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Zacz´∏o si´ niespecjalnie...
Płakałam.
Płakałam jak nigdy dotàd. Całym moim ciałem wstrzàsały jakieÊ rytmiczne dreszcze czy konwulsje, łzy rozma zy wa ne pi´ Êcia mi zmo czy ły mi ca łà twarz, po wstrzy my wa łam szloch, ˝eby nie na ra ziç si´ na
denerwujàce indagacje otoczenia i ewentualnà interwencj´. Tuliłam si´ do niego. Nos, czerwony i cieknàcy, rozgniatał si´ na nim, moje szeroko otwarte ramio na obej mowa ły go czu le i kur czowo Êci ska ły.
Przywierałam do niego – zimnego, oboj´tnego – całym ciałem, w beznadziejnym odruchu rozpaczy.
Rozstanie.
Definitywne rozstanie.
Ka˝de definitywne rozstanie jest bolesne, ale to dzisiejsze było w dodatku zupełnie nie do przewidzenia
– jakoÊ nie zadawałam sobie tego pytania, nigdy nie
zdałam sobie sprawy, ˝e przecie˝ nie mo˝e ta cudowna dla mnie sytu acja trwaç bez koƒ ca, wy dawa ło mi
si´, ˝e b´ dzie my ra zem mo ˝e na zawsze, a przy naj mniej ˝e b´d´ go miała jeszcze długo.
A tu – ostatni wieczór razem…
Płakałam tak długo i tak boleÊnie, ˝e w koƒcu zasn´łam,
wcià˝ obejmujàc go mocno i tulàc do piersi.
– Krzysia! Krzysiunia! – słyszałam przez sen. – Gdzie to
dziec ko si´ podziało, jak kamieƒ w wod´, przecie˝ musi
byç w domu?
Ma ma we szła do sa lo nu, pstryk nàł kon takt i zapa li ła si´
lampa. Moje oczy, jeszcze pełne łez, gwałtownie zaatakowało ostre Êwiatło. Mrugajàc, powoli zlazłam z mego bł´kit ne go spa ce rowe go wó zecz ka, wie dzàc, ˝e był to nasz
ostatni kontakt.
Tak, bo właÊnie tego popołudnia usłyszałam:
– Krysia, ju˝ jesteÊ du˝a, nie musisz mieç wózka, sprzedaj´ go, sàsiadka z góry chce spacerówk´ dla synka. Idê, po˝egnaj si´ z nim…
Ach, jak bolesne było to po˝egnanie, ile łez mnie kosztowało…
Chyba ˝adne potem rozstanie mnie tak nie zraniło. A przecie˝ zdarzały si´ ju˝ i inne groêne momenty w moim niezbyt długim ˝yciu
– gdy na przykład nagle rozlegało si´ wycie alarmu i rodzice zaczynali nerwowo si´ Êpieszyç, biegaç po domu, zbieraç goràczkowo jakieÊ rzeczy, a to pierzyn´, a to garnki, a to znowu – raczej tata – jakieÊ ksià˝ki
i papiery, by potem szybko, szybciutko zbiec do piwnicy. Z czwartego pi´tra, kwadratowà klatkà schodowà pod szklanym dachem. W tej krzàtaninie

6

Krystyna Mazurówna

Marginesy Mazurowna POCZATEK 4 kor.qxd:Layout 1

10/26/10

8:12 PM

Page 7

Marginesy Mazurowna POCZATEK 4 kor.qxd:Layout 1

10/26/10

8:12 PM

Page 8

moje miejsce wypadało na samym koƒcu, dopiero po przygotowaniu całej
reszty ojciec porywał mnie na r´ce i wtedy p´dem, poganiani przez jazgotliwie ujadajàce pieski, chroniliÊmy si´ w piwnicy. Bardzo si´ wtedy bałam, nie nalotu, bo nie rozumiałam, co to takiego, ale tej atmosfery niepokoju i zagro˝enia, którà Êwietnie wyczuwałam. Przy pierwszych nalotach
wojennych we Lwowie nie umiałam jeszcze mówiç ani chodziç, ale udawało mi si´ ju˝ wspinaç na nó˝ki, wi´c trzymajàc si´ siatki swego łó˝eczka,
bujałam si´ energicznie i wydawałam z siebie coÊ w rodzaju psiego skowytu, w czym zresztà sekundowały mi dzielnie cztery ratlerki, ulubieƒcy mamy. Bałam si´, ˝e zostan´ zapomniana? ˚e rodzice w ogniu przygotowaƒ
zostawià mnie samà na górze? Skomlałam tak boleÊnie, a˝ wreszcie któreÊ
z nich porywało mnie na r´ce i znosiło, rzucajàc zaraz potem na wspólny,
wielki barłóg w piwnicy. Alarmy takie i naloty zdarzały si´ tak cz´sto, o najró˝niejszych porach dnia i nocy, ˝e stawały si´ a˝ nu˝àce. Nic dziwnego, ˝e
któregoÊ razu mama, wyrwana ze snu, odmówiła ojcu zejÊcia do schronu.
– Eee, tyle razy ju˝ schodziliÊmy i nigdy si´ nic nie działo, zaraz mo˝e i tak ten alarm odwołajà, ja tu poczekam. Dobrze, jak chcesz, to idê,
chcesz, to bierz dzieci, ja z psami tu zostaj´. Wiem, wiem, ˝e dom naprzeciwko zburzyła bomba, no to co, naszego nie. Schowam si´ za piec
kaflowy, o, tu, nawet mnie z okna nie widaç!
Ojciec próbował jà przekonywaç argumentami logicznymi, ale nie dawała za wygranà. Stałam całym sercem i rozumkiem po stronie taty, ale
nie mogłam jeszcze swego stanowiska przekazaç werbalnie – byłam na
etapie „mama”, „tata”, „daj” i „nie”. Na szcz´Êcie tym razem alarm par´ minut póêniej odwołała syrena o innym, spokojniejszym brzmieniu.
W piwnicy był urzàdzony nasz drugi dom. Piecyk do podgrzewania posiłków, zapas ubraƒ na zmian´, wielka miednica z zimnà wodà, po którà biegało si´ do kranu na podwórko. W przegródce obok mieszkali sàsie dzi. Da lej jesz cze in ni z cze re dà dzie cia ków; ta kich piw ni cznych
komórek było zresztà wiele, tyle ile mieszkaƒ. Czasami siedziało si´ tam
kil ka mi nut, ale cza sa mi i pa r´ dni. Powo li uczy łam si´ cho dziç, po wi´kszałam swój zasób słów, rozumiałam coraz wi´cej.
Tu dopadały mnie pierwsze problemy. Jak doroÊli to robià, ˝e trzymajàc
przed sobà jakiÊ du˝y kawałek papieru, mówià, czego si´ dowiedzieli?
To nazywa si´ czytanie? Jak oni to czytajà, czym? Te˝ bym tak chciała!
Ob ser wowa łam bacz nie na sze go sà sia da. Roz po Êcie rał płach t´ ga ze ty,
wodził chwil´ po niej oczami i zawiadamiał:
– B´dzie jeszcze gorzej, ruskie idà. Przed Niemcami trzeba si´ chowaç,
wybijajà całà inteligencj´, ale ci to dopiero zrobià nam wod´ z mózgu!
Woda – rozumiem. Tata wyjaÊnił mi, co to jest mózg. Ale reszta? Mo˝e
gdybym sama przeczytała, zrozumiałabym lepiej?
Podpatrzyłam, ˝e tata te˝ porusza gałkami ocznymi na boki, studiujàc
swoje ksià˝ki matematyczne. Inna sàsiadka tak˝e, ta co to z drutami i weł-
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nà w r´ku czyta ła pi smo, w któ rym tłumaczono, jak robiç sweterki.
Te˝ bym tak chcia ła! Po sta nowi łam, ˝e b´ d´ czy taç. To sprawa oczu!
Rozpostarłam gazet´ i zacz´łam powoli przemiesz czaç oczka z lewej do prawej, li nij ka po li nij ce.
MyÊlałam, ˝e jeÊli wykonam to odpowiednio stanowczo, dostatecznie długo, to wreszcie tekst jakoÊ do mnie dotrze. Próbowałam zmieniaç system, raz wolniej, raz szybciej. A mo˝e to sprawa oddechu? Czy
nie trzeba go wstrzymaç?
Obserwujàcy mnie przez kilka chwil sàsiad a˝ krzyknàł:
– Stachu! Przecie˝ to twoje dziec ko czyta, dobrze widz´! – zadziwił si´.
– Ile ona ma? Trzy latka? No to jak to mo˝liwe?
– Co tam wy prawiasz? Chcesz do staç? – Ma ma za zwy czaj re agowa ła
jednakowo.
– Czekaj, Bronka – wtràcił si´ ojciec. – Jak to, Kryseczka, czytasz? Przecie˝ to niemo˝liwe, no, powiedz, co tam wyczytałaÊ?
˚eby ratowaç honor i nie dostaç Êcierkà, zastosowałam swojà ulubionà
metod´. Skłamałam:
– Pew nie, ˝e umiem czy taç! Prze czy ta łam wła Ênie o ro bie niu wo dy
z mózgu…
Bo jàc si´, ˝e mo je kłam stwo mo ˝e wyjÊç na jaw, za cz´ łam napraw d´
uczyç si´ czy taç. By łam chu dà, bla dà i słabiut kà dziew czyn kà, cz´ sto
chorowałam i wi´kszoÊç czasu sp´dzałam w łó˝ku. Le˝àc tak i si´ nudzàc, oglà da łam so bie ksià ˝ecz ki i in try gowa ły mnie znaj du jà ce si´
w nich małe czar ne znaczki.
– Mama, co to jest, takie okràgłe?
– Jak to co?! Li ter ka „o”! – od powie dzia ła ma ma i wró ci ła do le pie nia pierogów.
– Stefa! – zaczepiłam naszà niani´. – Jak si´ nazywa taka pałeczka z kropkà na głowie?
– To nie pałeczka, dziec ko, to jest „i”, a du˝e drukowane „i” jest wy˝sze i nie ma tej kropki. A mo˝e utrzeç ci jabłuszko?
Nie chciałam jabłuszka. Byłam ˝àdna wiedzy.
– BaÊka! – krzykn´łam do przechodzàcej obok starszej siostry. – Jak si´
nazywa takie coÊ, co ma trzy garbki, raz w gór´, a raz w dół?
– Co ty wygadujesz, KrzyÊka? To sà litery, ka˝dy głupi wie. Takie trzy laski razem to „em” a jak si´ odwrócà w dół, to „wu”. A musisz na mnie
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mówiç „BaÊka”? Tata mnie woła Basiu, mog´ byç nawet Basiunià albo
Basieƒkà. Jak nie przestaniesz, b´d´ na ciebie mówiç KrzyÊka-PiÊka!
– Dobrze, BaÊko-SraÊko – wyszeptałam cichutko, ˝eby nie naraziç si´ na
natychmiastowe konsekwencje, a jednak daç ujÊcie tłumionej nienawiÊci. BaÊka była przecie˝ starsza o całe siedem lat i mogła mi wlepiç…
Wprawdzie ona twierdziła, ˝e to tylko szeÊç, ale ˝e ka˝da z nas broniła jak lwica swego punktu widzenia, sprawa ta nigdy nie została definitywnie rozwiàzana. Mo˝e prawda le˝ała gdzieÊ poÊrodku? W ka˝dym
razie miałam si´ na bacznoÊci, wolałam z siostrà post´powaç delikatnie
i ostro˝nie, jak ze Êmierdzàcym jajkiem…

Tajemniczy pokoik

BaÊka była dla mnie wzorcem,
z którym walczyłam. Jej bogata wyobraênia fascynowała mnie.
– Wiesz, ja tak naprawd´ nie mam tych
krótkich, byle jak przez mam´ obci´tych szarych włosów, one sà jasnoblond, do pasa. Nosz´ peruk´. Moja prawdziwa twarz te˝ jest pod maskà,
jestem Êliczna, nie mo˝esz sobie nawet wyobraziç. Jak to si´ dzieje? No, bo
ja jestem królewnà, mam władz´ nad całym swoim królestwem słodyczy.
O, wchodzi si´ przez tajemniczy tunel, za tym obrazem, widzisz, to sà właÊnie zamaskowane drzwi. Klucz? Chowam go na rezerwuarze w ubikacji,
ale ty nie mo˝esz dosi´gnàç, jesteÊ za mała... Zresztà nikt do mego królestwa nie wejdzie, chyba ˝e mu pozwol´. Wszyscy tam mnie uwielbiajà, zrobià bez wahania, co zechc´. Mówi´ ci, korytarz wejÊciowy jest cały z herbatniczków, pierwsza sala z czekolady, druga wyło˝ona biszkoptami, a trzecia,
najwi´ksza, zrobiona z takich ró˝owych ciastek z kremem, które tata kupił
nam w niedziel´, komórka z lodów, taras z chałwy... OczywiÊcie, mo˝na
jeÊç, ile wlezie, to wszystko natychmiast odrasta. ChciałabyÊ choç raz tam
ze mnà pójÊç? MusiałabyÊ udowodniç, ˝e masz bardzo silnà wol´ i łagodny
charakter. O, ju˝ wiem – jeÊli mi dasz sto ciastek, mo˝e byç na raty, i si´
przez ten czas ze mnà ani razu nie pokłócisz! Mo˝emy zapisywaç liczb´ tych
ciastek na serwetce i chowaç jà tu, pod nogà szafy mamy.
Byłam zachwycona. Ust´powałam jej, byłam do rany przyłó˝, chocia˝ mój
rogaty charakterek trudno było utrzymaç w ryzach. Błagałam tat´ codziennie o ciastka.
– Nie, nie dwa ani czte ry, kup od ra zu dzie si´ç al bo dwa dzie Êcia. Wy
z mamà te˝ zjecie po jednym, a reszta dla dzieci, przecie˝ kochasz swoje córeczki, prawda, Tupusiu?
Bar dzo ko chał có recz ki, ale jed nak dzi wi ło go mo je hur towe, a nagłe
upodobanie do słodyczy. Co wieczór wracał jednak z białà paczuszkà kołyszàcà si´ apetycznie na sznureczku. DzieliliÊmy ciastka sprawiedliwie
– po jednym dla mamy i taty, reszta na dwie równe porcje. BaÊka zjadała swoje ju˝ przy stole, ja symulowałam przejedzenie.
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– Wezm´ sobie do pokoju, zjem przed snem...
Jasne, to nie ja je tam pałaszowałam. SpisywałyÊmy na papierku. Strasznie długo trwa takie liczenie stu po˝artych ciastek, zwłaszcza ˝e nie zawsze
udawało mi si´ utrzymaç nale˝nà pokor´...
– Widziałam, zjadłaÊ całà babeczk´, zanim mi oddałaÊ ciastka! Tego ci nie wolno! – syczała BaÊka.
– Przecie˝ nie było powiedziane, ˝e nie wolno mi
tknàç! Mam ci daç sto, ale od czasu do czasu mog´
chyba jedno zjeÊç, nie? Znowu kr´cisz! – krzyczałam w poczuciu winy połàczonym z poczuciem niesprawiedliwoÊci.
– Ach, tak? – BaÊka była wyraênie zadowolona.
– Powiedzmy, ˝e mo˝esz, ale miałaÊ si´ nie kłóciç,
a jak inaczej nazwaç ten twój dziki wrzask? Dobra,
skreÊlamy wszystko i zaczynamy od poczàtku!
Nie miałam wyboru. Tak bardzo chciałam wejÊç
do cudownego królestwa, najeÊç si´ wreszcie ciastek do syta i zobaczyç mojà pi´knà – pod maskà
i perukà – siostr´...
Z trudem doszłam do osiemdziesi´ciu pi´ciu. Jeszcze tylko pi´tnaÊcie, mo˝e tylko par´ dni i mój cel
b´dzie osiàgni´ty!
– Jaki cel? Aaa, moja kraina. Dobrze, ale co ty sobie właÊciwie wyobra˝asz? Jak ja ci´ takà brzydkà
tam wprowadz´? Chuda, blada, ˝e a˝ zielona, i przeêroczysta, z tà beznadziejnà twarzà… I tak dobrze, ˝e masz teraz nos! Brzydki, szeroki – na
pew no dłu biesz i b´ dzie jesz cze szer szy – ale jak si´ uro dzi łaÊ, no sa
w ogóle nie było! MiałaÊ same dwie olbrzymie dziury na Êrodku twarzy,
bez nosa!
Zalałam si´ łzami.
– Kłamiesz! Zawsze kłamiesz! Nienawidz´ ci´, nie mog´ na ciebie patrzeç!
Musiałam mieç przynajmniej zalà˝ek nosa!
– A, bardzo dobrze. Kłóç si´, kłóç. Trudno, zaczynamy od nowa.
I skreÊliła osiemdziesiàt pi´ç ciastek...
Zacz´łam podejrzewaç, ˝e nigdy nie uda mi si´ wejÊç do cudownej krainy. Mo˝e lepiej jednak nie liczyç na bezkarne ob˝arstwo w tajemniczym
królestwie, tylko jeÊç te ciastka, które tata teraz codziennie nam przynosił? Ale kwestia cudownej pi´knoÊci mojej siostry-królewny nie dawała
mi spaç. KtóregoÊ wieczoru, le˝àc w swoim łó˝eczku z siatkà naprzeciw
łó˝ka BaÊki, myÊlałam, jak odkryç całà jej urod´? Wpa dłam na genialny,
jak mi si´ zdawa ło, po mysł. Po sta nowi łam jà prze cze kaç. Szczy pa łam
si´, ˝eby nie zasnàç, unosiłam na łokciach, ˝eby byç w jak najbar dziej

Mama trzyma czule
siostr´ za ràczk´
– nic dziwnego, mnie
jeszcze nie ma
na Êwiecie.

Burzliwe ˝ycie tancerki
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niewygodnej pozycji. Udało si´! Po pewnym czasie usłyszałam równy oddech, zobaczyłam siostr´ gł´boko uÊpionà. Cichutko jak myszka przelazłam przez podniesionà siateczk´, na palcach podeszłam do du˝ego łó˝ka sio stry, ostro˝ nie zbli ˝y łam roz czapie rzo ne pa lusz ki do jej głowy
i – z całej siły pociàgn´łam jà za włosy, ˝eby zerwaç peruk´ i ujrzeç te
złote, przepi´kne, długie do pasa pukle.
Na straszny wrzask BaÊki wpadli rodzice. Ojciec przez drzwi z prawej,
w szlafroku w paski, zastygł jak oniemiały i nie mógł długo zrozumieç,
co si´ stało.
Ma ma, jak zawsze szyb sza, sta ła ju˝ w dru gich, lewych drzwiach. Jej
koszula nocna była pognieciona i za krótka, za to kapcie – chyba ojca
– za du ˝e. W r´ ku, na wsia kij słu czaj, jak mówi ła, trzy ma ła skr´ co nà
Êcier k´.
– Cze kaj, Bro niu, nie wol no biç dzie ci, ty le ra zy ci´ pro si łem, niech
wy tłu ma czà, co si´ stało! Krzy sia nie w łó˝ecz ku, a Ba sia pła cze? Co,
maleƒkie?
– Ja sobie grzecznie spałam, a KrzyÊka przylazła i mnie raptem z całej siły tak pociàgn´ła za włosy, ˝e a˝ spadłam z łó˝ka! – przez łzy krzyczała
BaÊka.
– Zaraz, Kryska, a ty powiedz, jak to było? – zwrócił si´ do mnie ojciec,
b´dàc pewny innej wersji wydarzeƒ.
– No… Ona spała, a ja wyszłam z łó˝eczka i jà pociàgn´łam, ale chyba nie
doÊç mocno... – odparłam, ˝ałujàc, ˝e nie udało mi si´ Êciàgnàç peruki.
Na tym poprzestano. Rodzice nigdy nie rozumiejà dzieci...
Sprawa cudownej słodkiej krainy ciàgn´ła si´ chyba przez kilka lat. W tym
czasie wyrosłam, troch´ zmàdrzałam, zdawałam sobie teraz spraw´, ˝e ˝adnej krainy za obrazem byç nie mo˝e, ˝e wszystko to jest bujda. Ale – kontynuowałam spraw´, chciałam zobaczyç min´ siostry i wysłuchaç jej tłumaczeƒ w dniu, kiedy dam jej ostatnie, setne ciastko i za˝àdam wyjaÊnieƒ...
Ale – mo˝e dlatego teraz nie mam skłonnoÊci do tycia. A ona wa˝y osiem
kilo wi´cej!
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Oj ca rzad ko wi dy wa łam. Nie po tra fi´ opowie dzieç, kie dy we Lwowie
byli ruskie, kiedy Niemcy, kiedy go nie było, bo ukrywał si´ w piwnicy, a kiedy po prostu pracował. Pracował najcz´Êciej z grupà matematyków lwowskich, mi´dzy innymi Orliczem, Schauderem i Banachem, w Kawiarni Szkockiej. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, ˝e była
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A tu tata, moja
siostra, ja i pies.
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to lwowska szkoła matematyczna ani ˝e Kawiar nia Szkoc ka wraz z zało˝onà tam Ksi´gà Szkoc kà, której pilnował szatniarz, przejdà do historii
Êwiatowej matematyki… Troszk´ młodszy od taty Karol Borsuk te˝ długo spotykał si´ z ojcem, i we Lwowie, i po latach w Warszawie, gdzie
razem z BaÊkà bawiłyÊmy si´ z jego córkami. We Lwowie i w Łodzi cz´sto bywał u ojca Marceli Stark. Przynosił mi ksià˝ki – do dziÊ pami´tam
otrzymane od niego ˚y cie pszczół i inne ksià˝ki o zwierz´tach…
W owej Ksi´ dze Szkoc kiej uczest ni cy co dzien nych spo tkaƒ wpi sy wa li
problematy matematyczne swojego autorstwa. Oferowali te˝ nagrody za
ich rozwiàzanie. Im problem był trudniejszy, tym wy˝sza proponowana
nagroda dla tego, kto go rozwià˝e bàdê udowodni, ˝e jest nierozwiàzywalny. Mogły to byç dwie kawy, jedno du˝e piwo albo trzy ciastka z kremem. Mój tatuÊ, który zawsze szu kał trud noÊci, postawił pro blem tak
skomplikowany, ˝e ufundował nagrod´ w postaci… ˝ywej g´si.
Wiecie? Okazało si´, ˝e problem jest nie do rozwiàzania. Udowodnił to pewien młody matematyk szwedzki dopiero po czterdziestu latach! Przyjechał
do Warszawy, pokazano go nawet w telewizji, tyle ˝e… nie mógł przyjàç g´si, którà tata ofiarował mu ˝ywà i g´gajàcà, zgodnie z planem, w Êlicznym
koszyczku z falbankami w kwiatki. Nie mógł, bo do Szwecji nie wolno wwoziç ˝adnych zwierzàt! Tata wyprawił wielkà kolacj´ w Bristolu, zaprosił kwiat
matematyków warszawskich i po˝arli chyba nie tylko t´ jednà gàsk´…
Ale te go wszyst kie go nie by ło jesz cze wia do mo w tam tych cza sach.
Zwłaszcza nie miała o tym poj´cia mama, której absolutnie nie podobało si´ wieczne Êl´czenie ojca przy biurku, a jeszcze mniej wycieczki do
kawiar ni.
– Mój to całymi dniami po kawiar niach siedzi, dzieci brudne, włóczà
si´ samopas, ja wszystkiego robiç nie nadà˝am, a on kawk´ sobie pije
jednà za drugà! – narzekała.
Cz´sto, zdesperowana, wpadała nagle do Szkoc kiej – na szcz´Êcie koledzy siedzàcy przy oknie warowali i ostrzegali ojca:
– Staszek, właê pod lad´, twoja ˝ona leci!
Tata chował si´ u szatniarza, który przysi´gał, ˝e nie, ˝e pana Mazura tu
dziÊ nie było, i przeczekiwał, póki mama nie zrezygnowała z poszukiwaƒ.
A ja – ju˝ wtedy uwielbiałam zmiany. Zmiany potraw, zmiany zaj´ç, zmiany miejsca pobytu…
Na zmiany mieszkaƒ nie mogłam narzekaç. Mieszkałam w jednym pokoiku z siostrà, której – trudno si´ dziwiç – nie było to na r´k´. Ja te˝
wolałam mieç własny kàcik! Ojciec obiecał mi, ˝e ju˝ niedługo si´ przeprowadzimy, ˝e b´d´ miała oddzielny pokoik. Czekałam niecier pliwie.
W koƒcu rzeczywiÊcie zmieniliÊmy mieszkanie. Z placu Jura przeprowadziliÊmy si´ na Ober tyƒskà, i co? Znowu jakoÊ tak wyszło, ˝e byłyÊmy
razem. W dodatku na oszklonej werandzie, wi´c zastanawiałam si´, jak
to b´dzie w zimie, czy na niej nie zamarzniemy.

Burzliwe ˝ycie tancerki
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