść przede wszystkim o ludziach, nie o ich poglądach religij-
nych, dlatego starałam się nie poruszać wielu tematów doktrynalnych. 
Książka nie ma na celu ani gloryfikowania, ani potępiania jakiejkolwiek 
grupy wyznaniowej. Jej celem jest przedstawienie różnych zachowań ludz-
kich, przejawianych w skrajnych sytuacjach. Opowieść ma także ukazać siłę 
człowieka, który potrafi się przystosować do bardzo trudnych warunków, 
co z kolei daje nadzieję na to, że można znaleźć wyjście z najtrudniejszych 
sytuacji. 

Na koniec chciałabym podziękować wszystkim, którzy od początku 
mnie wspierali i zachęcali do dalszej pracy, między innymi: Amelii Gajoch 
i wszystkim czytelnikom mojego bloga. 

Książka jest opatrzona pięknymi, klimatycznymi i lustracjami Agnieszki 
Dębczyńskiej, której dziękuję za sprawną i szybką współpracę. 

Życzę wszystkim miłej lektury.

Grażyna Stachowicz
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— Mamo, patrz, co pokazują w wiadomościach!
— Co się dzieje? — Magda usiadła obok córki.
— O Boże, chyba się zaczyna. Olu, biegnij i sprawdź, czy nasze plecaki 

ucieczkowe są dobrze przygotowane. Ja przyniosę dokumenty, bo inne 
rzeczy wkładałam na pewno. W szafce w kuchni są krakersy i czekolady, 
to też wrzuć, a ja lecę zapakować kilka czasopism i Biblię.

Ola szybko zapakowała resztę rzeczy i przyniosła plecaki mamie.
— Super, Olciu, wszystko mamy zrobione zgodnie z instrukcją, możemy 

ruszać. — Ubrały się szybko w ciepłe kurtki, założyły czapki i rękawiczki, 
Magda chwyciła paczkę chusteczek higienicznych, a Ola pobiegła zabrać 
kilka kosmetyków ze swojego pokoju. Zanim wyszły, Magda pomodliła się 
na głos o kierownictwo, odwagę i pomoc do Stwórcy, a następnie wyruszyły.
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CzekająC na armagedon

Na dworze wiał zimny wiatr. Kobiety rozejrzały się na boki, czuły się 
trochę zagubione. W mieszkaniu było jasno i ciepło, a na ulicy poczucie 
bezpieczeństwa i pewność siebie, że robią dobrze, zniknęły w mgnieniu 
oka. Ciągle jednak pamiętały słowa, że trzeba być posłusznym i odważnym, 
bo tylko takim sługom Bóg pobłogosławi. Ta myśl dodawała im odwagi 
i ruszyły przed siebie. Magda pomyślała, że może powinna zadzwonić do 
cioci Czesi, może ona też już opuściła mieszkanie i pójdą razem. Na począt-
ku telefon nie odpowiadał. W końcu w słuchawce usłyszała zaspany głos:

— Słucham, to ty, Madziu? Co się stało?
— Siostro, Czesiu, ty śpisz? Nie widziałaś wiadomości? Świat się wali, 

to znak, że trzeba zabierać plecak i opuszczać nasze mieszkania. Szybko, 
zbieraj się, nie ma czasu, żeby nie było za późno!

— Ojej, co ty mówisz, naprawdę? Poczekaj, muszę pomyśleć, co mam 
zabrać. Nie mam też plecaka, miałam kupić, ale wiesz, wciąż jakieś wydatki, 
renta niska, a tu opłaty, lekarstwa. Zawsze coś wypadło. Ale mam walizkę. 
Zaraz się spakuję.

— No co ty mówisz?! Jak mogłaś nie kupić plecaka i go nie przygotować 
z rzeczami, o których mówiliśmy na zebraniach? Tyle razy było przypomi-
nane, że to bardzo ważne. Czy ty naprawdę chcesz przeżyć wielki ucisk?

— Oj, Madziu, już dobrze. Proszę, nie denerwuj się. Nie masz może więcej 
plecaków, żebym mogła pożyczyć?

— W sumie mam, można użyć plecaka Oli, szkolnego. W takim wypadku 
musimy wrócić po niego do domu. Całe szczęście, że nie odeszłyśmy daleko. 
A ty w tym czasie przygotuj wszystko, co chcesz tam włożyć. Będziemy 
u ciebie za pół godziny.

Po półgodzinie zapukały do drzwi siostry Czesi.
— Witaj, ciociu! Jesteś gotowa? Co udało ci się przygotować?
— Mam trochę jedzenia i picia, koc, latarkę i lekarstwa. No i jeszcze kilka 

ubrań na przebranie.
— A dokumenty masz?
— Nie, zaraz przełożę z torebki. Ale najpierw mi wytłumacz, co się stało, 

że uważasz, że powinniśmy uciekać?
— W wiadomościach powiedzieli, że ONZ uchwaliło delegalizację wszyst-

kich religii, ponieważ kraje zrzeszone doszły do wniosku, że wszelkie 
poważne konflikty zbrojne powstają głównie na tle religijnym i jeśli zde-
legalizuje się religie, jest nadzieja na trwały pokój. Powiedzieli również, 
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że wszelki majątek, nieruchomości należące do religii też będą skonfisko-
wane. Czyli nasze Sale Królestwa również, dlatego nie możemy uciekać na 
Sale. Trzeba uciekać w symboliczne góry.

— Ale u nas nie ma gór — powiedziała Czesia.
— Są lasy, to nawet lepsze niż góry, nikt nas tam nie znajdzie.
— A jak długo tam będziemy? — zapytała zmartwionym głosem Ola, która 

od niedawna zaczęła się spotykać z Krzyśkiem, synem brata Marka. Zaczęła 
się zastanawiać, kiedy będzie mogła znowu go zobaczyć.

— Nie mam pojęcia, córciu. Na pewno starsi coś wymyślą i od razu dadzą 
nam znać.

— Dzwoniłaś już do starszych? — zapytała Czesia.
— Próbowałam kilka razy, ale ciągle telefony zajęte. Musimy na razie 

radzić sobie samodzielnie.
— Dobrze, no to idziemy — zadecydowała Czesia.
— Komu w drogę, temu czas — zawtórowała Magda.
Ponownie wyszły na dwór i zdecydowały się pojechać autobusem, który 

miał kurs do odległej wsi, gdzie rozciągały się kilometry lasów. Gdy tam do-
jechały, była dwudziesta druga. Usiadły na ławce i o mało się nie rozpłakały. 
Było zimno, ciemno, a one nie miały żadnego pomysłu, co robić dalej. Las 
był jeszcze bardziej przerażający nocą i ostatnia rzecz, jaką by chciały teraz 
zrobić, to wejść do niego. Postanowiły się pomodlić. To je trochę ukoiło, ale 
nadal czuły pustkę w głowie. Postanowiły przeczekać do rana na przystan-
ku. Na szczęście Czesia zrobiła herbatę do termosu, dzięki czemu trochę się 
rozgrzały. W końcu zasnęły przytulone do siebie. Gdy nastał świt, usłyszały 
nadjeżdżający autobus i ludzi zmierzających na przystanek. Szybko wstały, 
ponieważ bały się, że może ktoś je zapamięta.

— Patrz, mamo, tam jest sklep i przyjechała dostawa pieczywa — ode-
zwała się nagle Ola. — A ja jestem taka głodna, może pójdziemy kupić coś 
do jedzenia?

— Masz rację — odpowiedziała po krótkim namyśle Magda. — Ludzie 
i tak w tej chwili są skupieni na sobie i wydarzeniach związanych z ich 
religią. Myślę, że nie zwrócą na nas uwagi. Poczekamy do otwarcia sklepu, 
a na razie musimy omówić plan działania. Przedstawię swój pomysł, a wy 
powiecie, co o tym myślicie. Kilka kilometrów stąd, głęboko w lesie, gdzie 
prowadzą tylko szutrowe drogi, mieszkają nasi bracia, którzy prowadzą 
gospodarstwo. Kilka krów, kury, świnie, mają też parę hektarów pola. Ola, 
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ty powinnaś ich pamiętać, bo od nich kiedyś kupowałyśmy mleko, masło 
i jajka. Ja tam też kilka razy byłam osobiście, dlatego kojarzę, jak tam dotrzeć. 
Myślę, że stąd będzie to jakieś siedem, może osiem kilometrów przez las. 
Pomyślałam, że możemy do nich pójść i prosić chociaż o miejsce w stodole 
na sianie. Lepsze to niż spanie w lesie czy na przystanku.

— Świetny pomysł, jestem za — powiedziała Czesia.
— Ja również, mamo, fajnie to wymyśliłaś.
— Czyli skoro to mamy już uzgodnione, pomyślmy, co potrzebujemy 

kupić w sklepie przed wyruszeniem.
— Na pewno chleb, bułki i coś do tego, na przykład masło i wędliny — 

krzyknęła wręcz Ola, która była naprawdę głodna.
— Dobrze, co jeszcze?
— Ja myślę, że cukier, sól, tabletki przeciwbólowe, proszek do prania — 

wymieniła Czesia.
— Świetnie, kobietki, myślę, że przydadzą się też baterie i jakiś mocny 

sznurek i sznurówki — zakończyła wymienianie Magda.
Weszły do sklepu, kupiły wszystko, co zaplanowały, ale Magda wy-

patrzyła jeszcze pieluchy tetrowe pakowane po 10 sztuk, które również 
zabrała. Po wyjściu Ola zapytała, po co jej te pieluchy, skoro nie ma z nimi 
małego dziecka.

— Olu, nie wiemy, jak długo będziemy musiały się ukrywać ani jak bę-
dzie funkcjonować w najbliższej przyszłości kraj, a obie mamy co miesiąc 
miesiączkę i kiedy jednorazowe podpaski się skończą, trzeba mieć coś wie-
lokrotnego użytku.

— O fujjjj! Co ty mówisz!? Ja nie chcę!
— To co ty chcesz czy nie chcesz, na nic zda się w krytycznych czasach! 

Dobra, koniec gadania, ruszamy!
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Dotarły do rozległej polany długo przed zachodem słońca. Droga była 
przyjemna mimo ciężarów, jakie niosły. Słońce świeciło, las pachniał je-

sienią. Był początek października, dlatego słońce jeszcze przyjemnie grzało.
— Wydaje mi się, że jesteśmy prawie na miejscu. Za chwilę będzie roz-

widlenie z kapliczką i trzy gospodarstwa. W ostatnim mieszkają nasi bracia. 
W pierwszym domu mieszkała miła staruszka, środkowy był dawno opusz-
czony. Myślę, że tu będzie bezpiecznie — powiedziała Magda.

Jednak mimo tego szły trochę niepewnie. Co powiedzą bracia Kowalscy? 
Jak zareagują na niespodziewanych gości? Z każdym krokiem były coraz 
bardziej zdenerwowane. W końcu stanęły przed drzwiami i zadzwoniły. 
Po chwili wyszła siostra Kazia, otoczona gromadką dzieci.

— Dzień dobry — powiedziały chórem.
— Dzień dobry, co was sprowadza w nasze strony? Byłyście na grzybach?
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— Nie. Oglądałaś może wczoraj wiadomości? — zapytała Magda.
— Nie miałam czasu, mieliśmy koniec wykopków, to roboty była masa, 

ale chyba wiem, o co ci chodzi. Dzwoniła do nas rodzina, że nadchodzi 
wielki ucisk. Zapowiedzieli nawet, że do nas przyjadą przeczekać całą tę 
sytuację. Muszą się tylko spakować, bo ich łącznie sześć osób ma przyjechać, 
a przecież nie wiadomo, kiedy będzie można wrócić. A wy co? Wpadłyście 
na ten sam pomysł, żeby u nas przeczekać tę zawieruchę? — Spojrzała na 
nich podejrzliwie.

— Nooo, tak faktycznie pomyślałyśmy, mamy nadzieję, że potrwa to 
tylko kilka dni i wszystko wróci do normy. Może byś miała jakieś miejsce 
w stodole na sianie dla nas?

— Może by się coś znalazło, ale najpierw wejdźcie, napijcie się i zjedzcie. 
Pogadamy w środku. Nieładnie tak na progu stać. Śmiało, wchodźcie.

— Dziękujemy bardzo. Zmęczyłyśmy się tą drogą, bo i trochę kilometrów, 
a poza tym bardzo ciężkie te plecaki i torby z zakupami nielekkie — poskar-
żyła się Czesia.

Kazia szybko ogarnęła stół, podała im gorącą zupę z pajdą chleba własnej 
roboty i zapytała:

— A może byście poszły zapytać naszą sąsiadkę, panią Miecię, czy by was 
nie przyjęła na pokój? Ona ma dwa pokoje, jedna sypialnia stoi wolna od 
lat, bo kobieta mieszka sama, potrzebuje towarzystwa, dzieci nie ma, mąż 
dawno zmarł, a ona ciągle ma małe gospodarstwo. Na pewno by potrzebo-
wała pomocy przy zwierzętach i tak ogólnie, przy domu.

— Świetny pomysł — powiedziały.
— W jakim wieku jest ta pani? — zapytała Czesia.
— Siedemdziesiąt osiem, ale nie dałybyście jej tyle, bardzo dobrze się 

trzyma — odpowiedziała Kazia.
— Aha, to ponad piętnaście lat więcej niż ja mam.
— I co my jej powiemy, że jaki powód mamy, żeby prosić ją o udzielenie 

gościny? — zastanawiała się Magda.
Powiemy prawdę, że wszystkie religie zlikwidowano, również jej, i że 

w mieście będzie teraz bardzo niebezpiecznie, zamieszki i tak dalej, dlatego 
chcemy przeczekać ten czas w bezpiecznym, ustronnym miejscu — odpo-
wiedziała Czesia.

— Masz rację. Nie ma co czekać, trzeba to załatwić, kiedy jeszcze jest 
jasno. Ola niech zostanie, pójdziemy tylko we dwie — zadecydowała Magda.
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— Poczekajcie, ja z wami pójdę — oznajmiła pospiesznie Kazia. — Ona 
mnie zna, to będzie bardziej ufna, niż gdybyście poszły same.

Zapukały do drzwi. W głębi było słychać włączone radio, ale nikt się nie 
odzywał. Kazia delikatnie otworzyła drzwi.

— Pani Mieciu, halo, to ja, Kazia! — zawołała.
— Wchodź, wchodź, pogadamy, bo dziwne czasy nadchodzą — usłyszały 

z oddali głos pani Mieci.
— My właśnie w tej sprawie. — I Kazia przedstawiła sytuację.
Pani Miecia bardzo ucieszyła się z dodatkowego towarzystwa i od razu 

pokazała im wolny pokój, który mogą zająć. Wskazała również ubikację na 
zewnątrz, obok stodoły, i studnię, z której można czerpać wodę.

Wieczorem dużo rozmawiały, każda opowiedziała o swoim życiu, po-
śmiały się, popłakały, aż w końcu wszystkie poszły spać po tym dniu peł-
nym wrażeń.

Rano, po śniadaniu, miały więcej czasu, by przyjrzeć się miejscu, w któ-
rym zamierzały spędzić najbliższą przyszłość.

Dom był drewniany, kuchnia naprawdę duża, dlatego oprócz stołu ja-
dalnego z krzesłami mieściła się też wersalka. W korytarzu znajdowały 
się schody do piwnicy i wejścia do dwóch sypialni. Sypialnie ogrzewano 
piecami kaflowymi, a kuchnię piecem kuchennym. Dom był skromny, ale 
schludny. Ważne, że podciągnięto prąd, bo woda niestety była tylko na 
zewnątrz i żeby się umyć, trzeba było najpierw naczerpać wodę ze stud-
ni, przynieść do domu i podgrzać na piecu, w którym wcześniej należało 
rozpalić. A mycie tylko w misce, bo łazienki też nie było. Ale to i tak lepsze 
warunki, niż mieszkać w zimnej stodole. Były naprawdę wdzięczne pani 
Mieci za schronienie.

Przed domem mieścił się ogródek kwiatowo-ziołowy, natomiast z tyłu 
ogród warzywny i nieduży sad. Za sadem rozciągała się też łąka, z czterema 
ulami. Z boku domu stała stodoła i stajnia, w której mieszkała jedna koza 
i stary koń. A po całym podwórku chodziło stado kur, na którego czele stał 
dumny kogut.

Pani Miecia pokazała, jak się doi kozę, i zachęciła do wykonania tej 
czynności. Czesia nie miała problemu, ponieważ wychowana była na wsi 
i od dziecka doiła krowy. Gorzej za to szło Magdzie i jej córce. Napociły się, 
a mleka nadoiły zaledwie pół kubka. Po tej próbie Czesia zaoferowała, że 
od dzisiaj będzie wyręczać gospodynię w tym obowiązku. Magda i Ola też 
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chciały się na coś przydać, więc zadeklarowały sprzątanie w stajni i karmie-
nie zwierząt. Zapas siana i zboża był duży, bo pani Miecia za drogą miała 
dwa hektary pola, które wystarczały na pokrycie potrzeb gospodarstwa.

Na chwilę zapomniały, z jakiego powodu tutaj przybyły. Poczuły się 
jak na wakacjach do czasu, aż pod dom braci Kowalskich podjechały dwa 
samochody. Wysiadły z nich dwie pary. Każdej towarzyszyło dziecko.

Zaczęli wypakowywać rzeczy, ilość była naprawdę imponująca, nie to, 
co one — plecak ucieczkowy i kilka reklamówek z zakupami. Postanowiły 
odczekać chwilę, a potem pójść się przywitać i podpytać, czy wiedzą coś 
na temat innych braci i czy są jakieś wytyczne.

U braci Kowalskich było bardzo przyjemnie. Kazia upiekła dużą blachę 
ciasta drożdżowego i po chwili goście zaczęli opowiadać. Stwierdzili, że sy-
tuacja jeszcze nie jest tragiczna, na razie ludzie protestują w całym kraju 
i na świecie. Protesty są pokojowe, ludzie domagają się zmiany decyzji 
w sprawie delegalizacji religii. Najgłośniej krzyczą przedstawiciele Kościoła 
katolickiego, którzy zachęcają ludzi do kolejnych protestów. Zwołują spe-
cjalne msze, podczas których mówią o ataku szatana na chrześcijaństwo.

W ich zborze wielu braci spokojnie czeka w mieszkaniach na wytyczne 
od organizacji. Jednak do czasu ich wyjazdu jeszcze nic nie przyszło. Dla-
tego oni postanowili nie czekać bezczynnie, tylko zrobić zapasy, ile się da, 
zatankować sporo paliwa i wyjechać z miasta do rodzinnego domu. Byli to 
bowiem dwaj synowie braci Kowalskich wraz z żonami. Brat Marek i siostra 
Paulina mieli sześcioletniego syna Szymona, a brat Paweł z żoną Natalią 
córkę Sarę.

Szybko można było zauważyć, że cała rodzina braci Kowalskich była 
zaradna i pracowita. I co bardzo ważne — zżyta ze sobą. Oprócz dorosłych 
synów była jeszcze trójka dzieci, która mieszkała z braćmi Kowalskimi. 
Dwie córki bliźniaczki, Monika i Kasia, oraz piętnastoletni syn Tobiasz.

Cała rodzina szybko rozplanowała, gdzie kto będzie spał, i każdy w koń-
cu poszedł do siebie. Ich spokój i pewność siebie, jak również wesołość, 
mimo trudnej sytuacji, udzieliły się również kobietom, które radosne i zre-
laksowane wróciły do domu.
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Minęły kolejne trzy dni. Część zapasów już zużyły i trzeba było myśleć, 
co przygotować z darów natury. Zaczęły chodzić na grzyby, z koziego 

mleka oddzieliły śmietanę i zrobiły pyszny sos grzybowy z ziemniakami, 
których całe szczęście było pod dostatkiem. Czuły się, jakby wróciły do swej 
młodości i dzieciństwa. Magda miała dziadków, którzy prowadzili gospo-
darstwo, i często do nich jeździła, a Czesia urodziła się i wychowała na wsi. 
Jedynie Ola nie znała takiego życia, ponieważ wychowana była w mieście.

Gdy Magda siedziała na ganku, obierając ziemniaki, usłyszała nadjeż-
dżający samochód. Serce jej zamarło. Może to wojsko albo policja przyje-
chały po nich? Tyle razy na zebraniach i zgromadzeniach pokazywali im 
filmiki, jak ma wyglądać wielki ucisk. Będą ich wyłapywać w piwnicach 
i na leśnych polanach. Może właśnie teraz nadszedł ten moment? — myślała 
z przerażeniem.
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Odetchnęła z ulgą, gdy zobaczyła samochód dostawczy, obklejony re-
klamą firmy budowlanej. Podjechał pod dom braci Kowalskich. Wyłonił się 
z niego mężczyzna w wieku około trzydziestu pięciu lat, średniego wzrostu, 
o jasnych włosach. Kto to może być? — zastanawiała się Magda.

Wszystko się niebawem rozstrzygnęło, gdy brat Janek, mąż siostry Kazi, 
przyszedł do nich przedstawić brata Jakuba. Należał on do odległego zboru 
z ich obwodu, dlatego go nie kojarzyły. Zaczął opowiadać, jak przez pierwsze 
dni po ogłoszeniu delegalizacji religii przekonywał braci, aby robili zapasy, 
pomagał tym, którzy zaczęli przewozić różne rzeczy, ale większość wy-
kazywała słabe zainteresowanie robieniem czegokolwiek, bo nieustannie 
powtarzali, że muszą czekać na wytyczne organizacji, i sugerowali, by nie 
wybiegać przed rydwan Boży, pochopnie organizując coś na własną rękę. 
Dlatego po kilku dniach stwierdził, że nie ma co nadal czekać na innych, 
zapakował swój firmowy samochód narzędziami i wszelkiego rodzaju po-
trzebnymi rzeczami i postanowił przyjechać do braci Kowalskich, by za-
trzymać się gdzieś w okolicy.

Brat Janek postanowił pokazać mu dawno temu opuszczony dom i po-
wiedział, że można spróbować go trochę ogarnąć i wygospodarować chociaż 
jedno pomieszczenie dla brata Jakuba. Gdy to usłyszała Magda, od razu 
zapytała, czy może z nimi pójść, żeby zobaczyć ten dom. Stał on między 
domem pani Mieci i domem brata Janka, ale nigdy nawet nie weszła na 
podwórko, a teraz nadarzyła się ku temu okazja.

Dom był niezamieszkany od około dziesięciu lat od śmierci właścicieli. 
W środku czuć było wilgoć i pleśń, dlatego zaczęli od przewietrzenia ca-
łego domu. Brat Jakub zainteresował się piecem kuchennym i spróbował 
w nim rozpalić ogień. Niestety mocno zaczęło dymić i musieli wyjść na 
zewnątrz. Jak później odkryli, wrony urządziły sobie gniazdo wewnątrz 
komina i stąd ten dym. Jakub wdrapał się na dach z odpowiednim sprzętem 
i zaczął oczyszczać wnętrze komina. Nie było to proste, ale po ponad godzi-
nie resztki gniazda wpadły do środka — chyba ze dwa metry gałęzi. Teraz 
można było jeszcze raz spróbować rozpalić. Tym razem już nic nie dymiło, 
a w kuchni zrobiło się przytulnie ciepło. Niestety w domu brakowało prądu, 
ale i na to znalazł się pomysł. Jakub był dobrze przygotowany i przyniósł 
z samochodu lampę naftową oraz beczkę z naftą.

Zaczęli przeglądać cały dom i okazało się, że większość jest spleśniała, 
głównie materace i kanapy. W jednej sypialni sama rama łóżka była w dobrej 
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kondycji, ale materac już nie, dlatego mężczyźni wynieśli wszystko, co 
zapleśniałe, na zewnątrz. W tym czasie Magda poszła po Czesię i Olę, aby 
pomogły po kobiecemu ogarnąć dom nowego sąsiada. Zabrały się od razu do 
zrzucenia starych zasłon i firan, jak również pozamiatały podłogi i je umyły. 
Na początek zrobiły to w kuchni i w przedpokoju, ponieważ Jakub powie-
dział im, że będzie używał tylko kuchni do życia i odpoczynku. Przyciągnął 
z jednego z pokoi ramę łóżka, wyłożoną kilkoma deskami, i rzucił na to 
swój materac po uprzednim odkażeniu całej konstrukcji. Śpiwór i poduszkę 
miał, czyli można powiedzieć, że był urządzony. Ciepło płynęło od pieca 
kuchennego, więc czego więcej trzeba. Kobiety przygotowały herbatę dla 
każdego i usiedli przy stole, który wraz z krzesłami nadawał się do użycia. 
Mimo spartańskich warunków tak spędzony dzień bardzo im się podobał 
i motywował do dalszego działania. Po wypiciu herbaty Jakub przyniósł 
resztę swojego dobytku. Jak przystało na rasowego mężczyznę, ubrań miał 
niewiele, ale za to imponującą ilość zapasów jedzenia, a przede wszystkim 
całą gamę narzędzi. Narzędzia nie były przypadkowe, wiele z nich nie wy-
magało podłączenia do prądu, choć miał ze sobą również generator, ale tak-
że kilka kanistrów paliwa. Kobiety stały pełne podziwu, widząc zaradność 
sąsiada, i nieco egoistycznie pomyślały, że taki sąsiad bardzo im się przyda.

Drugiego dnia Jakub przyszedł do kobiet, jeszcze raz dziękując za pomoc, 
i przy okazji zapytał, czy one nie potrzebują jakiejś męskiej pomocy. Okazało 
się, że jest kilka rzeczy. Nad korytarzem zaciekał dach i trzeba byłoby go 
uszczelnić. Dodatkowo przydałby się ktoś do porąbania drewna, bo pani 
Miecia miała połać lasu i co roku zlecała ścięcie kilku drzew i zwiezienie 
ich na podwórko, by mieć czym palić przez całą zimę. Jednak grube klocki 
należało porąbać na mniejsze szczapki, a to było dla kobiet dość trudne za-
danie. Do tej pory dawały radę, bo nie miały wyjścia, ale za każdym razem 
namęczyły się okropnie.

Jakub okazał się nie tylko bardzo uczynny i zaradny, ale również bardzo 
sympatyczny, z ogromnym poczuciem humoru, co pomagało im w miarę 
normalnie funkcjonować w tych odmiennych warunkach. Codziennie było 
coś do zrobienia. Jakub naprawiał albo rąbał drewno, a kobiety za to zapra-
szały go na obiad i tak, nie wiadomo kiedy, minął kolejny tydzień.

Wszyscy pilnie słuchali wiadomości w radiu lub w telewizji. Sytuacja 
z każdym dniem robiła się coraz trudniejsza. Protesty pokojowe zaczę-
ły przeradzać się w zamieszki, policja i wojsko interweniowały bardziej 
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zdecydowanie, przybywało rannych, a w niektórych krajach nawet zabitych. 
Ludzie zaczynali szabrować sklepy i włamywać się do prywatnych domów. 
Internet nie działał już od ponad tygodnia, w końcu prądu też zabrakło i co 
za tym idzie — nie można było śledzić tego, co się dzieje na świecie. Dobrze, 
że mieli zapas świec, a Jakub naftę do lampy i agregat, ale na ile może to 
starczyć? — zastanawiali się wszyscy.

Dwa dni po tym, jak wstrzymano dostawę prądu, zobaczyli na drodze 
dwie osoby — mężczyznę i kobietę w wieku około czterdziestu lat, obła-
dowanych bagażami. Wyglądali podobnie jak Magda z Czesią i Ola dwa 
tygodnie temu, gdy tutaj dotarły, z tą tylko różnicą, że te osoby trzymały 
w każdej ręce duże bańki z cieczą. Jakub też wyszedł i skomentował, że 
ma nadzieje, iż w tych bańkach niosą coś pożytecznego, a nie samą wodę.

Magda z Czesią podeszły do płotu, a Jakub wyszedł na drogę i czekał na 
wędrowców. Gdy byli już blisko, kobiety od razu rozpoznały w nich mał-
żeństwo braci z ich zboru: brata Tymoteusza Marczaka, który był starszym, 
i jego żonę, wieloletnią pionierkę, siostrę Sarę.
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Bracia Marczakowie również rozpoznali siostry ze swojego zboru. Byli 
i ucieszeni, i zaskoczeni. A gdy podszedł Jakub, brat Tymek się zaśmiał 

i powiedział:
— Jakub, ty też tutaj? Jaki świat mały, dobrze cię widzieć. — I poklepał 

Jakuba po ramieniu.
— Poznaj moją żonę Sarę. Saro, to jest brat Jakub, z którym często jeź-

dziłem na budowy Sal Królestwa.
— Dużo o tobie słyszałam, oczywiście same dobre rzeczy, że jesteś praw-

dziwym fachowcem.
— Dziękuję bardzo, miło mi poznać.
Po tej wymianie zdań odezwała się Czesia, zapraszając ich na werandę. 

Do domu nie chciała ich wpuszczać, ponieważ one same były jedynie goś-
ćmi pani Mieci. Nie chciała, aby gospodyni odczuła, że zbytnio się panoszą.
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Gdy usiedli, Sara od razu zaczęła opowiadać, jakie nieszczęście właśnie 
ich spotkało.

— Słuchajcie, z domu wyjechaliśmy na rezerwie, która świeciła się już 
wczoraj. Tymek stwierdził, że do kolonii mamy jakieś dwadzieścia, dwa-
dzieścia pięć kilometrów i ma nadzieję, że dojedziemy. Nie mogliśmy za-
tankować, ponieważ od kilku dni stacje były zamknięte, a my nie mieliśmy 
zapasów paliwa, bo kto dzisiaj robi zapasy, gdzie mielibyśmy to trzymać? 
No i jedziemy… Udało nam się wyjechać z miasta, potem pokonać całą 
drogę asfaltową, aż do momentu, w którym wjeżdża się tutaj do lasu. Samo-
chód parę razy szarpnął, przejechał jeszcze może kilka metrów, aż całkiem 
zgasł i musieliśmy wszystko, co się dało, zabrać ze sobą i iść na nogach. Już 
myślałam, że nie dojdziemy przed zmierzchem i będziemy musieli spać 
w lesie, ale na szczęście udało się dotrzeć w miarę szybko i za dnia. Znamy 
braci Kowalskich od lat, kupowaliśmy od nich różne rzeczy, głównie masło 
i śmietanę, czasami też, sezonowo, kurczaki. I pomyśleliśmy, że to będzie 
idealne miejsce na przeczekanie tych paru dni grozy.

Gdy Sara skończyła, Magda od razu powiedziała im, jaka jest sytuacja, 
że może być problem z noclegiem u braci Kowalskich, ponieważ przyjechali 
do nich synowie z rodzinami i zajęty jest cały dom. Możliwe, że zostanie 
im tylko stodoła i spanie na sianie.

Na te słowa siostra Sara się rozpłakała.
— Jak to może być, że ten koszmar trwa aż tak długo? — mówiła, łkając. — 

Nieraz rozmawiałyśmy z siostrami o wielkim ucisku i o tym, że w naszych 
publikacjach pisało, że przestanie działać infrastruktura. Dlatego doszłyśmy 
do wniosku, że wielki ucisk nie może trwać dłużej niż trzy, cztery dni, po-
nieważ większość z nas mieszka w blokach i gdy zabraknie wody na dłużej, 
nie da się tam przetrwać, a przecież Bóg nie pozwoli nam umrzeć, mamy 
bowiem przejść żywi do raju. A teraz minęły dwa tygodnie, od kiedy ogłosili 
delegalizację religii, zaś wody zabrakło trzy dni temu i nic nie wskazuje, 
żeby miało się coś zmienić na lepsze. Dlatego też postanowiliśmy opuścić 
nasze mieszkanie i szukać spokojniejszego oraz bezpieczniejszego miejsca.

— A czy doszły w końcu jakieś wskazówki od Ciała Kierowniczego? — 
wtrąciła Magda.

— Cały czas czekaliśmy, próbowaliśmy sprawdzić naszą stronę, ale za-
równo ona, jak i inne strony internetowe wyznań religijnych od samego 
początku delegalizacji zostały zablokowane przez rząd. Nie wiedzieliśmy, 
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co robić ani co mówić braciom ze zboru, którzy czekali na wytyczne. Ostat-
nio bracia zorganizowali kolejne zebranie na sali, ale przyszła policja i aresz-
towała braci, którzy prowadzili spotkanie. Na zebranie przyszedł jakiś 
mężczyzna, myśleliśmy, że to zainteresowany, a on na koniec, po przyjściu 
policji, wskazał wszystkich braci, którzy w tym dniu prowadzili zebranie. 
Z pozostałymi policjanci tylko porozmawiali i pouczyli, że jeśli jeszcze raz 
nas przyłapią tylko na obecności na spotkaniu religijnym, też nas aresztują. 
Po tym wszystkim wyprosili nas z sali, odebrali klucze i zabezpieczyli bu-
dynek. Ja w tym dniu nie miałem punktu, dzięki czemu mogę być dziś tutaj 
z wami. Ta sytuacja również nas zmobilizowała do działania i wyjechania 
jak najszybciej z miasta — odpowiedział Tymoteusz.

— A co z innymi? — wtrącił się Jakub. — Czy też opuścili miasto?
— Nie mam pojęcia, bo jak odłączono prąd, komórki szybko się rozłado-

wały i nie wiemy, co inni postanowili robić, tym bardziej że na zebraniu 
była nas garstka. Nie wiemy, czy nieobecni na spotkaniu wyjechali, czy 
bali się po prostu przyjść. Nas obecnych policja wylegitymowała, spisała 
i pouczyła, że jeśli jeszcze raz przyłapią nas na uczestnictwie w spotkaniu 
religijnym, to nie skończy się to tak łagodnie jak tym razem. Po odejściu 
policji rozmawialiśmy z braćmi, którzy byli razem z nami na zebraniu, o tym, 
co dalej robić, ale większość nie potrafiła podjąć decyzji. Zdecydowani byli 
raczej zostać i czekać na wytyczne, ale czy zostali, czy nie — tego nie wiemy.

My też planowaliśmy nadal czekać na jakiś list z wytycznymi od braci, 
ale gdy już trzeci dzień nie było prądu i wody, toaleta pełna, stwierdzili-
śmy, że dalsze czekanie w bloku na czwartym piętrze nie ma sensu. Gdy 
sobie przypomniałem o braciach Kowalskich, od razu się spakowaliśmy 
i wyjechaliśmy. Niestety wcześniej zużyłem prawie całe paliwo, bo stacje 
od kilku dni były już zamknięte, dlatego nie udało się dojechać aż tutaj, 
ale chociaż pierwsze piętnaście kilometrów, zawsze coś. Jedynie ostatni 
fragment musieliśmy przejść pieszo. W samochodzie została część naszych 
rzeczy. Jutro po nie wrócimy.

— Jak to jutro? — odezwała się nagle Sara. — A jeśli ktoś w nocy się włamie 
i je ukradnie?

— No dobrze, zostawimy tutaj to, co przynieśliśmy, i wracamy po resztę, 
póki nie zaszło słońce.

— Ja jestem taka zmęczona. Może poprosisz brata Jakuba, żeby ci pomógł?
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— Jasne, pójdę z tobą Tymek, tylko wezmę latarkę, bo jak będziemy 
wracać, może zrobić się już ciemno — stwierdził Jakub.

— A my na chwilę pójdziemy przywitać się z braćmi Kowalskimi i zosta-
wimy tam nasze rzeczy. Jak wrócimy, będziemy myśleć co dalej — podsu-
mował Tymoteusz.

— Jak chcecie, to możecie w domu, w którym ja śpię w kuchni, uporząd-
kować jeden pokój dla siebie. Materace są wyrzucone, bo były spleśniałe, ale 
zostały ramy łóżek, a w stodole jest siano i słoma to można jakąś poszwę wy-
pełnić i zawsze będzie lepiej tak spać niż na twardej podłodze czy w stodole.

— Świetnie, dziękujemy bardzo — odpowiedzieli razem Sara i Tymoteusz.
Po krótkiej rozmowie z Kazią i Jankiem Sara poszła zobaczyć pokój, 

w którym mieli zamieszkać z mężem.
Trudno powiedzieć, czego oczekiwała, ale na widok zatęchłego pokoju 

ze starymi meblami i brakiem normalnego łóżka o mało się nie rozpłakała.
— Jak tu śmierdzi i strasznie tu brudno, nie wyobrażam sobie tutaj spać. 

Mam nadzieję, że naprawdę jutro, najdalej pojutrze Bóg zainterweniuje 
i uratuje swój wierny lud, a wtedy ten koszmar się skończy.

— Nie załamuj się — powiedziała Magda. — Pomożemy ci tu ogarnąć. Wy-
wietrzymy pokój, firanki i zasłony wypierzemy i jutro będzie tu pachnieć, 
a nie śmierdzieć. A teraz szybko umyje się podłogę i wytrze się kurze, zoba-
czysz, że będzie od razu inaczej. Tak samo było w kuchni, w której śpi Jakub, 
a zobacz, jak jest teraz. — I poprowadziła ją do kuchni, szybko też rozpaliła 
w piecu, by zrobiło się przytulnie, a następnie nastawiła wodę na herbatę.

Niestety Sara nie była zachwycona również stanem kuchni, a świado-
mość, że będzie musiała korzystać z ubikacji na dworze, całkowicie ją dobiła.

Marcie zrobiło jej się żal i powiedziała jej, żeby odpoczęła i napiła się 
herbaty, a ona razem z Czesią poszły ogarnąć pokój.

W szafie znalazły stare, ale w dobrym stanie poszwy, które mogły zostać 
wypełnione sianem. Jednak po siano już nie poszły, zostawiły to mężczy-
znom. Gdy wrócą, będą musieli się tym zająć.

Kiedy skończyły sprzątać, przez chwilę porozmawiały z Sarą, a potem 
poszły do siebie.



23

ROZDZIAŁ 5

Rano Magda poszła odwiedzić nową sąsiadkę, żeby sprawdzić, jak czuje 
się po nocy. Liczyła na to, że wczorajsze załamanie było chwilowe i wraz 

z nowym dniem wróci do niej radość życia. Niestety jej nadzieje były płonne. 
Sara siedziała w kuchni zalana łzami. Marta zamarła, myślała że stało się 
coś strasznego, może jakiś wypadek?

— Saro, co się stało? Mów szybko — zapytała z mocno bijącym sercem 
zmartwiona Magda.

— Tu się nie da żyć, w nocy chodziły po nas myszy, ciągle słyszałam 
chrobotanie. Całe ciało mnie swędzi, może w sianie są pchły? W takich 
warunkach po prostu nie da się żyć! Widziałaś stan ubikacji na zewnątrz? 
Te robale w środku? Ohyda, brrr, nie ma też oczywiście papieru toaletowe-
go, tylko jakieś stare gazety. To gorsze niż wielki ucisk. Tak nie miało być. 
Mieliśmy iść na polanę do lasu, ale od razu miał przyjść z odsieczą Jezus, 
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żeby nas wyzwolić. Jesteśmy dla Boga jak źrenica oka, kto nas będzie chciał 
skrzywdzić, od razu zostanie ukarany, a my wyzwoleni. Dlaczego tak się 
jeszcze nie stało? Kompletnie tego nie rozumiem. Kiedy ten koszmar się 
skończy? — zapytała i na nowo się rozpłakała.

Magda objęła ją i zaczęła pocieszać.
Niestety na nic się to zdało. Z podwórka wrócił Tymek, zasmucony. Też 

nie miał pomysłu, jak pocieszyć żonę. On sam w miarę szybko zaaklima-
tyzował się w nowym miejscu. Z Jakubem obszedł gospodarstwo, pomógł 
przynieść drewno do domu i zaczęli również oczyszczać komin w ich sy-
pialni, aby móc rozpalić w piecu kaflowym, bo w nocy było naprawdę chłod-
no. Mieli z żoną dwa śpiwory, które pamiętały jeszcze ośrodki pionierskie. 
Niestety nie należały do najcieplejszych.

Gdy udało im się oczyścić komin i rozpalić w piecu, zawołał żonę, aby 
mogła cieszyć się razem z nim.

Sara nie podzielała entuzjazmu męża.
— Nie wiem, po co włożyliście tyle pracy, skoro może dzisiaj albo jutro 

opuścimy to miejsce? — skwitowała.
Magda nie mogła dłużej tego słuchać, dlatego wyszła pospiesznie pod 

pretekstem obowiązku przygotowania obiadu.
W domu opowiedziała Czesi, jak się zachowuje Sara.
— Jak można jej pomóc?
— Takim rozpieszczonym przez życie osobom nie da się pomóc. To musi 

wypłynąć od niej. Zobacz, jak ona żyła od lat. Nie pracowała, jedyne jej za-
jęcie to bycie pionierką i głoszenie całymi dniami albo stanie przy stojaku. 
Mąż ciężko pracował i spełniał jej wszystkie zachcianki. Ona nie musiała 
się poświęcać, rezygnować z czegoś. Dostawała wszystko, co chciała. Mają 
piękne mieszkanie, drogi samochód. I nagle to wszystko traci — poukładane, 
wygodne życie na rzecz mieszkanka w lesie, w starym domu bez ubikacji. 
Dla niej to są koszmarne warunki, nie zna i nie znała takiego życia, dlatego 
świat się jej zawalił. Będzie to dla niej duża próba wiary i lojalności.

My też przyszłyśmy tutaj, opuszczając nasze wygodne mieszkania, ale 
szybko się dostosowałyśmy do nowych warunków i okoliczności. O dziwo, 
potrafimy się nawet cieszyć z tego, co tutaj mamy.

Jednak to, czy będziemy się cieszyć, czy smucić, zależy wyłącznie od nas 
samych. Ludzie przeżyli obozy koncentracyjne, jedni dali radę się przystoso-
wać, a inni biegli na druty, żeby zginąć. A jeszcze inni robili okropne rzeczy, 
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na przykład donosili na pozostałych więźniów czy się prostytuowali. Każdy 
osobiście wybrał swoją drogę. Teraz jest podobnie. W takich warunkach 
z każdego z nas wyjdzie to, co siedzi w nim głęboko, ujawni się, kim jest 
naprawdę — zakończyła swój wywód Czesia.

— Mądrze mówisz. Czyli trzeba jej dać czas na wybranie własnej drogi 
w tej nowej sytuacji? — zapytała Magda.

— Tak właśnie myślę.

* * *

Pod wieczór przyszedł Jakub, by napić się herbaty i porozmawiać. Za-
czął się śmiać, mówiąc, że liczył na to, że w bańkach, które nieśli jego nowi 
współlokatorzy, będzie coś pożytecznego i wartościowego, czyli wódka 
albo bimber. A okazało się, że oni tyle kilometrów nieśli po pięć litrów wody 
z kranu tu, gdzie wody jest wszędzie pod dostatkiem.

Marta mu przypomniała, że te pięć litrów na osobę nie wzięło się z ni-
czego. Tak było napisane w liście od Ciała Kierowniczego, aby w plecaku 
ucieczkowym było właśnie pięć litrów wody.

Jakub również zaczął się z tego śmiać, mówiąc, że gdy ktoś chce uciekać 
i polegać tylko na tym, co będzie miał w plecaku, to zabierając aż pięć litrów 
wody, nie pozostawi sobie w plecaku miejsca na nic innego. Marta przyznała 
mu rację, mówiąc, że one również zabrały po butelce litrowej wody, a resztę 
miejsca przeznaczyły na inne ważne rzeczy.

W końcu Marta nie wytrzymała, żeby nie zapytać o Sarę.
— Powiedz mi, Jakubie, jak czuje się Sara. Czy już się uspokoiła?
— Chyba tak, zajęła się sprzątaniem ich sypialni, pilnowała również, 

żeby w piecu nie wygasło, ugotowała nam nawet zupę, a później poszła 
spać. Tymek pomagał mi przez cały dzień na dworze, to też się pożegnał 
i poszedł do żony, a ja wtedy przyszedłem do was.
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Mijały dni. Sara ciągle narzekała, ale przestała już płakać na każdym 
kroku. Próbowała nawet głosić dobrą nowinę pani Mieci, bo była 

jedyną osobą spoza jej religii. Pani Miecia słuchała do chwili, aż Sara za-
częła ją straszyć, że nie przeżyje nadchodzącego Armagedonu, jeśli nadal 
będzie mieć na ścianach bałwochwalcze obrazy świętych i nie przyłączy 
się do ich religii.

Wtedy pani Miecia grzecznie jej przerwała.
— Pożyjemy, zobaczymy, kto przeżyje, a kto nie — powiedziała. — Nie 

bawmy się w sędziów, bo jakim sądem sądzimy, takim będziemy osądzeni. 
Niech każdy martwi się o siebie.

Sara odeszła zgorszona brakiem pokory u rozmówczyni i chęci studio-
wania z nią Biblii. Zamartwiała się tym, że nie będzie miała komu głosić, 
zastanawiała się, jak zatem wypracuje limit godzin na pioniera.
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Na drugi dzień po rozmowie ten problem zszedł na dalszy plan, ponieważ 
pojawił się nowy — i to wcale niemały. Do osady dojechało nowe małżeństwo 
braci z piątką dzieci.

Przybyli na rowerach. Rozpoznali Jakuba, ponieważ należeli do sąsied-
niego zboru. Gdy dowiedzieli się, że w domu, który zajmuje Jakub, jest jeden 
wolny pokój, bez ceregieli wnieśli tam swoje rzeczy. Szybko posprzątali 
pomieszczenie. Mieli swoje śpiwory i materace, które rozłożyli — niestety 
nie zmieściły się wszystkie. Dzieci, czyli trzech chłopców i dwie dziewczyny, 
wybiegły do ogrodu, by rozejrzeć się w terenie.

Sara była w tym czasie u sąsiadek na kawie. Zaniepokoiły ją krzyki dzieci. 
Sama dzieci nie miała i nie planowała mieć ich w tym świecie. Pamiętała 
przestrogę biblijną, że kobietom brzemiennym i z małymi dziećmi będzie 
bardzo trudno podczas wielkiego ucisku. Dodatkowo nie lubiła dzieci, dla-
tego było jej na rękę, że nie musi ich mieć w tym systemie rzeczy.

Wyszła sprawdzić, co się dzieje. Miała nadzieję, że przybiegły wnuki od 
braci Kowalskich. Niestety rzeczywistość okazała się dużo gorsza.

Gdy weszła do domu, zobaczyła dom pełen ludzi, pokój obok ich sypialni 
był już zajęty. Nagle wbiegły dzieci, które o mało jej nie przewróciły. Stała 
osłupiała, prawie jak żona Lota. Zabrakło jej słów. Bała się nawet pytać. 
W głowie kłębiły jej się pytania i odpowiedzi: chyba nie planują tutaj miesz-
kać? Mój Boże, przecież przynieśli już rzeczy. Dlaczego nie zapytali nas o po-
zwolenie? Ale co moglibyśmy im odpowiedzieć? Nie pasowałoby zabronić, 
skoro my tak samo się tutaj wprowadziliśmy. Nie, nie, nie, oni tu wszyscy 
będą mieszkać i zamienią moje życie w jeszcze większy koszmar, niż był do 
tej pory. To musi być sen, zły sen, muszę się z niego natychmiast obudzić.

Gdy tak stała i analizowała sytuację, podeszła do niej mama dzieciaków 
i przedstawiła się jako Monika. Sara również się przedstawiła i od razu za-
pytała, skąd są i jak udało im się znaleźć to miejsce. Obie usiadły i zaczęły 
opowiadać o sobie — od kiedy są w prawdzie, o rodzinie i tak dalej. Typowe 
grzecznościowe pytania i odpowiedzi. W końcu Sara odważyła się zapytać, 
jak oni w siedem osób chcą się zmieścić w jednym pokoju.

— Już nad tym myśleliśmy i dlatego dwóch starszych synów rozłoży 
swoje materace w kuchni. Jakub już się zgodził. Nadal będzie ciasno dla 
pięciu osób, ale damy radę. Zobaczymy z czasem, jak to będzie.

Sara jeszcze przez chwilę rozmawiała, ale przez ten stres dostała migre-
ny i poszła się położyć. Próbowała zasnąć, ale biegające i krzyczące dzieci 
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skutecznie jej w tym przeszkodziły. Zaczęła się modlić, prosząc Boga o wy-
zwolenie z tego ucisku. Skarżyła się Stwórcy, że więcej nie jest w stanie 
znieść. Chciała krzyczeć z bezsilności i złości, ale się powstrzymała.

Po chwili przyszedł Tymoteusz, by sprawdzić, jak się czuje. Gdy go zo-
baczyła, emocje wzięły górę i rozpłakała się, wtulając się w niego.

— Ja tego nie zniosę — szeptała — wiesz, jak mi trudno tutaj żyć, w tych 
warunkach jak ze średniowiecza? Myślałam, że to jest najgorsze, co mogło 
nas spotkać, zanim zostaniemy wyzwoleni przez Jezusa i wejdziemy do 
nowego świata. Ale ta perspektywa mieszkania z gromadą ludzi, w tym 
z rozwrzeszczanymi dziećmi, to jak przypiekanie na ogniu. Ja tego nie 
zniosę. Zrób coś! Nie wiem co, ale ja nie dam rady tak żyć, jeśli jakoś tego 
nie załatwisz.

Tymoteusz obiecał żonie, że porozmawia z Dominikiem, mężem Moniki, 
na temat zachowania ich dzieci.

Dominik wysłuchał argumentów Tymoteusza i powiedział, aby na ten 
temat porozmawiał z jego żoną. Niestety Monika, gdy usłyszała, czego od jej 
dzieci oczekuje Tymek, wzięła się pod boki i zdenerwowana odpowiedziała:

— Bracie Tymku, moje dzieci są kochane i grzeczne, jak również, dzięki 
Bogu, zdrowe, dlatego też mają dużo energii. Gdyby były spokojne i osowia-
łe, miałabym powód do zmartwienia, że coś im dolega. Dlatego kiedy dzieci 
się nie wybiegają i nie wykrzyczą, nie będą później dobrze spać. Wszyst-
kim nam jest trudno. Was jest tylko dwójka i musicie martwić się jedynie 
o siebie, a nas jest siódemka. Dzieci musiały opuścić swój dom, straciły 
poczucie bezpieczeństwa, a wiesz, jakie to ważne w tym wieku. Dlatego 
nie zamierzam ich jeszcze bardziej stresować i zabraniać im naturalnego 
zachowania. Skoro mamy wspólnie tu mieszkać, powinniśmy być wobec 
siebie tolerancyjni. — Tymi słowami Monika zakończyła rozmowę i zaczęła 
wołać dzieci na kolację. Po kolacji w końcu i oni poszli spać. Nastała cisza…
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Gdy pani Miecia dowiedziała się o wprowadzeniu się nowej rodziny 
z dziećmi, postanowiła wszystkich zaprosić na obiad. Lubiła dzieci 

i wszystkie traktowała jak swoje wnuki. Zaczęła się zastanawiać, co mogą 
przygotować. Zapasy się kończyły. Nie brakowało jedynie ziemniaków, ma-
sła i mleka, jak również jajek, bo kury ciągle niosły. Miała też kilka kilo-
gramów mąki. Jabłek także było dużo w skrzynkach, które zebrali z sadu, 
dlatego pani Miecia zaczęła przygotowywać też ciasto, a dokładnie jabłecz-
nik. Reszta kobiet zabrała się za obieranie ziemniaków, które później za-
piekły w piekarniku. Do tego miały być jajka sadzone i sałatka z kapusty, 
oczywiście również z ogrodu pani Mieci.

Jakub, jak każdego dnia, przyszedł na obiad. Była to forma odwdzięcze-
nia się mu za codzienne prace przy domu, a nie było tego mało. Raz nawet 
udało się Jakubowi upolować dzika — dzięki strzelbie, która została po mężu 
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gospodyni. Mięso zostało rozdzielone pomiędzy wszystkich sąsiadów, a im 
z tego został już tylko smalec ze skwarkami, którym okrasiły ziemniaki.

Do popicia przygotowały kwaśne mleko kozie i kompot owocowy, czyli 
czym chata bogata, tym rada.

Monika i Dominik bardzo ucieszyli się z zaproszenia, Sara wymówiła się 
złym samopoczuciem, a tak naprawdę po prostu chciała odpocząć w ciszy.

Gospodyni była przeszczęśliwa. Po obiedzie podała jeszcze ciepłe ciasto, 
które w mig zniknęło ze stołu. Później wyciągnęła karty UNO i wszyscy 
wciągnęli się w grę. Zabawa trwała aż do wypalenia się ostatniej świecy 
i wtedy goście wrócili do siebie.

Na drugi dzień rodzina Radziemskich, czyli Monika i Dominik, zaczęła 
się zastanawiać, jak wszystkich pomieścić, ponieważ w ich pokoju było 
naprawdę ciasno dla pięciu osób. Usiedli przy stole kuchennym i Monika 
zapytała Jakuba, czy mógłby im doradzić, gdzie można by było ulokować 
jedno albo dwoje dzieci z ich sypialni.

Jakub powiedział, że sprawdzał już strych pod tym kątem, ale tam nie ma 
ani ogrzewania, ani ocieplenia, a zima za pasem. Noce już teraz są bardzo 
chłodne. W kuchni jest za mało miejsca, by włożyć jeszcze jeden materac.

— Widziałam wczoraj u pani Mieci wersalkę w kuchni — odezwała się 
miłym głosem Monika. — Na niej nikt nie śpi. Ty i tak całe dnie przebywasz 
u nich, może by cię staruszka przyjęła pod swój dach? Wtedy trójka naszych 
dzieci mogłaby spać w kuchni, a dwoje w naszej sypialni. Co o tym sądzisz?

— W sumie to nie jest głupie. Pójdę już teraz się zapytać.
Po półgodzinie wrócił i powiedział, że wszystko załatwione i może 

przeprowadzić się już teraz. Szybko zebrał swoje rzeczy, a wtedy rodzina 
Radziemskich wzięła się za przemeblowanie ich przestrzeni. W tym czasie 
wstała Sara z mężem i przyszli do kuchni na śniadanie. Gdy dowiedzieli się 
o wyprowadzce Jakuba do sąsiedniego domu, w pierwszej chwili się ucie-
szyli, że będzie o jedną osobę mniej, ale zaraz potem odezwał się Tymoteusz:

— Przecież tam mieszkają same samotne kobiety. To duże ryzyko, że 
dojdzie do niemoralnego zachowania. Jako starszy zboru jestem zobowią-
zany porozmawiać z nimi na ten temat i zastanowić się, co zrobić, aby nie 
wystawiali się na takie niebezpieczeństwo. Jesteśmy u kresu starego syste-
mu rzeczy, za chwilę zacznie się wielki ucisk i Armagedon, szatan będzie 
wzmagał prześladowania, ale również pokusy, tak jak to zrobił z narodem 
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izraelskim na pustyni, podsuwając im piękne Moabitki, by z nimi zgrzeszyli. 
I niestety oni ulegli. Muszę tam iść i szybko to z nimi omówić.

Gdy wrócił, powiedział, że Jakub jest gotowy przyjść z powrotem, jeżeli 
uważamy, że to gorszące. Jemu było tu dobrze.

Na te słowa od razu zareagowała Monika:
— W takim razie przynajmniej jedno dziecko musiałoby spać w waszym 

pokoju, bo u nas naprawdę nie ma gdzie rozłożyć wszystkich materaców. 
Co wy na to?

Sara delikatnie zaczęła kopać męża pod stołem. On spojrzał wystraszony 
na żonę i pojednawczo powiedział:

— W sumie Jakub może tam zostać do czasu, aż nie wymyślimy, jak nas 
wszystkich pomieścić.

Sara i Monika odetchnęły z ulgą.
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Sara przybiegła do Magdy. Była najwyraźniej zmieszana.
— Masz może jakieś podpaski? — zapytała w końcu cicho. — Pakując 

się kilka tygodni temu, nawet nie pomyślałam, że będą mi potrzebne. My-
ślę, że w raju nie będziemy mieć okresu, a liczyłam, jak dobrze wiesz, że 
wyzwolenie i wejście do nowego świata nastąpi w ciągu kilku dni. Stało się 
jednak niestety inaczej i teraz mam problem.

— Rozumiem, my z Olą też zużyłyśmy w ubiegłym tygodniu jednorazowe 
podpaski. Ale mam w zapasie pieluchy tetrowe kupione właśnie w tym celu, 
gdy skończą się jednorazowe. Są wielokrotnego użytku, mogę ci odstąpić 
dwie, jeśli chcesz.

— Ale jak? — Stanęła oniemiała Sara. — Chyba nie chcesz powiedzieć, że 
mam prać zużyte pieluchy, suszyć i potem znowu ich używać? — przeraziła 
się na poważnie Sara.
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— A widzisz inną możliwość? Przez wieki, a nawet tysiąclecia kobiety 
musiały radzić sobie w taki sposób, to ty też dasz radę — odpowiedziała 
jej Magda.

— Ale mamy dwudziesty pierwszy wiek, nigdy też czegoś takiego nie 
robiłam, na dodatek nie mam pralki, proszek się skończył, tylko zapas sza-
rego mydła jest, bo znaleźliśmy je w domu.

— To świetnie, szare mydło będzie idealne.
— Sama nie wiem, na pewno nie masz już jednorazowych?
— Niestety nie mam, ja cię nie zmuszam, żebyś brała te pieluchy.
— Przepraszam, oczywiście, że wezmę. Dziękuję, że się ze mną nimi 

dzielisz, po prostu coraz bardziej przeraża mnie to wszystko. Tymoteusz 
nigdy nie wie nawet, kiedy mam okres. Chowam przed nim podpaski, po-
nieważ tak bardzo się wstydzę tego stanu, a teraz mam to prać i suszyć? 
Ciągle myślę, że to zły sen i po prostu z niego się obudzę.

* * *

Dni były coraz krótsze i zimniejsze. Zapasy świec i nafty się kończyły. Jak 
dobrze, że pani Miecia miała ule i co za tym idzie — wosk pszczeli, który ide-
alnie nadawał się na świece. Bracia Kowalscy również mieli ule, dlatego byli 
samowystarczalni i dzielili się również z sąsiadami. Zapasy jedzenia także 
się kończyły, mężczyźni na coraz dłużej wychodzili do lasu, aby cokolwiek 
upolować albo złowić. Jedzenie samych ziemniaków czy jabłek było zbyt 
monotonne i nie zaspokajało wszystkich potrzeb związanych z odżywia-
niem. Kobiety każdego dnia wypatrywały mężczyzn, zastanawiając się, co 
przyniosą tym razem. Jeśli był to dzik albo sarna, mogli przez następne dni 
nie wychodzić na polowanie. Natomiast gdy zdobyli tylko kilka zajęcy czy 
ptaków, niestety ledwie starczało to na jeden dzień dla wszystkich.

W końcu spadł śnieg, który jeszcze bardziej utrudniał życie. Jedynie 
dzieci miały z tego powodu sporo radości. Mogły lepić bałwany, budować 
igloo i zjeżdżać z pagórków, na czym popadnie.

Jakub wciąż mieszkał w domu pani Mieci, ale nikomu to już nie prze-
szkadzało, bo nie mieli innego wyboru, jeśli chcieli funkcjonować w miarę 
normalnie.

Pewnego wieczoru mężczyźni wrócili wyjątkowo późno i ze skwaszony-
mi minami. Przynieśli tylko trzy kuropatwy, czyli po jednej na każdy dom. 
Monika szybko wyrwała jednego ptaka, nastawiła wodę na zupę i razem 
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z Sarą obrały ziemniaki. Przy rozdzielaniu obiadu najwięcej dostały dzieci, 
potem mężczyźni, ponieważ byli cały dzień w lesie — i na dodatek na mro-
zie. Okazało się, że dla Moniki i Sary zostało zaledwie po pół miski. Sara 
mocno się oburzyła, że dzieci dostały takie duże porcje, a ona przez to nie 
ma nawet pełnej miski zupy.

Kobiety zaczęły się kłócić, o mało co nie powyrywały sobie włosów. 
Tymoteusz musiał odciągać Sarę. Nigdy nie widział jej w takim stanie.

— Kochanie, co się z tobą dzieje? — zapytał. — Uspokój się, jutro też jest 
dzień, na pewno upolujemy więcej i się najesz. Choć do pokoju, połóż się, 
wszystko będzie dobrze. — Tymoteusz bardzo długo pocieszał żonę w ich 
pokoju, aż oboje zasnęli.

Rano Sara wstała jak nowo narodzona. Wesoła, śpiewała pod nosem, 
nawet przeprosiła Monikę. Niestety, Monika nie była skora do przeprosze-
nia Sary, która, o dziwo, w ogóle się tym nie przejęła. Po prostu czuła się 
szczęśliwa i nie chciała, by cokolwiek zburzyło ten stan.
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Nadeszły najkrótsze dni w roku. Nagle w okresie noworocznym włączono 
na nowo prąd. W domach nastała wielka radość. Byli bardzo ciekawi, 

co się dzieje w kraju i na świecie, dlatego włączyli od razu telewizor. Oka-
zało się, że prąd mają tylko dlatego, że władza chciała przekazać im swoje 
orędzie noworoczne.

Wszyscy zebrali się u braci Kowalskich, ponieważ tylko u nich był dzia-
łający telewizor. Przemawiał prezydent państwa, zapewniał, że sytuacja się 
poprawia, obiecywał dostawę prądu przez kilka godzin każdego dnia, jak 
również dostawę chleba w punktach zbiorczych — pół bochenka na osobę 
powyżej piętnastego roku życia i jedna czwarta na dziecko do piętnastego 
roku życia. Dla niemowląt miało być zagwarantowane mleko modyfikowa-
ne zamiast chleba. Raz w tygodniu zamierzano dostarczać kaszę i ryż, jak 
również porcję oleju. W każdej miejscowości będą wywieszone informacje, 
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gdzie i o której można odebrać swój przydział. Przy pierwszym odbiorze 
muszą stawić się wszystkie osoby do spisu ludności, włącznie z dziećmi.

Na końcu prezydent wspomniał, że nadal, pod groźbą kary więzienia, 
zabronione jest organizowanie spotkań religijnych. Wszelkie zgromadzenia, 
grupowanie się i manifestacje będą również surowo karane.

Osoby posiadające jakąkolwiek broń palną są zobowiązane do odnie-
sienia jej do lokalnego posterunku policji. Kto posiada radio CB, również 
zobligowany jest do oddania urządzenia.

Internet na chwilę obecną nie może być przywrócony, będą działać 
jedynie telefony stacjonarne.

Wszystkie zarządzenia wchodzą w życie od dnia następnego.
Po tym przemówieniu telewizor i światła zgasły. Prąd znowu przestał 

płynąć. Nastała ciemność i trzeba było szybko zapalić świece. W pierwszej 
chwili nastała radość z powodu perspektywy przywrócenia prądu oraz 
otrzymywania regularnie porcji żywności. Jednak zaraz potem przyszła 
refleksja dotycząca tego, co zrobić z bronią. Były dwie strzelby: jedną mieli 
bracia Kowalscy, drugą Jakub.

Pierwsza odezwała się Sara:
— Musimy oddać broń, bo jedzenie dostaniemy od państwa, więc męż-

czyźni nie będą musieli już polować.
— Zgadza się — powiedział Tymoteusz. — Mamy być posłuszni prawu 

Cezara. Jutro, idąc po chleb, możemy zanieść broń.
Powstał szum oburzenia. Brat Jan powiedział, że to jego strzelba i on 

sam zdecyduje, czy ją oddać, czy też nie. Poparli go w tym synowie. Jakub 
powiedział, że strzelba należy do pani Mieci i ona ma prawo decydować, 
co chce z nią zrobić.

— Ależ bracia, nie możemy szukać wymówek. Od tego, na ile będziemy 
podporządkowani i posłuszni, zależy, czy zostaniemy uznani przez Boga 
za prawych i godnych przeżycia — tłumaczył Tymoteusz.

Sara pogłaskała męża po plecach na znak poparcia i akceptacji jego słów.
Monika aż kipiała w środku. Jej mąż tylko na nią zerkał w milczeniu. 

Czekał, co ona powie. I się doczekał.
— Bracie Tymoteuszu, nie wiem, czy dobrze słuchałeś, ale było też po-

wiedziane, że nadal nie wolno organizować spotkań religijnych, a ty regular-
nie prowadzisz dla nas zebrania. Czy planujesz zrezygnować również z tego?

Tymoteusz zmieszał się na moment, ale szybko znalazł odpowiedź:
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— Wiesz przecież, siostro, że to inna sytuacja. W Biblii jest wyraźnie po-
wiedziane, że mamy być posłuszni Bogu bardziej niż ludziom. A organizując 
zebrania i przychodząc na nie, pokazujemy, że słuchamy Boga.

— A jak myślisz, czy Bóg chce, żebyśmy pomarli z głodu przed wielkim 
uciskiem? Myślisz, że to pół bochenka dostarczy nam wszelkich wartości 
odżywczych? Jest zima, dzieci rosną, potrzebują również mięsa. Ja się nie 
zgadzam na oddanie broni. Jak nie chcecie jeść mięsa, to nie musicie, ale 
nie odbierajcie innym tej możliwości. Bierzcie tylko swoją porcję chleba — 
odpowiedziała mu Monika.

— Bracia kochani, przemyślcie to — co jest dla nas ważniejsze? Czy podo-
banie się Bogu, czy przetrwanie za wszelką cenę? — zakończył tymi słowami 
dyskusję Tymoteusz.
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Rano sprawdzili ilość paliwa w baku ciągnika, czy uda im się dojechać do 
wsi i przy okazji odśnieżyć trasę prowadzącą przez las. Bracia Kowalscy 

mieli własny pług, dopinany do ciągnika, gdy zachodziła taka potrzeba, 
ponieważ służby leśne niejednokrotnie nie odśnieżały drogi na czas, a wy-
jechać trzeba było z domu do miasta. Teraz też go podpięli do traktora, bo 
paliwa było wystarczająco, by przejechać w obie strony. Z tyłu dołączyli 
duże sanie, aby mogły w nich jechać dzieci i starsze osoby. Reszta musiała 
iść odśnieżoną drogą.

Sara ostatnio źle się czuła. Miała zawroty głowy i robiło jej się nie do-
brze. Podejrzewała u siebie jakąś chorobę albo niestrawność. Również te-
raz nie była w dobrej kondycji, dlatego chciała jechać na saniach, a nie iść 
pieszo pięć kilometrów w jedną stronę. Niestety nie było dla niej miej-
sca. Pierwsze kilometry przeszła bez słowa skargi, ale ostatnie dwa już 
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nie wytrzymała — faktycznie źle wyglądała, wręcz się zataczała. Magda 
podeszła do niej, żeby zapytać, co jej jest.

— Sama nie wiem, Madziu, kręci mi się w głowie. Rano, mimo że jestem 
głodna, nie potrafię nic przełknąć, tak mnie odrzuca, wręcz bierze mnie na 
wymioty. Może to przez to monotonne jedzenie?

— A może ty po prostu jesteś w ciąży?
— Niemożliwe, my w ogóle nie współżyjemy, no może poza kilkoma 

wyjątkami. Raz, faktycznie, nawet tutaj nam się przytrafiło, ale poza tym 
to od lat wcale a wcale, oprócz nieudanych prób na samym początku.

— Co ty mówisz? Przecież jesteście małżeństwem, to normalne, że mał-
żonkowie ze sobą współżyją.

— Może normalne u innych, ale nie u mnie. Od kiedy tylko pamiętam, 
mój ojciec był starszym zboru. Gdy byłam nastolatką, w zborze mieliśmy 
dużo młodzieży. Niestety niektórzy dopuszczali się niemoralności i gdy 
ojciec wracał z komitetu sądowniczego, profilaktycznie mnie bił, żeby mi 
do głowy nie przyszło dopuszczać się takich grzechów. Tak sobie to zako-
dowałam, że seks jest dla mnie czymś, co kala nasze ciała i nie podoba się 
Bogu, że nawet po ślubie nie potrafiłam się przełamać. Ciągle myślałam, że 
to grzech, i po każdej próbie przechodziłam załamanie, czułam się nieczysta, 
skalana. Dlatego zaprzestaliśmy dalszych prób.

— I Tymoteusz się na to godzi?
— A co może zrobić? Przecież mnie nie zgwałci. On mnie bardzo kocha 

i się z tym pogodził. Jest dobrze tak, jak jest.
Dalszą część trasy kobiety pokonywały w milczeniu, aż dotarły do wioski. 

Wszyscy wpisali się na listę, również dzieci, których wiek trzeba było po-
twierdzić dokumentami, by dopasować przydział jedzenia.

Każdy odebrał swoją porcję, którą wrzucili do sań. Czesia, widząc bladą 
Sarę, odstąpiła jej miejsce na saniach, a sama poszła do domu pieszo.

Po powrocie i przebywaniu przez taki długi czas na świeżym powietrzu 
radość całej osady z dostawy chleba była ogromna. Od wielu tygodni nie 
mieli go w ustach. Każdy otrzymał po pajdzie chleba z masłem, które mieli 
od braci Kowalskich. Oni hodowali kilka krów i wyrabiali z mleka masło, 
śmietanę oraz twaróg. Każdy dostał również po szklance mleka, a kto chciał 
jeść na słodko, mógł nałożyć sobie trochę miodu na kanapkę. Po tak długiej 
przerwie ten posiłek był rozkoszą dla podniebienia i zmysłów.
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Cóż to był za wspaniały wieczór, pełen śmiechu i zabawy. Nawet tańce 
zaliczyli, ponieważ była też dostawa prądu, która umożliwiła włączenie 
sprzętu grającego. Zapomnieli wszyscy o całym świecie. Liczyło się tylko 
tu i teraz. Na tę chwilę byli już w raju.


