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¯YCIE JEST GR¥

Ile¿ to ju¿ razy gra³am. Nie tylko na korcie tenisowym, lecz tak 
naprawdê, w ¿yciu. Wszystko wtedy stawia³o siê na jedn¹ kartê, a gra 
toczy³a siê o los, o egzystencjê. Dziœ gram tylko o satysfakcjê, 
o chromowany puchar. Dziœ jest mój wielki dzieñ... 

*

By³a pogodna niedziela. Fina³ mistrzostw tenisowych mia³ siê rozegraæ 
po po³udniu. Ogarnê³y mnie w¹tpliwoœci, czy dam radê mojej 
przeciwniczce – o po³owê m³odszej, szybszej i lepszej technicznie. 

Lêk po ubieg³orocznym zerwaniu œciêgna Achillesa ci¹gle drzemie we 
mnie. Parê tygodni przerwy w aktywnoœci ¿yciowej, potem miesi¹ce 
¿mudnego treningu. Czas p³ynie szybko. Odzyska³am kondycjê 
i uwierzy³am w swoje si³y. 

Ruszy³yœmy z Bell¹, moim psem, na spacer do lasu, na mój „pagórek 
kontemplacji”. Niebo z lekka pokryte poszarpanymi chmurkami, przez 
które przebija³ b³êkit. S³oñca jeszcze nie by³o, lecz czu³o siê jego ciep³o. 
Sz³yœmy moj¹ ulubion¹ drog¹. Wszêdzie ci¹gnê³y siê ³any dojrza³ego zbo¿a 
faluj¹cego jak morze. Minê³yœmy polanê. Wspinaj¹c siê na strom¹ skarpê 
poros³¹ dzikimi ró¿ami i je¿yn¹, mia³am uczucie, ¿e pokonujê naturê. 
Dotar³yœmy na miejsce. Po³o¿y³am siê na po¿ó³k³ej trawie i zastanawia³am, 
czy ktoœ jeszcze tu przychodzi. Muszê wygraæ ten mecz, muszê... Wygram... 
wygram... wygram...

S³oñce leniwie przebija³o siê przez rozbite wiatrem chmury, œwiat 
powoli nabiera³ barw. Pokocha³am to miejsce. Przychodzi³am tu prawie co 
dzieñ – od wczesnej wiosny do póŸnej jesieni. A i zim¹ czasem odwiedza³am 
je czêsto. Pierwszy raz zobaczy³am pagórek kiedyœ w maju, kwit³y mlecze 
i by³o tak weso³o, ¿ó³to. Od tej pory to miejsce moich rozmyœlañ, medytacji, 
a tak¿e miejsce, gdzie zostawia³am ¿al i ³zy. Nawet Bella chêtnie k³adzie siê 
tu ko³o mnie i le¿y spokojnie. Muszê wygraæ ten mecz... muszê... 

*

Na kortach tenisowych zebra³o siê ju¿ sporo goœci; w wiêkszoœci  
rodziny cz³onków klubu, ale i ludzie, którzy przyszli popatrzeæ, jak siê gra 
w tenisa. Przemaszerowa³am przed szpalerem kibiców z torb¹ i rakiet¹. 
Poczu³am siê tu dziœ dziwnie obco. Mo¿e mia³am tremê, a mo¿e 
przeszkadza³y mi ciekawskie spojrzenia. Co oni myœl¹... pewnie, ¿e 
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przyty³am... ¿e nie dam rady Ester. Usiad³am na dole trybuny, z brzegu, 
gdzie nie by³o nikogo. Bez zaanga¿owania ogl¹da³am jakiœ mecz tenisowy. 
Ostre, a¿ k³uj¹ce s³oñce zapowiada³o zmianê pogody. Na tarasie przed 
klubowym domkiem wrza³o jak w ulu. Obserwatorów by³o coraz wiêcej. 
Mnie nie interesowa³o nic poza tym, ¿e za parê chwil zagram mecz fina³owy. 
„Muszê wygraæ” – natrêtnie kr¹¿y³o mi w g³owie. – Bist du nicht fertig? – 
wyrwa³o mnie z zadumy. Przede mn¹ sta³a Ester gotowa do gry. W³osy mia³a 
splecione w warkocz, a spojrzenie zwyciêskie. Zerwa³am siê na równe nogi. 
Znów musia³am przemaszerowaæ przed szpalerem kibiców, aby dostaæ siê 
do szatni. I znów czu³am na sobie ciekawskie spojrzenia. Moje oczy szuka³y 
Ralfa, ale nigdzie go nie by³o. Czy¿by zapomnia³, ¿e gram fina³? Wczoraj 
obiecywa³, ¿e przyjdzie. „W³aœciwie jest mi to obojêtne” – skonstatowa³am. 
„Je¿eli chcê wygraæ, to nie liczy siê tu dla mnie nikt poza Ester”.

Bia³¹ plisowan¹ spódniczkê „Lacosty” wk³adam na szczególne okazje. 
Jak dziœ. Popo³udniowe sierpniowe s³oñce pra¿y³o k¹saj¹cymi 
promieniami. Sta³am na korcie spokojna i skoncentrowana jak rzadko 
w takiej chwili. Losujemy. Wybieram serw. Rozgrzewka. Odbijamy pi³ki 
mocno i pewnie. Wymiana jest d³uga, rytmiczny dŸwiêk strun rakiety 
i dŸwiêk odbijaj¹cej siê pi³ki. I ci¹gle ta uporczywa myœl: „Czy wygram 
dzisiaj?”. Zaczynamy. Serwujê, pi³ka leci jak torpeda. Wymiana szybka 
i agresywna. Pan Mietek zawsze mi mówi³: „Graj na przerzut, a wygrasz na 
pewno”. Pan Mietek – serce mi drgnê³o. Spotka³am go w tym roku latem na 
kortach we Wroc³awiu. Siedzia³ w swoim kantorku i naci¹ga³ tenisowe 
rakiety. Zupe³nie tak samo, jak przed dwudziestu piêciu laty. Co za 
wzruszaj¹ce spotkanie po latach, w tym samym miejscu. Zawsze mi 
powtarza³: „Tenis jest jak ¿ycie, musisz walczyæ, odpieraæ ataki”. Nie, Ester, 
nie wygrasz tego gema, on ju¿ nale¿y do mnie. Uderzam z pasj¹ – raz na 
forhend, raz na bekhend. Jest równowaga. Teraz to ju¿ gem musi byæ mój.

Czujê zapach trawy spalonej od s³oñca, s³yszê cykanie œwierszczy. 
Gdzie ja jestem: na korcie czy na polanie? Serwujê mocno. Ester wyrzuca na 
aut. Prowadzê. Spogl¹dam ukradkiem do góry, w stronê trybun. Szukam 
Ralfa. Stoi oparty o œcianê, patrzy na mnie. A wiêc jest dla kogo graæ. Serce 
wali mi z radoœci, a mo¿e niepokoju, ¿e jeszcze tyle przede mn¹. „Panie 
Mietku, czy gram dobrze? Czy jest pan ze mnie zadowolony? Pamiêtam, jak 
pan mnie uczy³ pierwszych kroków na korcie, pierwszych uderzeñ pi³ki. 
Czy pamiêta pan ten wieczór w Bydgoszczy? Mówi³ pan: ’Kiedyœ musisz 
zacz¹æ graæ. Graæ w ¿yciu, graæ z ¿yciem i wygrywaæ. Uderzaj¹c w tê ma³¹ 
pi³kê, nauczysz siê odpieraæ ataki w ¿yciu. Tenis i ¿ycie niewiele siê ró¿ni¹ 
od siebie. Trzeba podbiec, uderzyæ, odeprzeæ, zaatakowaæ i... wygraæ’. 
Mia³am wtedy szesnaœcie lat. Siedzieliœmy przy stoliku, pan pi³ koniak, ja 
wino. Pierwszy raz zda³am sobie sprawê, ¿e pan jest mê¿czyzn¹. W tañcu 
pan mnie poca³owa³ – by³am taka sp³oszona. Powiedzia³ pan: ’Jesteœ jeszcze 
dzieckiem, graj w tenisa, ucz siê ¿ycia, masz talent’”. Znów zmiana pól. 
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Malujê na ziemi jeszcze dwie kreski, prowadzê 3:0. Ester pije wodê, zwil¿a 
sobie twarz, jest jej gor¹co. Mnie te¿ pot zalewa oczy, lecz mecz dopiero siê 
rozpocz¹³. Wymiana pi³ek – ca³y rok czeka³aœ na tê chwilê, nie zmarnuj 
szansy, musisz wygraæ. „Nie, nie! Pi³ka by³a dobra” – wyk³óca siê Ester. 
„Cholera jasna, chyba jesteœ œlepa” – pomyœla³am. Sêdzia nakazuje 
powtórzenie pi³ki. Jestem zdenerwowana, to niesprawiedliwe. Atmosfera 
robi siê gor¹ca. Widzowie gwi¿d¿¹, jakieœ okrzyki. Napiêcie roœnie, 
zupe³nie jak w Pary¿u na Roland Garros lub w Wimbledonie. Gramy dalej... 
Gema wygrywam g³adko. Jestem jak w transie, uderzam z ca³ej si³y, pi³ki s¹ 
nie do odebrania, jak szczur uciekaj¹ Ester spod nóg. Jest zdenerwowana. 
Serwuje chaotycznie, a ja wszystko odbieram i posy³am jej po rogach. 
Momenty mej radoœci i jej bezradnoœci odmierza ¿ó³ta pi³ka, która wêdruje 
tam i z powrotem jak bumerang. Jest 6:0, wygra³am seta. Drugi set. Ester 
prowadzi. Zamyœli³am siê, rozprê¿y³am i jakby oddali³am z pola walki. Nie, 
nie wolno tak, muszê powróciæ na drogê zwyciêstwa. Gdzie jest Ralf, 
dlaczego go nie ma?... Szukam go w trawie podczas ksiê¿ycowej nocy. 
Czujê jego rêce, szybki oddech, s³yszê szept: „Jesteœ jedyna, 
niepowtarzalna, nikt ci nie dorówna...”. O Bo¿e, gdzie ja jestem? Wróæ do 
gry, wróæ, bo przegrasz.

Jestem jak œcianka treningowa, twarda, niezmienna, na ka¿de 
uderzenie odpowiadam tym samym. Automatyczne riposty, jak w ¿yciu. Ale 
czujê, ¿e pi³ki trac¹ si³ê i szybkoœæ. Ester posy³a je tam, gdzie zapragnie. 
Widzê Ralfa, jest niespokojny, znam jego zachowanie. Czy ja go w ogóle 
interesujê jako cz³owiek, czy jestem dla niego tylko synonimem seksu? 

Zaciskam zêby, muszê, muszê. Najchêtniej pobieg³abym na swój 
„pagórek medytacji”, by zaczerpn¹æ nowej energii. Zwariowa³am chyba, 
Ester jest m³odsza o po³owê. Mog³abym byæ jej matk¹. Chcia³abym mieæ 
tak¹ córkê, jak ona. Oklaski. Nie, nie dla mnie, dla Ester. Mnie nikt tu nie 
klaszcze. Nie, nie mam ju¿ szans. Jestem tu obca, nikt by siê nie cieszy³, 
gdybym wygra³a. Ciekawe, jak oni o mnie mówi¹: „die Polin”, 
„Ausländerina”? Ester prowadzi 3:1. Jeszcze nic straconego. Znów 
sprê¿am siê wewnêtrznie. Uderzam mocniej, zmieniam d³ugoœæ pi³ki. 
Staram siê graæ krótkim, ostrym crossem. Zaczynam prowadziæ i... 
wygrywam gema! Nogi mam ciê¿kie, g³owê jakby spuchniêt¹, oddech 
szybki, urywany. Odbijam, przerzucam, chyba zbyt ostro¿nie, muszê graæ 
pewniej. A gra idzie w³aœciwie o nic, o satysfakcjê, o du¿y, chromowany 
puchar. O to, ¿eby w zimowe wieczory wspominaæ, kto wygra³, kto przegra³. 
Czujê siê jak w teatrze na scenie. Widzowie na trybunach, a my na korcie 
gramy swoje role: zwyciêzcy i pokonanego. Tak, tu, w tym miejscu 
upad³am, coœ dar³o siê w nodze jak stara szmata, nawet nie zabola³o. To 
z tego kortu Ralf wynosi³ mnie na rêkach. Czu³am jego spocone ramiona, 
czu³am jego ciep³o. I od tego momentu wszystko siê nagle w moim ¿yciu 
odmieni³o. Teraz czas mierzê rocznicami tego wypadku. Dlatego dziœ, 
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w³aœnie na tym korcie, muszê ten mecz wygraæ. Udowodniê sobie i innym, 
¿e jestem tu najlepsza. Znów uderzam z pasj¹, nadajê pi³ce magiczn¹ si³ê. 
Si³ê mych myœli i pragnieñ. Byle wytrwaæ, wytrwaæ do koñca. To ju¿ trzecia 
godzina gry, jestem zmêczona. Ester zaczyna graæ topspin, czego nie lubiê. 
Pi³ka skacze wysoko i trzeba bardzo siê koncentrowaæ, aby odebraæ. Ale to 
ju¿ ostatnie pi³ki, ostatnia szansa... walcz... walcz! Pot strugami zalewa mi 
twarz, czujê jego s³ony smak. Pi³ka wali we mnie jak torpeda. Odpieram 
ataki z furi¹. Uderzam, mam przewagê, prowadzê. Niech siê stanie cud, 
muszê wygraæ! Widzê jedynie czerwon¹ nawierzchniê kortu i ¿ó³t¹ pi³kê, 
która mnie bez ustanku atakuje. Otaczaj¹cy œwiat rozp³yn¹³ siê jak we mgle. 
Jestem tylko ja i pi³ka. S³yszê jej dŸwiêczne odbicie i echo wo³aj¹ce: – 
Wygrasz, wygrasz... wygra³aœ... Wygra³aœ mecz... wygra³aœ ¿ycie... wygra-
³aœ siebie. 

Kirchwald, sierpieñ 1989
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METANOJA
CZYLI SZKO£A UCZUÆ 

Droga Izabello
 

Pragnê Ciê powitaæ w gronie moich uczniów. Metanoja, to proces 
poznawania siebie, pozbywania siê z³ych nawyków i zastêpowania ich 
dobrymi. Jest to proces odradzania siê. Metanoja trwa siedem dni, czas ten 
mo¿e siê staæ pocz¹tkiem czegoœ nowego w Twoim ¿yciu. Bêdziesz mia³a 
mo¿liwoœæ powrotu do czasów dzieciñstwa i przeanalizowania tego, co by³o 
dobre, a co z³e. Przekonasz siê, jaki wp³yw na funkcjonowanie doros³ego 
cz³owieka ma okres dzieciñstwa . Proszê, na ile czas Ci pozwala, zastanów 
siê nad tym, co Ciê w ¿yciu gnêbi, co Ci dolega. Staraj siê w wolnych 
chwilach wróciæ do wspomnieñ z dzieciñstwa. Pozdrawiam Ciê serdecznie 
i ¿yczê powodzenia w procesie metano i.

           Günter 

Dzieñ pierwszy

Spotka³yœmy siê w poci¹gu. Brygit jecha³a z Kolonii, a ja dosiad³am siê 
w Koblencji. Zmierzamy w kierunku Neunbergu. Rozpiera nas ciekawoœæ. 
Obie dosta³yœmy takie same listy od Güntera: trzeba zabraæ ze sob¹ 
wygodne ubranie, sporo bielizny i podkoszulków na zmianê, kalosze, strój 
odœwiêtny oraz przybory do malowania. Trochê nas to ubawi³o. Czy¿by 
w programie by³ plener malarski? Metanoja, rodzaj emocjonalnego 
treningu. Czujê wewnêtrzny niepokój. Co mnie tam spotka? Pewnie metody, 
którymi pos³uguj¹ siê terapeuci, s¹ brutalne dla duszy. Ale ju¿ nie ma 
odwrotu, decyzja zapad³a. Jedziemy z przygodami. W Neunbergu uciek³ 
nam poci¹g do Penig. Nie mia³yœmy wielkiego wyboru: taksówka za du¿e 
pieni¹dze albo podró¿ podmiejsk¹ kolejk¹ Pendellino. No wiêc Pendellino. 
Sk³adaj¹ca siê z trzech wagonów kolejka podmiejska jeŸdzi tam i z powro-
tem, zatrzymuj¹c siê na ka¿dej stacji. Zainteresowa³ siê nami konduktor 
i radzi³ wysi¹œæ w Steinfeldzie. Z tej miejscowoœci mamy jeszcze trzy 
kilometry pieszo przez las, chyba, ¿e odbierze nas ktoœ z oœrodka 
terapeutycznego. W Steinfeldzie przywita³ nas mroŸny wiatr. Na stacji pusto 
i g³ucho. Ponad godzinê czeka³yœmy na zimnie, przytupuj¹c nogami. NieŸle 
siê zaczyna, ignoruj¹ nas. A mo¿e powinnyœmy iœæ te trzy kilometry 
z naszymi walizami? W koñcu pojawi³ siê Eduard, jeden z asystentów 
Güntera. Brygit by³a wœciek³a, ja raczej zobojêtnia³a. Rahmeshof – malutka 
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osada, parê zabudowañ i budynek oœrodka terapeutycznego. Tu mo¿na 
dojechaæ tylko autem lub przyjœæ pieszo, nie ma ¿adnych œrodków 
komunikacji. Przyby³yœmy na seminarium jako ostatnie. W du¿ej sali 
jadalnej panuje dziwna atmosfera. Wszyscy coœ pisz¹, g³owy pospuszczane, 
skupienie na twarzach. Czujê napiêcie w powietrzu. Dosta³yœmy 
parostronicowy kwestionariusz do wype³nienia. Rozdzielono nas. Brygit do 
innego sto³u i ja do innego. Günter, zawsze pogodny i uœmiechniêty, tym 
razem jest jakiœ inny. Jego dwie asystentki Eva Maria i Chantal maj¹ twarze 
ponure i nieprzeniknione... Co te¿ nas tu czeka? Zbli¿a siê czas kolacji. 
Herbata miêtowa, ser ¿ó³ty, czarny chleb – jak w wiêzieniu. Podczas kolacji 
rozdano regulamin, który nale¿a³o podpisaæ i oddaæ. Regulamin bardzo 
rygorystyczny: za spóŸnianie – wydalenie, jedna nieobecnoœæ – wydalenie, 
itd. Musimy oddaæ kluczyki od samochodów, nie wolno opuszczaæ oœrodka 
ani porozumiewaæ siê z rodzin¹. Obowi¹zuje ca³kowite milczenie, a¿ do 
odwo³ania. Wolno tylko odpowiadaæ na pytania nauczycieli. Chantal 
prezentuj¹ca nam dzisiejszy program ma zimny, bezwzglêdny ton g³osu. 

*

Zaczê³y siê rozmowy indywidualne. Mnie zaliczono do grupy pod 
nazw¹ „Ró¿owe okulary”, tzn. stwierdzono, ¿e jestem zbyt wielk¹ 
optymistk¹! Nadano nam nowe, robocze imiona. Moje brzmi: „Marnujesz 
mi moje ¿ycie” – powtarza³ mi to przez ca³e dzieciñstwo ojciec. Inni maj¹ 
imiona: Leniwy byk, G³upia œwinia, K³amca, Oszust...

Nale¿ê do grupy Güntera. Mimo ¿e tym razem wydaje siê inny, lubiê go 
i tak. ¯ona Güntera jest Polk¹, ma na imiê Dorota. PóŸny wieczór. Idziemy 
do du¿ej sali. Tu odbywa siê medytacja ze œwiat³em w celu nauczenia siê 
osi¹gania iluminacji wizualnej. Siedzimy na ustawionych w kr¹g krzes³ach. 
Günter nas wita, rozdaj¹c gorzk¹ czekoladê. Trzeba zamkn¹æ oczy, Günter 
ka¿demu daje do rêki ze s³owami: „kocham ciê”. 

*

...Ma³y Punkt Œwietlny, punkt energii, wêdruje z kosmosu na ziemiê 
i znajduje kochaj¹c¹ siê parê. Energia mi³oœci tych dwojga ludzi przyci¹ga 
punkt œwietlny i zamieszkuje on w ³onie kobiety. Minê³y dni, tygodnie 
i ma³y punkt sta³ siê p³odem. Roœnie z miesi¹ca na miesi¹c. Przychodzi na 
œwiat z bólem, w szoku. Wyrwany z ciep³a i miêkkoœci, oderwany od matki. 
Zimno i szorstko wszêdzie. Szarpi¹ go jakieœ ludzkie rêce. Czas mija. 
Roœnie karmiony przez matkê; lubi ten moment, gdy ona bierze go na rêce. 
Mijaj¹ lata, jest coraz wiêcej przykrych doœwiadczeñ dzieciñstwa 
i doros³ego ¿ycia. I oto nadchodzi dzieñ, kiedy przyje¿d¿a do Rahmeshofu 
pe³en lêku i niepokoju. Tu spotyka swego Duchowego Opiekuna, który 
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zaprowadzi go do œwiêtego miejsca...
W tym momencie nale¿a³o wizualizowaæ swojego Opiekuna. Ukaza³a 

mi siê pogodna, okr¹g³a twarz z wielkimi oczyma, wysokim czo³em, blond 
w³osami. Przypomina³a moj¹ lalkê z dzieciñstwa, któr¹ bardzo lubi³am. 
Nazwa³am j¹ Dora. Dora poprowadzi³a mnie przez œwietlany most do 
œwiêtego miejsca – wspania³ego ogrodu z drzewami cytrusowymi. Ros³o 
tam drzewo mojego ¿ycia – masywny orzech. Obok p³ynê³a rzeka mojego 
¿ycia, pe³na zakrêtów i brudów, ale powoli woda stawa³a siê coraz bardziej 
przejrzysta. Na drugim brzegu ze z³otym piaskiem by³o jeszcze piêkniej. 
Popo³udniowe s³oñce oœwietla³o wysok¹ skarpê, na której ros³y okaza³e 
krzewy i kwiaty. W tym ogrodzie siedzieli: mój Intelekt i moje Wewnêtrzne 
Dziecko, k³ócili siê ze sob¹. Podchodzê, rozmawiamy, próbujemy pozbyæ 
siê tego, co jest z³e, co nam w ¿yciu przeszkadza. 

Medytacja trwa³a ponad trzy godziny. Potem nale¿a³o opisaæ wra¿enia, 
wype³niæ ankietê i namalowaæ mandalê – medytacyjny kolorowy obrazek. 
Te pierwsze nauki trwa³y do trzeciej w nocy. 

Dzieñ drugi 

Ju¿ o szóstej pobudka. Znów medytacja, tym razem dynamiczna – 
kunadlini, trzydzieœci minut potrz¹sania cia³em. Wszyscy s¹ mokrzy, 
w powietrzu woñ potu. Œniadanie jak wczoraj: miêtówka itd. Przy œniadaniu 
og³oszono na dziœ: „Dzieñ Matki”... i nic wiêcej. Potem zaprowadzono nas 
do du¿ej sali. Krzes³a sta³y w rzêdach, a przed nami stó³ nauczycielski. 
Rozpoczê³a siê medytacja polegaj¹ca na wzbudzaniu ¿alu i nienawiœci do 
w³asnej matki. By³ to w³aœciwie bardzo drastyczny i bolesny proces 
przeciwko rodzonej matce. Nastêpnie przyniesiono poduchy i parê pa³ek. 
Ka¿dy po kolei musia³ waliæ w poduchê. Bij¹c w ni¹, uczy³ siê wyrzucaæ 
swoj¹ agresjê. Po obiedzie ponownie zaprowadzono nas do du¿ej sali, gdzie 
w dwóch rzêdach le¿a³y poduchy, a na nich wielkie pa³y. Krótka medytacja 
wzmacniaj¹ca oskar¿enie matki. A potem... oko³o czterech godzin, non 
stop, walenia w poduchy. Ani na chwilê nie wolno by³o przerwaæ. Z ludzi 
la³ siê pot, resztkami si³ walili pa³ami, jêcz¹c, p³acz¹c, wyj¹c... Wszyscy 
byliœmy na granicy wytrzyma³oœci psychicznej i fizycznej. 

Kolacja. Nadal obowi¹zuje milczenie. Wszyscy mamy spuchniête 
twarze i bardzo smutne oczy. Po kolacji dalej walenie pa³ami, czyli 
„zabijanie mamusi”. Klêczymy na kolanach i walimy w rytm muzyki 
dynamicznej medytacji. – „Ich bringe dich um!” – rozlega siê chóralne 
wycie. 

– Zabijê ciê! Zabijê!... Zabijê!...   

*
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Wracamy do sali wyk³adowej. Teraz trzeba napisaæ dwa opowiadania: 
jedno o teraŸniejszoœci, a drugie o dzieciñstwie. Potem rozmowa z Günte-
rem. Dostajê dodatkow¹ pokutê – 250 uderzeñ pa³¹ z okrzykami: – „Muter 
ist tot!”. Wracam do sali. Polecono mi napisaæ szeœæ stron oskar¿enia matki. 
Piszê po polsku, bo i tak nikt tego nie bêdzie czyta³; g³ównie chodzi 
o wylanie ¿alów. Znów siedzimy do trzeciej w nocy. Potem rozdano 
mandale do pomalowania i mo¿na ju¿ iœæ spaæ. Jest zimno, brak ciep³ej 
wody, nie mo¿na siê umyæ – to te¿ metody psychoterapeutyczne. 

Dzieñ trzeci

Pobudka o pi¹tej trzydzieœci. Przy myciu zêby drêtwiej¹ od lodowatej 
wody. Umy³am w³osy, zimno mi w g³owê; dobrze ¿e mo¿na wysuszyæ 
suszark¹. Dziœ „Dzieñ Ojca”. Zaczynamy o szóstej medytacj¹ kunadlini. 
Wszyscy spoceni, zapach przepoconych ubrañ. Nie ma czasu, ¿eby siê 
przebraæ. Milczenie surowo nakazane. Krótka przerwa na œniadanie 
i wys³uchanie programu dnia. Bêdzie podobnie jak wczoraj. Oskar¿enie jak 
w s¹dzie, w formie procesu. Günter krzyczy na nas, Eva Maria wygl¹da jak 
czarownica. Przygl¹dam siê im i szacujê, ile sadyzmu trzeba mieæ w sobie, 
¿eby takimi metodami pracowaæ z ludŸmi. I znów... walenie pa³ami, 
„zabijanie tatusia”. – „Vater ist tot! Vater ist tot!” (...) Tym razem trwa to 
d³u¿ej. Przerwy s¹ krótkie, na wyprostowanie bol¹cych kolan i z³apanie 
oddechu. Pot siê leje strumieniami, jêki, ryki. Do tego wrzaski nauczycieli:  
„Wal mocniej, ty œmierdzielu... Wal, ty leniwy warchole”...

Tracê poczucie czasu, nie wiem, jak d³ugo tu jesteœmy. Wszyscy 
sprawiamy wra¿enie ludzi u kresu swych mo¿liwoœci. Obiad oko³o 
piêtnastej – grochówka i nic wiêcej. W kranie nadal zimna woda, a do picia 
tylko miêtowa herbata. Ludzie jedz¹ s³odycze jak opêtani. Ka¿dy w jakiœ 
sposób chce z³agodziæ stres. Eva Maria zakazuje palenia papierosów 
i jedzenia s³odyczy; twierdzi, ¿e niszczy to sferê astraln¹, gdzie mieszcz¹ siê 
nasze uczucia.

Ca³e popo³udnie piszemy oskar¿enie ojca, tym razem dziesiêæ stron. 
I znów do du¿ej sali, i znów walenie pa³¹. – „Vater ist tot! Vater ist tot!”...

Dzieñ czwarty 

Rano, jak zwykle, dynamiczna medytacja. Jesteœmy wykoñczeni. 
Wszyscy milcz¹, wœród uczestników seminarium zapanowa³a jakaœ wielka 
obojêtnoœæ. Przy tym organizatorzy niczego nie podaj¹ nam do wiadomoœci. 
Wszystko jest niespodziank¹ owian¹ tajemnic¹. Zaprowadzono nas do 
obszernej sali. Na œrodku du¿y stó³ przykryty na czarno. Nasi nauczyciele 

12



w czerni, jak na pogrzeb. Ich twarze s¹ zimne, z³e. Zaczyna siê oskar¿anie 
rodziców. Atmosfera jak w s¹dzie lub na sabacie czarownic. Mocne s³owa, 
przekleñstwa, wszystko pod adresem rodziców. Ca³oœæ ma formê swoistej 
medytacji. Potem znów piszemy; dziœ nie ma przerwy na obiad, trzeba pisaæ 
w czasie posi³ku. I znów medytacja oskar¿aj¹ca rodziców, i znów pisanie. 
Wszystko co najgorsze trzeba przelaæ na papier, wyrzuciæ z siebie. Wieczór 
w du¿ej sali, tym razem nastrój luŸniejszy. Naœladujemy naszych rodziców – 
pantomima. Po kolacji polecono nam ciep³o siê ubraæ i zabraæ wszystkie 
papiery oskar¿aj¹ce siebie i rodziców. Na œrodku podwórza p³onê³o 
ognisko: œwiêty ogieñ. Ka¿dy z pasj¹ gniót³ kartki strona po stronie i wrzuca³ 
do ogniska, aby w œwiêtym ogniu raz na zawsze sp³onê³o to, co z³e. I znów 
przepowiadanie grzechów i cichy szept: „Uwolnij siê od tego”. Noc, ogieñ 
p³onie, a w nim nasze wady, negatywne wzorce, niepowodzenia ¿yciowe. 
Dziœ mija po³owa procesu metanoi. Piszemy w³asn¹ biografiê, tym razem 
pozytywn¹. Na koniec, jak zwykle, malujemy mandalê. 

Dzieñ pi¹ty

Dziœ jest „Dzieñ Wspó³czucia i Wybaczenia”, dzieñ budzenia 
pozytywnych uczuæ ludzkich. Jak co dzieñ dynamiczna medytacja, 
œniadanie. Po œniadaniu czekamy przed du¿¹ sal¹. Polecono nam zamkn¹æ 
oczy i ka¿dego osobno poprowadzono na miejsce, dopiero wtedy wolno 
otworzyæ oczy. Widok dziwny. Poduchy u³o¿one w rzêdy, przed ka¿d¹ dwie 
œwiece nagrobkowe, dwa goŸdziki – bia³y i czerwony i pluszowy misiek. 
Medytujemy, siedz¹c na poduchach. ...Dora prowadzi mnie do œwiêtego 
miejsca, gdzie poznajê moj¹ matkê. Moja mama jest ma³¹ dziewczynk¹, 
musi znosiæ kaprysy swojej matki, jest nieszczêœliwa. Opowiada mi 
o wszystkim... Wspó³czujê jej. Dora prowadzi mnie dalej. Spotykam 
mojego ojca jako dwunastoletniego ch³opca. Króciutkie w³osy, koszula ze 
stójk¹, kamizelka, spodnie ni to d³ugie, ni to krótkie. Opowiada mi o sobie 
i p³acze... W domu wisi na œcianie skórzana dyscyplina, któr¹ dostaje lanie 
za najdrobniejsze przewinienie. Pocieszam go, jak mogê. Puszczaj¹ moje 
blokady, p³aczê, szlocham. Potem... oboje rodzice maj¹ wypadek i s¹ ciê¿ko 
ranni. Siedzê przy ich ³o¿u œmierci. I znów uczucie ¿alu i przebaczenia. 
Przypomnia³y mi siê wszystkie upokorzenia z dzieciñstwa. Wybaczam im. 
Tulimy do siebie pluszowe miœki i przemawiamy do nich czule. ¯a³obna 
muzyka Chopina, Bacha, Schuberta wype³nia salê. Rozpoczyna siê 
ceremonia pogrzebowa. Günter i jego asystenci, ubrani na czarno, stoj¹ ze 
œwiecami w rêkach. Powoli podchodz¹ do ka¿dego i zapalaj¹ nasze œwiece. 
Atmosfera pogrzebowa. Günter wyg³asza mowê po¿egnaln¹ do rodziców. 
Teraz udamy siê na pogrzeb. Wsiadamy do samochodów i jedziemy do 
pobliskiego miasteczka na cmentarz. Ka¿dy zabiera ze sob¹ dwa goŸdziki, 
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dwie œwiece nagrobkowe oraz pisemn¹ instrukcjê i suchy prowiant na obiad. 
Na cmentarzu pozostaniemy dwie godziny. Do miasteczka mamy 
dwadzieœcia minut. Jedziemy kolumn¹ piêciu samochodów. Grupa liczy 
dwadzieœcia dwie osoby. Wchodzimy na cmentarz. Wygl¹damy osobliwie – 
ponad dwadzieœcia osób, a ka¿da z bia³ym i czerwonym goŸdzikiem 
i dwoma œwiecami. Sprawia³o to wra¿enie konwentyklu jakiejœ sekty. 
Odwiedzaj¹cy cmentarz przygl¹dali siê nam z zaciekawieniem.

Wed³ug otrzymanej instrukcji mieliœmy znaleŸæ dwa groby: jeden dla 
matki, drugi dla ojca. Nastêpnie zapaliæ œwiecê, po³o¿yæ kwiatek, 
wizualizowaæ mamê lub tatê i rozmawiaæ z nimi. Prosiæ o wybaczenie, 
o wzajemne uwolnienie siê od z³ej karmy, z³ego przeznaczenia, i – wraz 
z wizualizacj¹ snopu œwiat³a – pos³aæ ich do nieba lub w kosmos. Na 
zakoñczenie nale¿a³o znaleŸæ grób dla siebie. Wybra³am sobie grób 
niejakiej Johanny Montgomery i le¿¹c na jej grobie wizualizowa³am siebie. 
Spojrza³am na praw¹ i na lew¹ stronê ¿ycia. Lewa strona szara i jakby za 
mg³¹. Prawa bardzo wyraŸna. Le¿a³am w trumnie w piêknej czarnej sukni 
z fioletowym wykoñczeniem. Mia³am ponad dziewiêædziesi¹t lat. Piêkny 
pogrzeb, mnóstwo kwiatów, t³um ludzi... Usiad³am na ³awce, ¿eby to 
wszystko opisaæ. Jad³am suchy prowiant i przygl¹da³am siê innym 
uczestnikom. W Rahmeshofie oczekiwa³ nas Günter z kaw¹ i ciastem. 
Odbywa³a siê nasza stypa, przy stole nale¿a³o rozmawiaæ tylko o rodzicach. 
Wszelkie inne tematy by³y zakazane. Po stypie nast¹pi³y indywidualne 
rozmowy z nauczycielami. Güntera nie zachwyci³y moje wizje. Zosta³am 
wys³ana na ³¹kê, dla przemyœlenia jego uwag. Przyleg³a do zabudowañ 
oœrodka ³¹ka wygl¹da³a jak prawdziwy cmentarz. By³o ju¿ prawie ciemno, 
tu i ówdzie tli³y siê znicze nagrobkowe. Jak zwykle wieczorem – malowanie 
mandali. Günter obieca³, ¿e od dziœ ka¿dy dzieñ bêdzie coraz piêkniejszy. 

Dzieñ szósty 

Rano zapowiedziano, ¿e dzisiejszy dzieñ jest prze³omowy. Trzeba daæ 
z siebie wszystko, bo inaczej nie pozbêdziemy siê nigdy obci¹¿eñ emocjo-
nalnych i nigdy nie obudzimy w sobie mi³oœci. Wprowadzono nas do sali 
i ustawiono w szachownicê. Najpierw odby³a siê medytacja na klêcz¹co na 
go³ej pod³odze. Nale¿a³o wzi¹æ granatow¹ kukie³kê i waliæ ni¹ o pod³ogê, 
wyobra¿aj¹c sobie, ¿e zabija siê w³asne ma³e dziecko. To by³o straszne. 
Spróbowa³am daæ z siebie wszystko, spe³niæ polecenia. Serce mnie bola³o, 
w gardle dusi³o, wy³am z ¿alu jak dziki zwierz. Nigdy nie przypuszcza³am, 
¿e mam w sobie tyle do wyrzucenia, za ca³e ¿ycie. Trwa³o to doœæ d³ugo. 
Dooko³a by³o s³ychaæ jedno wielkie wycie i ryk. Nastêpnie odby³a siê lekcja 
mi³oœci. Rozdano nam br¹zowe miœki. Tuliliœmy je do siebie, przepraszaj¹c, 
ca³uj¹c i mówi¹c pieszczotliwie. Wyzwalaj¹c w sobie uczucie mi³oœci, 
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zamienialiœmy wszystko w pozytywne uczucia. Po seansie zemsty i mi³oœci 
polecono nam starannie siê wyk¹paæ i ca³kowicie zmieniæ ubranie – prawie 
ka¿dy by³ mokry od potu. Nareszcie z kranu p³ynê³a ciep³a woda. 

Czyœci, umyci i przebrani powracamy na du¿¹ salê. Znów odbywa siê 
medytacja – przyjœcia na œwiat. Rodzê siê, jestem dzieckiem, które roœnie, 
szuka uznania i mi³oœci. Dzieckiem, które chce kochaæ i byæ kochane. 
Wszyscy jesteœmy dzieæmi. Bawimy siê, biegamy po sali, ci¹gniemy siê za 
uszy, nosy. Gramy w gry dzieciêce. Pe³no ha³asu i œmiechu. Dziœ s¹ nasze 
urodziny. Nastêpnie polecono nam usi¹œæ na materacach i zamkn¹æ oczy. 
Gdy pozwolono je otworzyæ, zobaczyliœmy Güntera przebranego za œw. 
Miko³aja. Mia³ w rêku z³ot¹ ksiêgê. Po chwili zacz¹³ czytaæ przedziwne 
anegdoty, z których wy³ania³y siê kolejno nasze imiona. Wtedy nale¿a³o 
wyjœæ na œrodek i pantomim¹ pokazaæ jak¹œ z³¹ cechê oraz sposób, w jaki 
mo¿na j¹ zast¹piæ dobr¹. Potem siadaliœmy Günterowi na kolanach 
i wyci¹gali z worka prezent. Trzeba by³o go symbolicznie zinterpretowaæ 
i uca³owaæ Güntera w policzek. Wreszcie ustawiono nas w poci¹g 
i pojechaliœmy do sali jadalnej. Jadalnia by³a udekorowana girlandami, 
balonami. Sto³y nakryto jak dla dzieci – same s³odycze, czekolady, lizaki, 
cukierki... Z g³oœników dobiega³a muzyka dzieciêca. Zrobi³o siê weso³o 
i zabawnie. Ch³opcy rzucali siê cukierkami, umazano mnie œmietan¹. Fajnie 
pobyæ parê godzin dzieckiem. Co chwila rozlega³o siê „Happy Birthday”. 
Œpiewaliœmy je dla ka¿dego z osobna. Wieczorem znów wype³nianie 
ankiety, pisanie listu do Güntera i malowanie mandali. 

Dzieñ siódmy

Dziœ „Dzieñ Mi³oœci i Pojednania”, zapowiedziano na wieczór 
uroczyste prze¿ycie. Rano medytacja kundalini i recycling. Recycling to 
opracowana przez Güntera technika oczyszczania siê z negatywnych 
wzorców i reakcji, które zostaj¹ zast¹pione nowymi, pozytywnymi. 

*

Po obiedzie zajêcia w grupach emocjonalnych. Ka¿dy z nas musi 
pokrótce naszkicowaæ obraz swego powrotu do œrodowiska, wskazaæ, co 
z³ego mo¿e go spotkaæ i jak¹ pozytywn¹ reakcj¹ to zniwelowaæ. Zdanie 
afirmacyjne trzeba by³o powtarzaæ parê razy, z naciskiem, z odpowiedni¹ 
barw¹ i intonacj¹ g³osu. Trzymaliœmy siê mocno za rêce i patrzyliœmy sobie 
w oczy. W punkcie kulminacyjnym, gdy emocje siê spotêgowa³y, g³os 
przeradza³ siê w krzyk. Taka ekspresja nie jest z³a, uwalnia. Nasze kó³ko 
emocjonalne trwa³o ponad trzy godziny. By³am ostatnia. Na pytanie 
Güntera, jak widzê powrót do mojego œwiata, opowiedzia³am mu zwiêŸle 
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o sobie i naœwietli³am moj¹ wizjê przysz³oœci: 
– Wiem, ¿e osi¹gnê w ¿yciu du¿o... bardzo du¿o... osi¹gnê wszystko... 

Ich will alles! – zawo³a³am podniesionym g³osem. – Alles, alles, alles!... Ich 
will alles!... – dar³am siê wniebog³osy. Tak oto zakoñczy³am mój trening 
emocjonalny okrzykiem zwyciêstwa. 

*

Nic nam dok³adnie nie zapowiedziano, poza tym ¿e mamy godzinê i ¿e 
nale¿y siê elegancko ubraæ. Odbêdzie siê medytacja koñcz¹ca proces 
metanoi. W³o¿y³am mój obcis³y, czarny overall; kole¿anki z pokoju by³y 
pe³ne zachwytu. Podoba³am siê te¿ sama sobie. Moja twarz by³a jakby 
g³adsza, zniknê³o gdzieœ napiêcie i zmêczenie. Oczy mia³y wyraz ³agodny, 
a zarazem by³y ¿ywe i b³yszcz¹ce. Ustawiono nas w grupy i zaprowadzono 
do du¿ej sali. Polecono zamkn¹æ oczy. Wprowadzano nas po kolei, przy 
drzwiach ka¿dego wita³ Günter, ca³uj¹c i gratuluj¹c zwyciêstwa nad sob¹. 
Gdy dosz³o do mnie, Günter obj¹³ mnie i przytuli³: 

– Zaliczy³aœ swoj¹ metanojê. Jestem pe³en podziwu, mog³abyœ ju¿ 
innych uczyæ ¿ycia. Kocham ciê – szepn¹³ po polsku. 

Dla niego to te¿ pewnie prze¿ycie, przecie¿ „kocham ciê” mówi chyba 
tylko do swojej ¿ony Doroty.

Wrêczono mi bukiecik z bia³¹ ró¿¹, posadzono i pozwolono otworzyæ 
oczy. Krzes³a by³y ustawione w pó³kole. Wszyscy, którzy ju¿ siedzieli, 
trzymali w rêku kwiaty. Przed nami sta³ stó³ przykryty bia³ym obrusem. Na 
stole œwiece, bukiety, na pod³odze przed sto³em przepiêkna kompozycja 
z bia³ych kwiatów. Po obu stronach sto³u sta³a asysta, po jednej stronie 
kobieta, po drugiej mê¿czyzna z zapalonymi œwiecami w rêku. By³o 
nastrojowo i uroczyœcie, a migotliwy blask œwiec i pe³gaj¹ce cienie 
nadawa³y osobom i przedmiotom jakiœ szczególny, tajemniczy wdziêk.

Gdy wszyscy zajêli miejsca, Günter rozpocz¹³ po¿egnaln¹ medytacjê – 
medytacjê œwiat³a. I znów wszystko od pocz¹tku. Najpierw pustka, potem 
Punkt Œwietlny, ma³e Zbuntowane Dziecko i wynios³y Intelekt, który 
wszystko wiedzia³ lepiej. W œwiêtym miejscu, w Rahmeshofie rodzi siê 
Duchowy Opiekun, czyli Spiri. Spiri powoli roœnie i zaczyna wywieraæ 
wp³yw na Zbuntowane Dziecko i na zarozumia³y Intelekt. Ponowne 
przywo³anie rodziców, dziadków, zobaczenie ich jako dzieci i ponowne 
wybaczenie im wszystkiego, co by³o z³e. Wybaczenie i uwolnienie siê od 
z³ej karmy. Nastêpnie wizualizacja najbli¿szych, rodziny, przyjació³, ludzi, 
z którymi ³¹czy siê nasz los. I raz jeszcze przywo³anie dziadków, matki, ojca. 
Wizualizacja d³ugiego sznura pêpowiny i wyrwanie jej z ³ona. Ostateczne 
oddzielenie siê od z³ych nawyków i wzorców przejmowanych z pokolenia 
na pokolenie. Oderwanie siê od wiecznego ¿alu, pretensji i nienawiœci do 
rodziców. I w koñcu œwiête miejsce w Rahmeshofie, gdzie nastêpuje 
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pojednanie czterech aspektów cz³owieka: duchowego Ja, Intelektu, 
Zbuntowanego Dziecka i Cia³a jako naczynia pierwiastków duchowych. 
Polecono otworzyæ oczy. Günter zapala cztery œwiece symbolizuj¹ce te 
cztery elementy. Zamykamy oczy i na nowo prze¿ywamy moment swych 
powtórnych narodzin. Przyjœcie na œwiat jako cz³owiek oczyszczony od z³ej 
karmy. Raz na zawsze uwalniamy siê od tego, co by³o przekazywane przez 
pokolenia i czego my byliœmy noœnikiem. Mój spirytualny Opiekun 
prowadzi mnie do œwiêtego miejsca. Jest tu piêknie. Wspania³a, bujna 
roœlinnoœæ, ptaki œpiewaj¹, rzeka mojego ¿ycia ma czyst¹, kryszta³ow¹ 
wodê. Uczucie szczêœcia i radoœci wype³nia mnie od palców stóp do czubka 
g³owy. W tym momencie rozlega siê g³oœna, ekspresyjna muzyka 
symfoniczna, która porusza i wprawia w dr¿enie ka¿d¹ komórkê cia³a. 
Koñczy siê medytacja, powracamy do rzeczywistoœci. Pijemy symboliczny 
toast, ¿ycz¹c sobie szczêœcia i mi³oœci w nowe urodziny. Bierzemy kwiaty 
i zapalon¹ œwieczkê, przechodzimy do sali jadalnej, gdzie odbêdzie siê party 
urodzinowe. Jest bardzo uroczyœcie, wykwintne menu, tort ze œwieczkami. 
Zdejmujemy tabliczki z naszymi roboczymi imionami. Na zakoñczenie 
zabawa, tañce do rana. Uczucie radoœci i wolnoœci rozpiera³o uczestników. 

* 

Wszystko ma swój pocz¹tek i koniec. Atmosfera po¿egnania. Günter 
rozdaje s³odk¹ mleczn¹ czekoladê i ca³uje nas. Ka¿dy otrzymuje kasetê 
z ma³¹ metanoj¹ i na nowe ¿ycie. Jeszcze tylko krótka, ostatnia medytacja. 
Günter ¿egna nas s³owami pe³nymi prawdziwej mi³oœci. Jest fascynuj¹cym 
cz³owiekiem, wygl¹da m³odo, ma bardzo pogodn¹ twarz, wspania³e oczy 
i osobowoœæ ksiêdza, ojca, czarownika. Jest w nim coœ tajemniczego, 
niezwyk³ego. Dni spêdzone razem w procesie metanoi by³y wspania³ym 
i niepowtarzalnym prze¿yciem. Tak ró¿norodnych uczuæ naraz, w krótkim 
czasie siedmiu dni, nie prze¿y³am nigdy. 

Metanojê mo¿na przejœæ tylko raz w ¿yciu. Mam uczucie b³ogiej ciszy 
wewnêtrznej. Nabra³am przez te dni wra¿liwoœci i ciep³a. Moje oczy 
emanuj¹ innym blaskiem, z piersi wyrywa siê okrzyk: „Chcê osi¹gn¹æ 
wszystko! Wszystko!”.

Nürnberg, luty 1995 
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PRZESUNIÊCIE W CZASIE 

Le¿ê na pod³odze, moje cia³o jest ciê¿kie i szerokie. Zamykam oczy. 
Powoli oddalam siê od codziennoœci. Jeszcze dobiega mnie daleki rytm 
ulicy. Jeszcze s³yszê szept mojej terapeutki. Jestem ju¿ ca³kiem obojêtna na 
to, co zewnêtrzne. Zatapiam siê w stan hipnozy. Przed oczyma przesuwaj¹ 
siê moje ojczyste krajobrazy. £¹ka pe³na kwiatów: chabry, maki, 
margerytki; pszczo³y brzêcz¹, zbieraj¹c nektar. Trawa jest miêkka 
i pachn¹ca. Le¿ê i wpatrujê siê w b³êkit nieba. S³oñce grzeje, czujê jego 
ciep³o. Jest mi dobrze, tak dobrze, ¿e odurza mnie ten stan b³ogoœci. Po 
niebie p³yn¹ ob³oki; s¹ lekkie, poszarpane i przeŸroczyste. I oto jeden z nich 
zatrzyma³ siê nade mn¹ – jego cieñ przykry³ moj¹ twarz. Potem jakby siê 
zni¿y³, poczu³am jego gêstoœæ i miêkkoœæ. Mia³am wra¿enie, jakbym by³a 
w wielkim zwoju bia³ej waty, w jakimœ bia³ym, jedwabnym kokonie. Coœ 
mnie unios³o i poszybowa³am w przestworza. Zobaczy³am z góry moj¹ 
zielon¹ ³¹kê, rzeczkê, ma³y wiejski koœció³ek. Wszystko to by³o ju¿ bardzo 
daleko. P³ynê³am po niebie, ale nie wiedzia³am dok¹d. Mia³am wra¿enie, ¿e 
zosta³am porwana przez wiatr; by³am tak lekka i zwiewna jak ten ob³ok. 
Sta³am siê myœl¹, marzeniem, przes³aniem. I oto znów zobaczy³am ziemiê, 
mój kraj, mój rodzinny dom. Zapragnê³am jeszcze raz znaleŸæ siê tam, gdzie 
siê urodzi³am, prze¿yæ to, co zna³am. 

Mój ob³ok obni¿a siê powoli i miêkko l¹duje...

*
 

Jest ciemno, wilgotno. Czujê rytmiczne uderzenia. S¹ fal¹ g³osu 
i ciep³a, ja te¿ jestem t¹ fal¹. Jakaœ potê¿na si³a pcha mnie do przodu. Jest 
ciasno, gor¹co, wszystko mnie boli. Broniê siê, nie chcê, ale wiem, ¿e muszê 
iœæ do przodu. Przepycham siê przez ten ciasny, ciemny tunel. G³ow¹ 
pokonujê drogê, bo nie ma innej mo¿liwoœci, aby wydostaæ siê na zewn¹trz. 
Siêgam ju¿ kresu moich si³... I oto jestem. Œwiat³o, œwiat³o, zamykam oczy, 
nie mogê znieœæ takiej iloœci œwiat³a. Ktoœ mnie chwyta, energicznie 
wyciera, masuje, czujê ludzkie rêce. Moja matka, piêkna, m³oda kobieta 
z czarnymi w³osami, o jasnej cerze i wielkich, br¹zowych oczach. Jest zbyt 
zmêczona, aby cieszyæ siê moim przyjœciem na œwiat.

Mój ojciec p³acze i wo³a: „Mam syna, ludzie, mam syna!”. Jest 
postawnym i urodziwym mê¿czyzn¹ o ciemnych, faluj¹cych w³osach do 
ramion, na skroniach lekko przyprószonych siwizn¹. Zaczesanych do ty³u 
i zwi¹zanych na karku. Ma wielkie, m¹dre, bursztynowe oczy, mocne brwi, 
szerokie czo³o. W¹sy i broda zakrywaj¹ doln¹ czêœæ twarzy. Jest ubrany 
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w aksamitne ubranie z koronkowym ko³nierzem, bia³e poñczochy i czarne 
lakierki z olbrzymi¹, z³ot¹ klamr¹. Wybiega na balkon i znów wo³a:  
„Ludzie, mam syna!”.

Jest kimœ wa¿nym w tym mieœcie, ludzie okazuj¹ mu wielki szacunek. 
W pokoju krz¹ta siê parê osób, troszcz¹ siê o moj¹ matkê i o mnie. Ubrany 
jestem w ciasne, bia³e sukienki. Wszystko mnie uwiera i przeszkadza. Czujê 
siê bardzo zmêczony przyjœciem na œwiat, zasypiam... 

*
 

Budzê siê ze stanu g³êbokiej hipnozy. Wci¹¿ s³yszê g³os mego ojca... 
„Ludzie, mam syna”. Œwiadomoœæ, ¿e wiem o sobie prawie wszystko, 
nape³nia mnie szczêœciem i radoœci¹. Nie czujê up³ywu czasu, mam 
wra¿enie, jakbym siê gdzieœ zatrzyma³a, cofnê³a w czasie. Obrazy jak film 
przesuwaj¹ siê przed oczyma...

*

B³êkit w³oskiego nieba, pra¿¹ce s³oñce, dobroczynny cieñ weneckich 
uliczek, wielkie ¿aglowce, plac œw. Marka, pa³ac Do¿ów, biblioteka pe³na 
grubych ksi¹g o z³oconych grzbietach i schody prowadz¹ce do wielkich 
komnat pe³nych obrazów weneckich malarzy. Sklepienia sufitów pe³ne 
malowide³, fresków, stiuków. Siedzê przy masywnym stole, wokó³ pal¹ siê 
œwiece. Jestem bardzo zajêty, piszê traktat o sztuce. 

*
 

By³em kimœ wa¿nym. Ludzie, pozdrawiaj¹c mnie, k³aniali siê nisko. 
Moje ubranie, uszyte z drogich materia³ów, wskazywa³o na przynale¿noœæ 
do najwy¿szego stanu. Bywa³em czêsto w towarzystwie czcigodnych 
obywateli Wenecji, wydawa³em uczty, hojnie obdarowywa³em przyjació³. 
Bra³em te¿ udzia³ w turniejach, biesiadach; zawsze postêpowa³em 
z wrodzonym mi honorem i taktem. Umia³em rozmawiaæ z ludŸmi 
wszystkich stanów. Zjedna³em sobie serca prawie ca³ej Wenecji. 
Uwielbiano mnie i podziwiano. By³em zapraszany na wszystkie 
uroczystoœci. Mój ojciec przed laty piastowa³ urz¹d w Radzie Dziesiêciu. 
Od czasu jego œmierci namawiano mnie, abym zg³osi³ swoj¹ kandydaturê. 
Wykszta³cenie otrzyma³em znakomite, ukoñczy³em Uniwersytet Boloñski 
z tytu³em doktora prawa. Polityk¹ wcale siê nie interesowa³em. 
Pasjonowa³y mnie podró¿e i sztuka. Kolekcjonowa³em obrazy 
wspó³czesnych malarzy weneckich i pisywa³em traktaty o sztuce. O pieni¹-
dze nie musia³em siê troszczyæ. Ojciec zostawi³ mi znaczny maj¹tek. 

Wiosn¹ postanowi³em wyruszyæ w podró¿ do Aleksandrii. Moi 
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przyjaciele, dwaj bogaci kupcy, udawali siê tam w celach handlowych. Mój 
okrêt by³ gotowy do drogi. Posiada³ czterdzieœci par wiose³, bandery 
i zgodnie ze zwyczajem broñ. Za³adowa³em okrêt towarem w nadziei, ¿e 
w Aleksandrii dokonam korzystnych transakcji. 

Podró¿owaliœmy wiele dni i nocy, a¿ któregoœ ranka o œwicie ujrza³em 
piêkny port. Zapragn¹³em tam zawin¹æ. Kapitan poinformowa³, ¿e ten port 
i miasto Banditomore nale¿¹ do piêknej donny Antonii, wysoko urodzonej 
wdowy, i zarazem ostrzeg³: 

– Panie, ta kobieta jest niebezpieczna, wielu szlachetnych mê¿ów 
spotka³o ciê¿kie rozczarowanie i stracili maj¹tek. Ustanowi³a bowiem 
prawo, i¿ ka¿dy przybywaj¹cy tam mê¿czyzna musi iœæ z ni¹ do ³o¿nicy. 
Je¿eli ona zazna z nim rozkoszy, to pojmie go za mê¿a i ten wybraniec 
zostanie panem ca³ej krainy. Ale jeœli mu siê nie powiedzie, straci 
wszystko, co posiada. By³em zachwycony, zapragn¹³em poznaæ piêkn¹ 
i niebezpieczn¹ niewiastê. 

– Panie, zastanów siê – kapitan odradza³ mi stanowczo. – Wielu 
szlachetnych mê¿ów przyp³aci³o to strat¹ maj¹tku, a nawet ¿yciem. 

Nalega³em jednak, aby skierowa³ okrêt do brzegu. Port, po³o¿ony na 
skalistym brzegu, têtni³ ¿yciem. Wiadomoœæ o przybyciu wspania³ego 
okrêtu z Wenecji rozesz³a siê lotem b³yskawicy. Donna Antonia pos³a³a po 
mnie. Uda³em siê przed jej oblicze. Rzeczywiœcie by³a piêkn¹, dorodn¹ 
kobiet¹. Mia³a aksamitny g³os i g³êbokie spojrzenie pe³ne tajemnic. Ujê³a 
mnie za rêce i zapyta³a, sk¹d przybywam, kim jestem i czy znam jej 
obyczaje. 

– Pani, dlatego tu przyby³em – odpowiedzia³em zuchwale. Pozdrowi³a 
mnie serdecznie i zarz¹dzi³a wielk¹ ucztê na moj¹ czeœæ. Zaprosi³a hrabiów, 
baronów, wysoko urodzonych rycerzy, aby mnie zabawiali. Ucztowano, 
œpiewano i tañczono ca³y dzieñ. Spodoba³y siê im moje dworskie maniery, 
zyska³em przychylnoœæ i szacunek wielu spoœród goœci. Mieszkañcy 
piêknego Banditomore polubili mnie i chêtnie widzieliby jako swojego 
w³adcê. Nadszed³ wieczór. Donna Antonia ujê³a mnie za rêkê i zapro-
wadzi³a do swej komnaty. 

– Pora k³aœæ siê do ³o¿a – powiedzia³a. 
– Bardzo chêtnie, ³askawa pani – odpowiedzia³em. 
Do alkowy wesz³y dwie panny s³u¿ebne, jedna nios³a wino, a druga 

ciasto i owoce. Antonia czêstowa³a mnie zachêcaj¹co. Zjad³em owoce 
i popi³em winem. Nie wiedzia³em, ¿e to wino mia³o moc usypiaj¹c¹. 
Zdj¹³em ubranie, po³o¿y³em siê obok donny Antonii i... natychmiast 
zasn¹³em. Spa³em twardo do póŸnego rana. Potem s³u¿ba oznajmi³a, ¿e 
mam natychmiast opuœciæ pa³ac Antonii i ¿e pani poleci³a daæ mi konia na 
drogê. Straci³em wszystko: pe³en towarów ¿aglowiec z za³og¹. 
Wêdrowa³em d³ugie miesi¹ce w kierunku Wenecji. Gdy dotar³em na 
miejsce, opowiedzia³em wszystkim zmyœlon¹ historiê o rozbiciu siê mojego 
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okrêtu o ska³y. Uratowa³em siê cudem – uchwyciwszy siê kawa³ka deski, 
zosta³em wyrzucony na brzeg. 

*

Wieœæ o moim nieszczêœciu rozesz³a siê po ca³ej Wenecji, wszyscy mi 
wspó³czuli. Przyjaciele powrócili z Aleksandrii i radowali siê niezmiernie, 
¿e ¿yjê. Ja jednak wci¹¿ by³em myœlami przy piêknej Antonii. Ci¹gle 
marzy³em i rozmyœla³em, jakby tam powróciæ, zadowoliæ jej pragnienia, 
zostaæ jej mê¿em, a tak¿e w³adc¹ miasta i okolicy Banditomore. „Muszê j¹ 
mieæ za ¿onê” – powtarza³em sobie we dnie i w nocy. Gdy przysz³a wiosna, 
mój nowy okrêt by³ gotowy do drogi. Jeszcze piêkniejszy i bogatszy. 
Rozpi¹³em ¿agle i wyp³yn¹³em na morze. Po kilku dniach, pewnej nocy 
dotar³em do portu Banditomore. Rankiem donna Antonia dostrzeg³a 
znajom¹ banderê. Natychmiast po mnie pos³a³a; by³em witany z honorami, 
jeszcze uroczyœciej ni¿ przed rokiem. Antonia uœciska³a mnie radoœnie, bo 
do tej pory jeszcze siê nie zdarzy³o, aby ktoœ po raz drugi próbowa³ tu 
szczêœcia. Ca³y dzieñ miasto œwiêtowa³o. Zgotowano mi tak serdeczne 
przyjêcie, i¿ uwierzy³em, ¿e wszyscy chêtnie widzieliby we mnie swego 
pana. Wiele miejscowych niewiast rozmi³owa³o siê we mnie, wszêdzie 
czu³em przychylne spojrzenia. Gdy nadszed³ póŸny wieczór, donna Antonia 
wziê³a mnie za rêkê. 

– ChodŸmy spocz¹æ – powiedzia³a, zapraszaj¹c do alkowy. 
I znów wesz³y dwie panny, nios¹c wino, owoce i ciasto. Jedna ze 

s³u¿ebnych panien, nalewaj¹c mi wino, szepnê³a do ucha: „Panie, 
udawajcie, ¿e pijecie, ale nie pijcie wina, bo znów ca³y maj¹tek stracicie 
i nasza pani was wygna”. Zaœmia³em siê g³oœno i podnosz¹c puchar 
wznios³em toast za nasze przysz³e wspólne ¿ycie. Udawa³em, ¿e pijê, 
a wylewa³em sobie za kaftan, zaœmiewaj¹c siê przy tym na ca³e gard³o. 
Donna Antonia przygl¹da³a mi siê uwa¿nie, jakby chcia³a sprawdziæ, czy 
ju¿ usypiam. Po³o¿y³em siê do ³o¿a, udawa³em, ¿e œpiê i chrapiê. Antonia 
zrzuci³a swoje szaty i ze z³oœci¹ mrucza³a: 

– ̄ ar³ok i opój. Wiêcej nie chcê go tu widzieæ. 
Wsunê³a siê do ³o¿a pod nakrycie, a ja, obróciwszy siê do niej, 

chwyci³em j¹ mocno w objêcia: 
– Nareszcie ciê zdoby³em. Nareszcie mam to, czego ca³y rok 

pragn¹³em. I tak spêdziliœmy ca³¹ noc wtuleni w siebie. Nie wypuœci³em jej 
z ramion ani na chwilê. Oboje zaznaliœmy upragnionej rozkoszy. 
Nastêpnego ranka donna Antonia poleci³a wezwaæ wszystkich notabli 
w mieœcie. Og³osi³a publicznie: „Ricardo zosta³ waszym panem, a zarazem 
moim ma³¿onkiem. Œwiêtujcie i radujcie siê razem z nami”. Dooko³a 
rozleg³y siê okrzyki na wiwat: „Niech ¿yje nasz pan, niech ¿yje nasza pani!”. 
Zadzwoni³y wszystkie dzwony w okolicy i zabêbni³y bêbny, og³aszaj¹c 
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œwiêto. I tak zosta³em w³adc¹ krainy Banditomore oraz mê¿em piêknej, 
m¹drej i przebieg³ej Antonii. 

*
 

Znów w stanie niewa¿koœci szybujê po niebie i powracam do Wenecji. 
Têskniê za ¿aglowcami, za gondolami, za têtni¹cym ¿yciem miastem. 
Szukam siebie, muszê tu byæ. Jestem ju¿ bardzo stary... 

* 

Jestem ju¿ bardzo stary. Nie chorowa³em nigdy, ale zmêczy³em siê 
d³ugim ¿yciem. Moja ¿ona, donna Antonia, zmar³a przed wielu laty. 
Powróci³em wtedy do Wenecji. Dzieci nie mieliœmy. By³em sam, lecz nie 
samotny. Mia³em wielu oddanych i drogich sercu przyjació³. Le¿a³em 
w piêknej, koronkowej poœcieli na du¿ym, masywnym ³o¿u. Przy mnie 
czuwa³a moja wierna s³u¿ba. W komnacie by³o ciemno. Mrok rozjaœnia³y 
pal¹ce siê œwiece. Mój umys³ zachowywa³ przytomnoœæ, ale cia³o 
odmawia³o pos³uszeñstwa. Chcia³em ju¿ odejœæ, po¿egnaæ siê z tym 
œwiatem. Jednak ci¹gle coœ mnie zatrzymywa³o: a to starzy przyjaciele 
przyszli w odwiedziny, a to znów nagle przypomnia³em sobie, ¿e 
w piwnicach stoi bardzo stare wino, którego zapragn¹³em spróbowaæ. 
Innym razem kaza³em wezwaæ do siebie znakomitego malarza weneckiego, 
Franciszka Guardiego, którego faworyzowa³em. Przyniós³ swoje 
najnowsze prace. Jeden z obrazów namalowa³ specjalnie dla mnie. By³ to 
ma³y, ale piêkny „Widok na weneck¹ lagunê”. Postawi³ obraz przede mn¹, 
aby nacieszyæ moje oczy; wiedzia³, ¿e jestem ju¿ s³aby i nie ujrzê laguny 
w rzeczywistoœci. S³owem, ci¹gle coœ mi stawa³o na przeszkodzie, aby raz 
na zawsze rozstaæ siê ze œwiatem. Panowa³ we mnie g³êboki spokój, nic 
mnie nie bola³o, tylko ta s³aboœæ cia³a coraz bardziej dawa³a siê we znaki. 
Mia³em uczucie, ¿e gdzieœ siê oddalam. W uszach mi dzwoni³o, jakby 
dzwony z placu œw. Marka, lecz by³o to dalekie i jakieœ inne. Sceny z ¿ycia 
przewija³y siê przed oczyma jak film, nie nad¹¿a³em im siê przyjrzeæ. Potem 
muzyka zaw³adnê³a mym cia³em, zosta³em porwany w jej rytm. Ko³ysa³em 
siê wraz z dŸwiêkami – to do góry, to na dó³. Wspina³em siê na jak¹œ wielk¹, 
z³ot¹ górê, a kiedy by³em ju¿ na jej szczycie, zabrak³o mi tchu, nie mia³em 
czym oddychaæ. W koñcu resztkami si³ nabra³em powietrza, moja pierœ 
wype³ni³a siê jak balon, sta³em siê lekki jak piórko i poszybowa³em gdzieœ 
wysoko. Wci¹gnê³o mnie w œwietlany tunel; wibrowa³em z nieopisan¹ 
prêdkoœci¹. Unios³em siê wysoko i zawis³em u sufitu. Uczucie szczêœcia 
i wolnoœci mnie rozpiera³o. Patrzy³em na moj¹ poczciw¹ Gulianê, która 
przysnê³a w fotelu z ró¿añcem w rêku. Moje stare cia³o – pomarszczone 
i zesztywnia³e – le¿a³o w bezruchu. Jeszcze parê godzin przebywa³em 
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w mojej sypialni, patrz¹c bezradnie na ³zy poczciwej Guliany i innych 
oddanych mi ludzi, którzy do ostatnich chwil byli mi wierni. Oddala³em siê 
powoli coraz wy¿ej i coraz dalej w kierunku œwiata duchowego. 
Zachwyca³em siê stanem niewa¿koœci. Z daleka przygl¹da³em siê ¿yciu na 
ziemi i zastanawia³em, czy i kiedy tu znów powrócê. 

Berlin, lipiec 1995 
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SEN 

Obudzi³am siê; za oknem ponuro, pada deszcz. Dziœ Wielkanoc. 
Przewróci³am siê na drugi bok. 

*
 

Autostrada do Koblencji zupe³nie pusta. Dziwne uczucie po naszych 
ci¹g³ych, kilometrowych korkach. W drodze minê³y mnie mo¿e dwa 
samochody. Na dworcu w Koblencji by³am du¿o za wczeœnie. W kawiarni 
dworcowej kilku samotnych mê¿czyzn siedzia³o przy kuflach z piwem. 
Jakieœ kobiety prowadzi³y bardzo o¿ywion¹ rozmowê przy 
pseudowielkanocnym œniadaniu. Pi³am kawê, czu³am, ¿e jestem punktem 
obserwacji. Ubrana na zielono, wygl¹da³am wiosennie i œwi¹tecznie. 
Dochodzi³a ósma. Wychodz¹c, uœmiechem pozdrowi³am siedz¹cych.

– Weso³ych Œwi¹t! – powiedzia³am g³oœno.
– Nawzajem – odpowiedzia³ jeden z mê¿czyzn. – Jest pani piêkna jak 

wiosna. 

* 

W poci¹gu pusto. Wtuli³am siê w siedzenie i odda³am rozmyœlaniom. 
Wczoraj rozmawia³am telefonicznie z Nino i mia³am wra¿enie, ¿e nie by³ 
zachwycony moim pomys³em. 

– Przyjedziesz, a ja nawet czasu nie bêdê mia³ dla ciebie... Mo¿e 
godzinê, mo¿e dwie, trzy... Wszystko odbêdzie siê nerwowo. Dlaczego 
koniecznie w Œwiêta chcesz przyjechaæ, gdy mam tak du¿o pracy? – 
us³ysza³am nutkê buntu w g³osie. 

– Je¿eli nie masz czasu siê ze mn¹ spotkaæ, trudno. Odwiedzê ciê 
w twojej restauracji. Mogê udawaæ, ¿e siê nie znamy. Chyba mi nie 
zabronisz? – powiedzia³am. 

Zacz¹³ w innym tonie: owszem, jakoœ mo¿e znajdzie czas dla mnie. Do 
restauracji te¿ mogê przyjœæ, lecz muszê wczeœniej zamówiæ stolik: 

– Zamów najlepiej dwa miejsca na inne nazwisko, na przyk³ad – 
Köning. Pasuje do ciebie, moja ty królewno – zaœmia³ siê. 

Uprzedzi³, ¿e w restauracji bêdzie Monika, jego wspólniczka, by³a 
narzeczona, z któr¹ od piêtnastu lat prowadz¹ ten lokal.

Ko³ysz¹c siê w rytm poci¹gu, ogl¹da³am film moich marzeñ.

*
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Dworzec hamburski przeogromny. Przez chmury przedziera³o siê 
s³oñce, czu³o siê powiew zimnego, pó³nocnego wiatru. Hotel ³adny, czysty, 
przytulny. Pokój od podwórza, cicho i nastrojowo. Usiad³am w fotelu 
i zatopi³am siê w myœlach. Zastanawia³am siê, po co ja tu przyjecha³am i jaki 
sens ma to nasze spotkanie. 

* 

Wezwa³am taksówkê. Jechaliœmy wzd³u¿ wybrze¿a Elby przez piêkne, 
zielone ulice Hamburga. Po obu stronach ulic ci¹gnê³y siê malownicze 
wille. Na du¿ym skrzy¿owaniu skrêciliœmy w prawo i zacz¹³ siê wielki park. 
By³o piêknie, kwit³y pierwsze wiosenne kwiaty. Taksówka siê zatrzyma³a 
i oto ujrza³am szyld: „Trattoria Ischia – Moni i Nino”, poczu³am lekki 
dreszcz. Budynek raczej skromny, parterowy z poddaszem. By³ to pewnie 
stary, letniskowy dom, teraz zaadoptowany na restauracjê. Serce bi³o mi 
mocno. Uczucia podniecenia, ciekawoœci, zdenerwowania? Bacznie siê 
rozgl¹da³am. Restauracja znajdowa³a siê w dobudowanej werandzie. Na 
zewn¹trz sta³y ogrodowe meble, krzes³a, stoliki, parasole. Starannie 
posadzone i dobrane barw¹ bratki cieszy³y oko. Wesz³am do œrodka. Przy 
stolikach siedzia³o parê osób. Przy jednym sta³ Nino. Bardzo posiwia³ od 
czasu, gdy widzieliœmy siê ostatni raz. W³osy mia³ d³ugie, przykrywa³y mu 
uszy, kark; wygl¹da³ na zaniedbanego. Plecy jakby mu siê zaokr¹gli³y, 
a brzuch przez to jeszcze bardziej uwidoczni³. Poczu³ chyba mój wzrok, bo 
siê odwróci³. Nieœmia³o pozdrowi³ i poœpiesznie przywo³a³ Monikê. Zza 
baru wysz³a wysoka, potê¿na kobieta ubrana na czerwono. 

– Nazywam siê Köning. Wczoraj zarezerwowa³am dwa miejsca. 
Jestem sama, ale oczekujê kogoœ. 

– Proszê, tam, ko³o okna – powiedzia³a, wskazuj¹c stolik. 
Usiad³am tak, aby móc obserwowaæ wszystko, co siê bêdzie dzia³o. 

Nino, bardzo speszony, nawet nie patrzy³ w moj¹ stronê. W³aœciwie to zaraz 
przepad³ gdzieœ na zapleczu. Z prawdziw¹ ciekawoœci¹ przygl¹da³am siê 
wszystkiemu, co mnie otacza³o. Za barem sta³a Monika, popijaj¹c kieliszek 
wina. Obok niej m³odsza kobieta o ciemnych, g³adko zaczesanych w³osach, 
bardzo wydatnych rysach twarzy i p³askim biuœcie – pewnie ich kelnerka. 
Czy¿by ta kobieta mog³a byæ gejsz¹ domow¹ Nina? Chyba nie, nie by³a 
w jego guœcie. Przygl¹daj¹c siê Monice, zauwa¿y³am, ¿e mamy ze sob¹ coœ 
wspólnego. Teraz gruba i nalana sad³em musia³a byæ kiedyœ ³adn¹ kobiet¹. 
Wysoka blondynka o piêknych oczach, typ Niemki z pó³nocy. Porusza siê 
przyciê¿ko, lecz uœmiecha sympatycznie. Ma w sobie coœ mi³ego, coœ, co 
przyci¹ga. Ko³ysz¹c obfitymi biodrami, przemieszcza³a siê po lokalu 
i zabawia³a goœci. Podesz³a do mnie: 

– Czy pani coœ podaæ? Mo¿e aperitif lub campari? 
– Campari soda, proszê! – szklaneczkê z campari przynios³a mi gejsza. 
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By³a jakaœ taka nijaka i œmierdzia³a papierosami. W obyciu wyczuwa³o siê 
sztuczn¹ i wyuczon¹ grzecznoœæ. Poczu³am siê rozczarowana. 
Wyobra¿a³am sobie tê restauracjê jako bardziej eleganck¹ i przytuln¹. 
Myœla³am, ¿e bêdzie tu tak, jak na Ischii. Tymczasem wnêtrze bez smaku 
i polotu. Œciany i sufit przybrudzone, przyda³by siê remont. Na œcianach 
kiczowate ozdóbki przywiezione z Ischii, z manufaktury rodzinnej. 
W k¹tach okropne, plastikowe kwiaty, jakiœ obskurny, fajansowy kot, 
pluszowa papuga w klatce i parê jeszcze innych obrzyde³ek. Popijaj¹c 
campari, rozmyœla³am nad tymi wspania³ymi opowiadaniami Nina. ¯al mi 
siê go zrobi³o. „Ja chyba na g³owê upad³am... Po co tu przyjecha³am... W co 
ja siê pakujê?...” kr¹¿y³o mi po g³owie. „Ale – pomyœla³am – podró¿e 
kszta³c¹. Dobrze, ¿e tu jestem, zobaczy³am, jak to naprawdê wygl¹da. 
Jedyne, co tu jest prawdziwie w³oskie, to atmosfera i jedzenie: oliwki, wino, 
campari, grappa”. Nino przepad³ gdzieœ w czeluœciach kuchennych. Obie 
panie obserwowa³y mnie bacznie. Od czasu do czasu ostentacyjnie 
spogl¹da³am na zegarek, aby utwierdziæ je w przekonaniu, ¿e na kogoœ 
czekam. Minê³a dobra godzina, a ja ci¹gle popija³am moje campari, 
spogl¹daj¹c to w okno, to na zegarek. Monika zbli¿y³a siê do mnie. 

– Czy pani coœ podaæ? – zapyta³a. 
– Tak, proszê, chcia³abym coœ zamówiæ. Nie wiem, co mog³o siê staæ, 

dlaczego mój znajomy jeszcze nie dojecha³.
 – Czy z daleka przybêdzie? – zapyta³a. 

– Z Holandii, jedzie samochodem. 
– To bardzo daleko, pewnie s¹ korki. W Œwiêta ludzie podró¿uj¹ – 

próbowa³a mnie pocieszaæ.
Zamówi³am sa³atê. Poprosi³am, aby szef przyszed³ i coœ mi doradzi³. 

Z zaplecza przywo³ano Nina. Zbli¿y³ siê do mnie z kart¹, coœ mi tam palcem 
pokazywa³. Prze¿ywa³am to, ¿e stoi obok, bo to, co w karcie by³o mi 
zupe³nie obojêtne. Czu³am jego niepokój, zdenerwowanie. Wyda³ mi siê 
smutny, tylko oczy œwieci³y mu tak samo jak wtedy, gdy spotka³ mnie 
w porcie Beverello w Neapolu. W tych oczach jest ca³y on, ca³e jego ¿ycie, 
ca³a natura.

– Ten sos zio³owy specjalnie dla ciebie zrobi³em – szepn¹³ mi do ucha. 
Sa³atê podano mi bardzo szybko. By³a piêknie u³o¿ona, do tego 

prawdziwy w³oski dresing pachn¹cy zio³ami. Rzeczywiœcie by³o to coœ dla 
koneserów, którzy têskni¹ za Itali¹. Delektowa³am siê. By³am ju¿ syta, gdy 
znów pojawi³ siê Nino. Przyniós³ ma³y stolik, na którym stawia siê pó³misek 
i obiera rybê. Znów by³ w zasiêgu mojego pola magnetycznego. Czu³am go.  
Dziel¹ce nas powietrze sta³o siê jakby gêœciejsze. Sprawnie obiera³ rybê, nie 
odrywaj¹c oczu od przedmiotu swej pracy. „Prze¿ywa to, ¿e tu siedzê” – 
pomyœla³am. Pola³ rybê sosem, który „gejsza” postawi³a przede mn¹ 
i oddali³ siê w stronê baru, z ulg¹ zapali³ papierosa, rzuci³ mi parê spojrzeñ. 
Potem krêci³ siê po sali, ¿artowa³ z ludŸmi, obserwuj¹c mnie ukradkiem. 
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Ryba by³a wyœmienita, delikatna, soczysta, jakiœ gatunek œródziemno-
morski. Sos by³ wspania³ym bukietem zió³, wyrafinowanym w smaku. Ju¿ 
dawno czegoœ takiego nie jad³am. Na dworze siê œciemnia³o. Letni ogródek 
przed restauracj¹ oœwietla³y lampy tarasowe. Podœwietlony szyld „Moni 
i Nino” nie informowa³ wcale, ¿e tych dwoje ludzi ju¿ nic nie ³¹czy. Czy 
rzeczywiœcie ich drogi siê rozesz³y? Czy poza wspólnym lokalem nic wiêcej 
nie istnieje? Przy s¹siednim stoliku siedzia³a Monika i opowiada³a goœciom 
o tym, jak urz¹dza restauracjê w Tunezji. Jad³am i wdycha³am isketañski 
klimat, zadaj¹c sobie pytania: jaki sens, jak¹ przysz³oœæ ma ta nasza 
znajomoœæ? 

* 

W restauracji panuje prawdziwie rodzinna atmosfera. Ludzie, którzy tu 
przychodz¹, to stali bywalcy, czuj¹ siê jak u siebie w domu. Staram siê 
ch³on¹æ ten mi³y i pogodny nastrój. Nie dziwiê siê, ¿e Nino jest lubiany, on 
kocha ludzi i bez nich nie móg³by ¿yæ. Kocha swój zawód kucharza 
i wykonuje go twórczo, z pasj¹, jak prawdziwy artysta. Patrzê na nich oboje: 
Moni i Nino. Nawet pasuj¹ do siebie, a to wszystko, co tu jest, pasuje do 
nich. Widaæ, ¿e oboje s¹ z¿yci z tym lokalem, ¿e tu jest ich dom i ich œwiat. 
Marzenia ma ka¿dy z nas i oni oboje te¿ chyba marz¹. Monika myœli 
o Tunezji – pewnie zostawi³a tam serce. Nino pragnie byæ bli¿ej mnie. Có¿, 
ka¿dy z nas pragnie choæ trochê mi³oœci i ciep³a drugiego cz³owieka. 
Zobaczy³am to, co chcia³am zobaczyæ i mogê wracaæ do siebie, do mojej 
rzeczywistoœci. Wiêc co ja tu jeszcze robiê? Postanowi³am jak najszybciej 
opuœciæ lokal. Poprosi³am o rachunek i zamówi³am taksówkê. 
W  hotelowej recepcji ch³odno powiedzia³am:

– Mo¿liwe ¿e odwiedzi mnie mój przyjaciel. Proszê pos³aæ go na górê... 

* 

Rozmyœla³am w samotnoœci. Zawis³am gdzieœ w stanie pó³snu lub 
g³êbokiej medytacji. Przed oczyma przewija³ mi siê film o wydarzeniach 
i prze¿yciach sprzed paru miesiêcy... 

* 

Us³ysza³am kroki... pukanie... Wpad³ do pokoju jak ch³opczyk 
powracaj¹cy z podwórka. By³ szczêœliwy, mówi³ szybko i du¿o. Przyniós³ ze 
sob¹ zapach swojej restauracji. Pachnia³ rozmarynem, grzybami, bazyli¹, 
oliwkami i parmezanem. Wyda³ mi siê nawet bardzo sympatyczny. 
Przytuli³am siê do niego. Usiad³ na brzegu ³ó¿ka, obj¹³ mnie i tuli³ swoj¹ 
twarz do mego cia³a, rêce jego spoczê³y na moich poœladkach, które gniót³ 
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jak ciasto na pizzê. Wtopi³am twarz w jego bujne, siwe w³osy. 
Rozkoszowaliœmy siê bliskoœci¹. W pewnym momencie rzuciliœmy siê na 
siebie jak dwa zg³odnia³e zwierzaki. Po paru minutach byliœmy w krainie 
prze¿ywania najwspanialszych doznañ cielesnych i duchowych. Œwiat 
zawirowa³, ziemia uciek³a spod nóg. Zastygliœmy w bezruchu, aby nasyciæ 
siê do woli... 

* 

Czas ucieka³ nieub³aganie, dochodzi³a pi¹ta rano. 
– Muszê ciê opuœciæ i wracaæ do siebie. Nie zasnê tu. By³oby zreszt¹ 

grzechem spaæ przy tobie. Dziœ mam ciê¿ki dzieñ. 
Rozmawialiœmy jeszcze ca³¹ godzinê o tym, co jest nasze, ludzkie: 

o religii, koœciele, fanatyzmie, reinkarnacji, wiêzach rodzinnych, rozterkach 
serca i duszy, o nas... 

– Lubiê byæ z tob¹, mam uczucie, ¿e znamy siê ca³e wieki – uca³owa³ 
mnie. – Myœlê, ¿e bêdziemy razem siê starzeæ i zostaniemy ze sob¹ do koñca 
naszych dni – powiedzia³ to tak ciep³o i zwyczajnie. – Pojedziesz ze mn¹ na 
wyspê? Wiesz, ja kocham tê wyspê i chcê kiedyœ tam wróciæ. Pojedziesz?... 

Czu³am jego ciep³o, bliskoœæ. Czu³am te¿ nasz¹ nieskoñczonoœæ, 
przynale¿noœæ do wiecznoœci... Uczucie, którego nigdy przedtem nie 
dozna³am. Sk¹d siê to wziê³o i co to jest? No i poszed³ Nino, poszed³ do 
siebie, do swojej restauracji le¿¹cej w parku na krañcach Hamburga. 

* 

Obudzi³am siê, przetar³am oczy. Wielkanoc. Za oknem nadal pada³ 
deszcz... 

Hamburg, kwiecieñ 1995
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ISKETAÑSKIE POCZTÓWKI (1)
DOLCE TERREMOTO 

Tym razem Neapol by³ zaci¹gniêty grubymi, ciemnymi chmurami. 
Gdzie to niebo koloru lazurowego b³êkitu, gdzie jesteœ, s³oñce?... O sole 
mio... Samolot wyl¹dowa³ g³adko na neapolitañskim Capodichino. 
Wczeœniej zarezerwowa³am dojazd na Ischiê. Odp³ywa³am z portu Pozzuoli 
ogromnym towarowym promem, za³adowanym po brzegi autami ró¿nego 
kalibru. Powiew Morza Tyreñskiego i oddalaj¹cy siê Neapol budzi³y we 
mnie uczucie melancholii. Ale by³am szczêœliwa – znów zobaczê moj¹ 
ukochan¹ Ischiê. Ta wyspa to mój raj na ziemi. Tu narodzi³am siê przed paru 
laty ponownie i od tego czasu ca³e moje ¿ycie nabra³o blasku. Nikt, poza 
mn¹, nie wie, jak bardzo kocham Ischiê. Jest dla mnie wysp¹ stworzon¹ 
przez bogów, niezwyk³¹ pod ka¿dym wzglêdem. Urzeka zieleni¹, ciep³em, 
zdrojow¹ wod¹, krajobrazem. No i tajemniczoœci¹. Tu w³aœnie przed paru 
laty spotka³am mego Adka; by³o to w parê miesiêcy przed jego œmierci¹. Tu 
prze¿y³am chwile wielkich wzruszeñ i dozna³am olœnienia... Wpatrywa³am 
siê uparcie w horyzont, aby nareszcie ujrzeæ kontury Ischi. Serce zabi³o mi 
mocno, poczu³am ³zy w oczach, ucisk w gardle... Jest! Widzê ciê, Ischio. 

*

Casamicciola, w której mieszkam, jest miejscem szczególnym, 
naznaczonym przez stare wulkany i trzêsienia ziemi. Teraz pe³no tu 
cudownych Ÿróde³ leczniczych. Du¿o zieleni, stare domy, strome, w¹skie 
uliczki i spokój. Ale okolica ma w sobie coœ, co pulsuje.

* 

Dziœ wieje sirocco, tajemniczy wiatr, który – jak mówi¹ o nim tutejsi 
mieszkañcy – lubi przynosiæ zmiany. Morze jest gniewne i zuchwa³e, fale 
kot³uj¹ siê i z pasj¹ uderzaj¹ o brzeg. Kocham ciê, morze, w³aœnie takie, 
gniewne i niespokojne. Odwiedzam „Il Girasole”. Fabrizio wita mnie, jak 
zawsze, ciep³o i radoœnie. Fascynuj¹cy s¹ ludzie z wyspy, jest w nich coœ 
niezwyk³ego, emanuj¹ nieopisan¹ energi¹.

*

Lubiê siedzieæ na piazzettcie w San Angelo; tu zawsze ktoœ œpiewa, 
zawsze coœ siê dzieje. M³ody Algierczyk nuci pieœni swego kraju, s¹ pe³ne 
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têsknoty. S³oñce pra¿y, jest po³udnie. Pewnie w „Il Girasole” na tarasie 
pla¿owicze jedz¹ obiad. Nie spieszê siê, mam czas, du¿o czasu. 

*

Na tarasie w „Il Girasole” nowi ludzie. Claudia przedstawia mi Nicolê. 
Nieciekawy, utuczony mediolañczyk. Rozmowa o niczym, Claudia z nim po 
w³osku, ja z Claudi¹ po niemiecku. W³aœciwie to by³o mi zupe³nie obojêtne, 
o czym rozmawiaj¹. Niech sobie gadaj¹. By³am ponad to, wpatrywa³am siê 
w morze. Nicola parokrotnie próbowa³ coœ do mnie powiedzieæ po 
niemiecku, zignorowa³am go. Zostawi³am ich sobie samych, zesz³am na 
pla¿ê. Po³o¿y³am siê na piasku. Za moment sta³ nade mn¹ ten t³usty 
mediolañczyk i usi³owa³ przekonaæ, raz po w³osku, raz po niemiecku, 
¿ebyœmy razem wracali do Cassamiccioli. Nie by³am tym zachwycona, 
tylko zastanawia³am siê, w jakim jêzyku mu odmówiæ...

*

Tymczasem Nicola znów otworzy³ buziê i pop³yn¹³ nie najgorszy 
niemiecki. Ciekawe, ¿e nagle potrafi mówiæ... Opowiada³ mi o Ischi i o so-
bie. Tu siê urodzi³ i tu parê razy do roku przyje¿d¿a. Spojrza³am na niego 
inaczej, by³ kimœ zupe³nie innym ni¿ ten z tarasu w „Il Girasole”. Zaprasza 
mnie na wino, na taras widokowy do „Belwederu”. Zgadzam siê, czujê 
tajemniczy smak przygody. 

* 

Na tarasie „Belwederu” stary Isketana gra na harmonii i œpiewa 
neapolitañskie pieœni. Pop³ynê³o rzewne Wróæ do Sorrento, O sole mio, 
Lucia i inne. Rozczuli³ mnie ten widok, wzruszy³am siê. Cz³owiek ten mia³ 
twarz ogorza³¹ od s³oñca, pe³n¹ zmarszczek i g³êbokie, b³êkitne oczy. By³ 
w swej zwyczajnoœci piêkny jak stare drzewo, powykrêcane od wiatru, 
s³oñca i deszczu... Mia³am uczucie, ¿e Nicola robi wszystko, aby mi siê 
spodobaæ. Piliœmy isketañskie wino biancolella koloru z³otego lata. Jego 
wielkie oczy przenika³y mnie na wskroœ; czu³am, ¿e mu siê bardzo 
podobam. Ka¿dy W³och jest wra¿liwy na wdziêki kobiece. We W³oszech 
panuje kult kobiety. W³oska mamma, potem amica, ragazza, moglie. 
Kobieta staje siê obiektem do zdobycia, k¹skiem do przegryzienia... 
Zaproponowa³ mi wspólny wieczór, spacer lub tañce. 

* 

Przyjecha³ po mnie do hotelu. Wysiad³ z samochodu, uca³owa³ moje 
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obie rêce i wrêczy³ bia³¹ ró¿ê. Pojechaliœmy do „Piano-Baru”. S³uchamy 
œpiewu przy akompaniamencie pianina. Jestem urzeczona rytmem i melodi¹ 
neapolitañskich pieœni. Nicola tuli mnie w tañcu, œpiewa mi do ucha... Ti 
amo... Ti voglio bene... Ca³ujemy siê, jego usta wêdruj¹ po mojej twarzy. 
Delikatnie obejmuje opuszkê ucha, nozdrza, brwi, oczy... Czujê bicie 
naszych serc, pulsowanie krwi. Momentami stajemy siê jakby jednym 
cia³em. Tak wiele jest w nim ciep³a i czu³oœci, tego, czego pragnê i czego 
szukam ca³e ¿ycie. 

* 

Jest inteligentny, wykszta³cony, ma nienaganne maniery, ale dla mnie 
jest nijaki, przypomina mi „Kucusia”, kolegê ze szko³y. Albo statecznego 
urzêdnika z aktówk¹. I z takim facetem mam iœæ do ³ó¿ka – chyba 
zg³upia³am. Nicola rozbiera³ siê z namaszczeniem. Jego ubranie, bielizna, 
wszystko w najlepszym gatunku, œwiadczy³y o pewnym standarcie 
¿yciowym... Patrzy³am siedz¹c naga na skraju jego szerokiego ³o¿a. 
I ca³kiem przesz³a mi ochota na seks. By³am tak poch³oniêta myœlami, ¿e 
zaskoczy³ mnie jego dotyk. 

* 

Usi³owa³am siê poddaæ pieszczotom, usi³owa³am ch³on¹æ to, co mi 
dawa³, ale nie mog³am. Czu³am blokadê. Nie, Nicola, nie mogê ciê niczym 
obdarzyæ, wszystkie moje myœli s¹ przy innym mê¿czyŸnie. Myœli moje 
by³y tak silne i intensywne, ¿e Nicola po prostu je czu³. Przerwa³am tê grê, 
nie by³o sensu brn¹æ dalej. Czu³am siê bardzo roz¿alona. Siedzia³am 
i p³aka³am jak dziecko, które w³aœciwie nie wie, czego chce. G³aska³ mnie 
po twarzy i uspokaja³: 

– Proszê, nie p³acz... 
– Ja nie potrafiê tak, rozumiesz? Znam ciê parê godzin, a ty ci¹gniesz 

mnie do ³ó¿ka... Ja kocham innego mê¿czyznê... Dla mnie seks to czu³oœæ, 
mi³oœæ, ciep³o... a nie partia tenisa lub inna rozgrywka sportowa... Nie 
umiem wejœæ do ³ó¿ka jak na boisko i zejœæ jak z boiska... – ³ka³am, 
po³ykaj¹c ³zy. 

Patrzy³ na mnie swymi ogromnymi, ¿abimi oczyma, w których by³ 
smutek. Jakby czu³ siê winny, ¿e p³aczê. 

– Zrobiê ci kawê – powiedzia³ .
Wsta³, w³o¿y³ okulary. S³ysza³am, jak krz¹ta³ siê po kuchni. Po chwili 

wróci³ z kaw¹. Szybko wypi³am fili¿ankê expresso. Jaki on jest? Kim jest? 
Ile ma lat? Szacuj¹c, przygl¹da³am mu siê doœæ natarczywie, chyba to 
wyczu³, bo zapyta³: 

– Zastanawiasz siê, czy jestem godny ciebie? Czy jestem odpychaj¹cy? 
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Dlaczego nie chcesz siê ze mn¹ kochaæ? 
– Seks to dla mnie œwiêtoœæ, wznios³e prze¿ycie, wymiana energii, a nie 

jak ty to sobie wyobra¿asz... ³ó¿ko jako ring, gdzie tarza siê dwóch 
zapaœników – powiedzia³am z gniewem w g³osie. – A teraz proszê, odwieŸ 
mnie do hotelu. Chcê byæ sama. 

– Czy mo¿emy siê jutro spotkaæ? – zapyta³ dr¿¹cym g³osem. 

* 

Przed po³udniem pojechaliœmy do Castello – pospacerowaæ ko³o 
zamku, porozmawiaæ... Nicola spogl¹da³ na mnie wzrokiem pe³nym 
niepokojui niepewnoœci. Prosi³, abym da³a mu szansê. Chce zostaæ jeszcze 
parê dni, prosi, abym mu te dni ofiarowa³a. „Je¿eli zostanê, to tylko po to, 
¿eby byæ z tob¹...” – doda³ nieœmia³o. Nicola wygl¹da dziœ inaczej, coœ siê 
w nim od wczoraj zmieni³o. Jakby uby³o mu lat, w oczach ma tyle 
namiêtnoœcii wyczekiwania. Ze statecznego urzêdnika przemieni³ siê 
w ch³opaka w krótkich spodenkach. Znów zada³ pytanie: 

– Proszê, powiedz, mam zostaæ?... 
– Zostañ – powiedzia³am. Objê³am go, poca³owa³am. – Zostañ dla 

mnie.

* 

Przygl¹dam mu siê. Nie wiem dlaczego, ale widzê go jako 
dziesiêcioletniego ch³opca, grubaska w fartuszku szkolnym, takim, jakie 
nosz¹ w³oscy ch³opcy. Stoi z dumn¹, puco³owat¹ buzi¹ i patrzy wielkimi 
oczyma. Jest zawsze grzeczny, dobrze u³o¿ony, inny ni¿ jego szkolni 
koledzy. 

* 

Nicola nie jest typowym isketañczykiem. Sam o sobie mówi, ¿e jest 
mediolañczykiem. Mieszka w Mediolanie od dwudziestu piêciu lat. Prze-
si¹k³ ju¿ ch³odem pó³nocy i powiewem zimnego wiatru od Alp. Ale tu 
s³oñce Ischii ogrza³o jego krew i rozbudzi³a siê w nim natura po³udniowca. 
„Dell Maggiore” i „Piano-Bar”, piwnica-winiarnia, jeden z najstarszych 
lokali Ischii. Panuje tu cudowny nastrój. Tañczymy. Taniec to gra i harmonia 
cia³. W tañcu mo¿na czuæ siê nawzajem. Nicola œpiewa, jest szczêœliwy, ma 
aksamitny, ciep³y g³os. Tañczymy jak szaleni, tul¹c siê do siebie. O Bo¿e, jak 
mi z nim dobrze! Ca³a rezerwa gdzieœ prys³a. Nicola, wino i jego œpiew 
zaw³adnê³y mn¹, teraz liczy siê tylko on... I tak oto dwoje doros³ych ludzi 
zachowuje siê jak para nastolatków, daje siê ponieœæ uczuciom 
i namiêtnoœci... 

*
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 „Il Girasole”. Sobotni gwar i szum. Na sobotê i niedzielê zje¿d¿a tu 
high life z Neapolu i Rzymu. Nie lubiê tego gwaru. Lubiê tu dzieñ 
powszedni, gdy s³oñce ogrzewa pusty taras i s³ychaæ pieœñ morza – 
uderzenia szepcz¹cych fal. Posz³am wzd³u¿ brzegu na spacer. Chcia³am byæ 
sama. S³ucha³am wiatru, morza, ska³. Czu³am pulsowanie ziemi, jednoœæ 
z natur¹, by³am jej cz¹stk¹. Ogarnê³o mnie cudowne uczucie przynale¿noœci 
do tej wyspy, do ska³, do morza, uczucie wtopienia w krajobraz. O Ischio, 
jesteœ moj¹ wysp¹ szczêœcia. Nicola wpatruje siê we mnie ciep³o, namiêtnie 
i milcz¹co. Wiem, ¿e mu siê podobam i to bardzo.

*

W niedzielny poranek zanios³o mnie do koœcio³a. Malutki koœció³ek 
z przepiêknym o³tarzem z dwunastoma aposto³ami i witra¿ami 
przedstawiaj¹cymi œw. Marka ze skrzydlatym lwem. Grupka ch³opców 
w ró¿nym wieku s³u¿y do mszy. Ksi¹dz mówi kazanie, od czasu do czasu 
zaœmiewaj¹c siê g³oœno, jakby opowiada³ swym wiernym weso³e historyjki. 
Zewsz¹d emanuje ciep³y nastrój mi³oœci ludzkiej. Przekazuj¹c sobie znak 
pokoju, ludzie serdecznie œciskaj¹ rêce. Jakaœ starsza pani œciska mi rêkê 
i pogodnie na mnie patrzy... Mam ³zy w oczach, wzruszy³am siê. 

*

Okulary wypad³y mu z rêki i z³ama³a siê oprawka. Nicola jest 
zdenerwowany, bez okularów nic nie widzi. Zadecydowa³am, ¿e pojadê 
z nim do optyka. Poprosi³am, aby odda³ mi kierownicê; nie mia³ wyboru. 

– Dobrze jeŸdzisz – stwierdzi³. – Powiedz, dlaczego to robisz? S³oñce 
œwieci, a ty zamiast iœæ na pla¿ê, jedziesz ze mn¹ reperowaæ okulary. 

– To zwyk³y odruch ludzki – pomóc w potrzebie – odpowiedzia³am. 
Wracaj¹c, zatrzyma³ siê przy kwiaciarni, kupi³ mi ró¿e. 

*

Do S`Angelo pojechaliœmy taksówk¹ wodn¹, by³o romantycznie. 
W ciep³ych promieniach zachodz¹cego s³oñca wszystko wygl¹da³o jeszcze 
piêkniej ni¿ zwykle. Usiedliœmy w porcie, s³uchaj¹c pieœni neapolitañskich. 
W milczeniu wpatrywaliœmy siê w morze. To ju¿ ostatnie nasze godziny. 
Nicola wodzi za mn¹ wzrokiem pe³nym mi³oœci, g³aszcze mnie po rêku; po 
policzku – jest czu³y i delikatny. „Ti voglio bene” – szepcze mi do ucha. Dziœ 
morze ma cudowne barwy, turkusowo-szmaragdowe, jak z najpiêk-
niejszych isketañskich pocztówek. Tulimy siê do siebie, trzymaj¹c siê za 
rêce jak nastolatki. Jesteœmy tacy szczêœliwi, ale nasz czas siê koñczy, jutro 
rano musimy siê rozstaæ. 

*
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 – Chcia³bym, abyœ mnie nie zapomnia³a – Nicola daje mi w prezencie 
piosenki neapolitañskie z dedykacj¹: „Al dolce Terremoto”, czyli 
„S³odkiemu Trzêsieniu Ziemi”. – Zatrzês³aœ moim ¿yciem, nie wiem, jak to 
bêdzie dalej, bo zakocha³em siê w tobie. Ju¿ dawno nic takiego mi siê nie 
przydarzy³o. Poruszy³aœ moje serce... 

Ostatni nasz wieczór. Jestem szczêœliwa mimo ¿e jutro ju¿ koniec. 
Nicola jest smutny, w milczeniu patrzy na mnie oczyma pe³nymi mi³oœci. 

– Ti voglio bene, kocham ciê, pozostaniesz w mym sercu na zawsze – 
szepcze...

Tañczymy, tulimy siê do siebie, staramy siê zapamiêtaæ to nasze 
uczucie bliskoœci. Potem ostatnia noc, najczulsze pieszczoty, czujê go 
w ka¿dej komórce mego cia³a. Nie ma mnie, nie ma Nicoli, jesteœmy oboje 
pulsuj¹c¹ energi¹. Nie wiem, co siê ze mn¹ dzieje, moje cia³o jakby przesta³o 
istnieæ. Straci³am przytomnoœæ umys³u, widzia³am tylko b³êkit i œwiat³o. 
W pewnym momencie zobaczy³am dwoje ogromnych oczu nad moj¹ twarz¹ 
– to by³ Nicola, g³aska³ mnie po policzkach, odgarnia³ kosmyki w³osów 
z mej spoconej twarzy.

– Co siê z tob¹ dzieje? Gdzie by³aœ? Czy coœ siê sta³o? 
Patrzy³am na niego. To on daje mi tak cudowne odczucia wêdrówki po 

innych wymiarach. Niesamowite. Nicola dr¿y ca³y, tul¹c siê do mnie; jest 
zakochany jak ch³opak. Do tej pory trzyma³am moje uczucia na wodzy, ale 
nie wytrzyma³am napiêcia i puœci³am cugle, zatopi³am siê w szczêœciu. 
Zatrzês³o siê wszystko: dolce terremoto. Mi³oœæ i seks maj¹ w sobie coœ 
z szaleñstwa i magicznej fascynacji.

*

Rano w porcie po¿egnanie. Oczy mam pe³ne ³ez. Nicola bardzo 
smutny. Przesun¹³ rêk¹ po mej twarzy. „Do zobaczenia... Bêdê do ciebie 
dzwoni³”... Oddali³ siê w kierunku, sk¹d odp³ywa³ statek. Patrzy³am, 
prowadzi³am go wzrokiem do koñca, dopóki nie znikn¹³ mi z oczu.

Czy jeszcze kiedyœ siê spotkamy? Wsta³am z ³awki, nie wierzy³am, ¿e 
to ju¿ koniec, pragnê³am ciszy i spokoju. Posz³am do koœcio³a, modli³am siê 
o jego zdrowie. Rozp³aka³am siê. Ca³e moje ¿ycie to chwile radoœci, które 
chwytam w przelocie. A szczêœcie przychodzi i... odchodzi.

Neapol – Ischia, listopad 1995 
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ISKETAÑSKIE POCZTÓWKI (2)
 TI VOGLIO BENE 

Ci¹gle powracam do tych dni. Jak to siê sta³o, ¿e da³am ponieœæ siê 
uczuciom, straci³am poczucie rzeczywistoœci i ponios³am konsekwencje 
tamtych wydarzeñ? To wszystko by³o jak film. Zabrak³o mi czasu, aby 
pomyœleæ i zastanowiæ siê nad sensem tego, co siê dzia³o. Po prostu przez 
przypadek staliœmy siê oboje odtwórcami g³ównych ról i graliœmy je do 
koñca. Te wspania³e, ciep³e wieczory, nasz taniec. Radosny œpiew Nicoli, 
tulenie siê do siebie. To mia³a byæ tylko letnia przygoda, lecz od samego 
pocz¹tku by³o coœ wiêcej. Nadesz³o rozstanie, wszystko siê skoñczy³o, 
rzeczywistoœæ brutalnie nas rozdzieli³a. Jedyna mo¿liwoœæ kontaktu to 
telefon. Nicola dzwoni co parê dni. G³os jego brzmi jak piosenka o mi³oœci: 
Ti voglio bene. Têskni, jest jak chory, serce ma rozdarte. Czuje siê opêtany, 
obezw³adniony. A ja? Ja ¿yjê jak zaczarowana, w magicznym œwiecie 
marzeñ. 

*

 W s³uchawce ciep³y, dr¿¹cy g³os Nicoli: 
– Bella, co u ciebie, jak siê masz? Têskniê za tob¹ – wyrzuci³ wszystko 

jednym tchem. 
– Dobrze, dobrze, Nicola. Bardzo siê cieszê, ¿e znów ciê s³yszê. A co 

u ciebie? – dr¿a³am ca³a, by³am jak sparali¿owana. 
– Nie przeszkadzam ci? 
– Nie, sk¹d¿e, nie, cieszê siê, ¿e mogê ciê us³yszeæ. 
– Wiesz, bardzo têskniê za tob¹ i ci¹gle... Myœlê o tobie. Dosta³em twój 

list, dziêkujê. Chcia³bym ci coœ powiedzieæ... Ti voglio bene – g³os mu siê 
za³ama³. Jego niemiecki by³ kiepski, miesza³ go z w³oskim, angielskim, ale 
ja i tak go rozumia³am. Rozumia³am go lepiej, ni¿ to sobie wyobra¿a³. 
S³ucha³am go jak piosenki neapolitañskiej. Serce mi wali³o, ca³a dr¿a³am 
z wra¿enia, jak trzcina na wietrze.

– Napiszê list do ciebie, muszê ci wszystko napisaæ, napiszê po w³osku, 
inaczej nie umiem tego wyraziæ... – g³os jego by³ wibruj¹cy, a zarazem 
ciep³y jak œródziemnomorskie s³oñce. W tych paru minutach wszystko 
w nas obojgu od¿y³o, ca³a isketañska przygoda. 

– Ciao, Nicola... 
– Ti voglio bene. 

*
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Telefon. Podnoszê s³uchawkê. 
– Hallo, s³ucham... 
– Pronto, pronto... Bella, to ty? 
Zaniemówi³am z wra¿enia. To Nicola odzywa siê po paru miesi¹cach 

ciszy. 
– Bella, powiedz coœ... jesteœ? 
Straci³am g³os, zach³ystuj¹c siê radoœci¹, ¿e go s³yszê. 
– Nicola, Bo¿e drogi, jak¿e siê cieszê! Jak siê czujesz, gdzie jesteœ? – 

zadawa³am mu pytania jedno za drugim, nie czekaj¹c na odpowiedŸ. 
– Bella, jestem wzruszony, gdy s³yszê twój g³os... Dziêki za pamiêæ, za 

twoje listy... Wybacz proszê, ¿e nie odpisa³em... – g³os jego zmiêk³ i zamilk³. 
– W porz¹dku, Nicola, nie musisz mi nic t³umaczyæ. Wszystko wiem, 

tamtego dnia po naszej rozmowie zabrano ciê do szpitala, mia³eœ zawa³... 
– Bella, czy uwierzysz, ¿e siê w tobie na dobre zakocha³em?... Jak 

ch³opiec... Wierzysz? – g³os mu siê ³ama³ i by³ jak ¿a³osne dŸwiêki harfy. 
Nie umia³am mu nic powiedzieæ, by³o mi raz zimno, raz gor¹co. 

Pomiêdzy nami, oddalonymi o 1000 kilometrów, wytworzy³a siê atmosfera 
bliskoœci. Czu³am Nicolê, czu³am jego bezradnoœæ i têsknotê. A on mówi³ 
dalej: 

– Wiesz, by³a u mnie ¿ona z synem. – Zamilk³am, poczu³am lekki 
skurcz w sercu. – Bella, wybacz, wybacz mi to wszystko... Muszê koñczyæ, 
napiszê list... Bardzo siê wzruszy³em. Kocham ciê... ca³ujê... Proszê, pisz do 
mnie – powiedzia³ resztk¹ si³ w g³osie i od³o¿y³ s³uchawkê. 

Nie wiem, czy dosta³ bólu wieñcowego, czy te¿ ¿al gard³o œcisn¹³. 
A mo¿e dosta³ nowego zawa³u?... Sama nie wiem, co myœleæ. Litoœæ, 
wspó³czucie, ¿al? I czym jest ta mi³oœæ? Przychodzi, atakuje, œcina z nóg 
i odchodzi...

*

Po paru miesi¹cach znów telefon.
– Hallo, s³ucham...
– Bella, to ty? Jak¿e siê cieszê, ¿e mogê ciê choæ us³yszeæ... Wiesz, 

by³em bardzo chory, ale jest ju¿ dobrze, mia³em drugi zawa³...
By³am tak oszo³omiona, nie mog³am s³owa wykrztusiæ z siebie.
– Powiedz coœ... – prosi³ – Co u ciebie, powiedz... 
– Wiesz, Nicola... ja ci¹gle o tobie myœlê... o tym, gdzie jesteœ, co 

robisz... ¯yczê ci zdrowia... – urwa³am, nie mog³am ju¿ nic wiêcej 
powiedzieæ. Rozmowa z nim to dla mnie wielkie prze¿ycie. Nie umiem 
nabraæ dystansu nawet po tylu miesi¹cach. Po co dzwoni? Lepiej, ¿eby 
milcza³. Myœli wirowa³y mi w g³owie. Ale Nicola nadal by³ w s³uchawce: 

– Bella, ci¹gle ciê widzê, ci¹gle ciê tulê... Ti voglio bene – g³os jego 
cich³ i urwa³ siê. – Ciao, Bella... mo¿e kiedyœ siê spotkamy... 

*
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Mo¿e... mo¿e siê spotkamy tu, na Ziemi, a mo¿e w innym wymiarze lub 
w innym ¿yciu. Jest miêdzy nami coœ, co nie pozwala siê rozstaæ. 

*

 Minê³o parê miesiêcy. Telefon. 
– Bella, to ty... S³yszysz mnie... Co u ciebie... Powiedz coœ... proszê. 

Mayen, styczeñ 1996
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UCZENNICA CZAROWNIKA

Dzieñ jak co dzieñ, praca i praca. Wróci³am zmêczona do domu, nie 
mia³am ochoty na nic. W³¹czy³am TV. „Trzeba raz wreszcie oderwaæ siê od 
tej codziennoœci” – myœla³am, bezwiednie prze³¹czaj¹c programy 
telewizyjne. „Oderwaæ siê od œwiata i cofn¹æ o parê miesiêcy wstecz, do 
chwil prze¿ywanych latem. Nicola milczy – dlaczego? Co mog³o siê staæ? 
Tak nagle s³uch o nim zagin¹³, ucich³y telefony, ucich³ jego g³os. To 
niemo¿liwe, coœ musia³o siê staæ”. Odruchowo przebiera³am w programach 
telewizyjnych. Nagle zatrzyma³am, zapowiadano Live Talk Show. Temat 
fascynuj¹cy ka¿dego: „Astrologiczny dobór zwi¹zków partnerskich”. 
Prowadz¹ca program w³aœnie przedstawia³a astrologa Leonarda. Z g³êbi 
ekranu wy³oni³a siê postaæ mê¿czyzny. Wyda³ mi siê atrakcyjny, a zarazem 
tajemniczy. Zza okularów spogl¹da³ przenikliwym wzrokiem. Wiek – dobra 
czterdziestka. Twarz wyrazista, rysy regularne. Ubrany, jak wypada na 
telewizyjne interwiew – garnitur, koszula i krawat. Budzi³ zaufanie swym 
wygl¹dem.

– Przedstawiam pañstwu naszego goœcia, astrologa Leonarda – 
powiedzia³a pani redaktor. – Astrolog w dzisiejszych czasach to nie jakiœ 
blagier, cyrulik, czarownik. To wszechstronnie wykszta³cony cz³owiek. To 
nowy zawód z wielk¹ przysz³oœci¹. 

Leonardo mówi o tym, jak wa¿ne jest astrologiczne dobranie siê 
w zwi¹zkach partnerskich, jak wa¿n¹ rolê graj¹ konstelacje gwiezdne 
w udanym po¿yciu seksualnym, jak trudno jest dotrzeæ do prawdziwych 
potrzeb i pragnieñ ludzkich ze wzglêdu na blokady wewnêtrzne. Uœmiecha 
siê ciep³o, g³os ma czysty, dŸwiêczny. S³ucham jak urzeczona.

Moje zmêczenie gdzieœ prys³o. Z rosn¹cym zainteresowaniem 
obserwowa³am jego ruchy, mimikê twarzy. WyraŸnie dzia³a³ na mnie 
erotycznie. Co to jest? Nala³am sobie kieliszek wina. Leonardo 
zaproponowa³, ¿eby pisaæ do niego, dzwoniæ. Odpowie na ka¿dy list czy 
telefon. Udziela tak¿e osobiœcie porad w sprawach seksu. Zabrzmia³o to jak 
wyzwanie. Na ekranie pojawi³ siê adres i numer telefonu. D³ugo nie mog³am 
zasn¹æ. Przewraca³am siê z boku na bok, rozmyœlaj¹c o konstelacjach 
gwiezdnych, uk³adach planetarnych i o Leonardo. „Muszê do niego napisaæ, 
mo¿e on wyjaœni, co ³¹czy mnie z Nicol¹, dlaczego ta wiêŸ ci¹gle trwa... 
Zrobiê to zaraz jutro” – postanowi³am. 

*
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 Pospiesznie rozrywa³am kopertê – kaseta magnetofonowa i krótki list 
z rachunkiem. Minê³o dobrych parê godzin, zanim mog³am w spokoju 
przes³uchaæ kasetê. Pop³yn¹³ ciep³y g³os Leonardo. Mówi³ mi o tranzytach, 
wêz³ach, aspektach, trygonach, sekstylach, koniunkcjach ³¹cz¹cych mnie 
z Nicol¹. S³ucha³am z wielkim podnieceniem. Upaja³am siê ciep³em 
i tembrem jego g³osu. Hipnotyzowa³ mnie. Na koñcu wypowiedzi zachêca³, 
¿ebym znów siê odezwa³a. Zaproponowa³ te¿ korespondencyjn¹ naukê 
astrologii. 

* 

Pó³ roku póŸniej. Praca, codzienne problemy oddali³y mnie od 
astrologii i Leonardo. Ale gdy mi siê nie wiod³o, pilnie studiowa³am 
horoskopy. Pewnego dnia, przechodz¹c ko³o kiosku, zobaczy³am 
astrologiczne pismo „Wenus”. Kupi³am. Natychmiast zaczê³am szukaæ 
mojego horoskopu. Kartkuj¹c, nagle na jednej ze stron zobaczy³am znajom¹ 
twarz – ze zdjêcia spogl¹da³ na mnie Leonardo. Niezwyk³e... znów on. 
Wywiad z Leonardo by³ pasjonuj¹cy: o znaczeniu seksu w ¿yciu cz³owieka
i o zale¿noœciach planetarnych. Powiedzia³ te¿, ¿e rozpoczyna cykl 
wyk³adów z astrologii. Na koñcu wywiadu podano terminy i miejsca jego 
wyk³adów. 

*

Cztery tygodnie póŸniej. Siedzia³am w piêknej sali zamku nad Renem, 
gdzie za chwilê mia³ siê rozpocz¹æ wyk³ad. Sala by³a wype³niona po brzegi, 
wszystkie miejsca zajête. Tym razem mog³am zobaczyæ Leonardo na ¿ywo. 
Wyszed³ z widowni i sprê¿ystym krokiem ruszy³ w stronê podium, gdzie sta³ 
du¿y, czerwony fotel. By³ ubrany na sportowo, czarne jeansy i luŸny czarny 
golf. Wygl¹da³ trochê tajemniczo, inaczej ni¿ w TV. Mówi³ zajmuj¹co 
o astrologii, o psychologii, o ¿yciu, mi³oœci, przyjaŸni, kontaktach 
miêdzyludzkich, fascynacjach i zmys³owym poznawaniu œwiata. Dyskusja 
by³a niezwykle ciekawa. Przys³uchiwa³am siê, nie zabiera³am g³osu, ale 
uwa¿nie przygl¹da³am siê wszystkim i wszystkiemu. By³o to zarazem 
bardzo interesuj¹ce widowisko. Wytworzy³a siê atmosfera magii 
i tajemniczoœci, co podnieca³o ciekawoœæ zgromadzonych. A mo¿e jednak 
zostaæ jego uczennic¹? 

*

Trzy miesi¹ce póŸniej. Siedzê w poci¹gu, jadê na spotkanie z Leonardo. 
Zosta³am jego uczennic¹. Skrypty i zadania otrzymywa³am co miesi¹c. 
Musia³am regularnie wykonywaæ ró¿ne æwiczenia i co miesi¹c zdawaæ 
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pisemn¹ relacjê. By³y to zadania magiczne, wymaga³y du¿ej koncentracji 
i skupienia. Musia³am nauczyæ siê sterowaæ swym cia³em, panowaæ nad 
jego temperatur¹, æwiczyæ poczucie czasu. Obserwowaæ swoje reakcje, 
ws³uchuj¹c siê w siebie. Moje cia³o mia³o siê staæ narzêdziem do wejœcia 
w œwiat doskona³oœci duchowej. Jecha³am, aby odbyæ u Leonardo 
ceremoniê wyœwiêcenia na adeptkê sztuk tajemnych – pierwsze œwiêcenie 
na czarownicê. 

Poci¹g stukota³ rytmicznie, wtuli³am siê w siedzenie i pogr¹¿y³am 
w rozmyœlaniach. Gdyby nie przypadek, ¿e pozna³am latem Nicola i ta 
niezwyk³a erotyczna przygoda z nim, zapewne nie siedzia³abym w tym 
poci¹gu. Nasze losy ¿yciowe s¹ jednym ³añcuchem, jedno ogniwo wyzwala 
drugie. I tak oto zosta³am uczennic¹ czarownika. Od dnia, gdy pierwszy raz 
zobaczy³am Leonardo, up³yn¹³ ju¿ dobry rok. Ale wci¹¿ by³am nim 
zafascynowana, pragnê³am mieæ z nim bli¿szy kontakt. Zastanawia³am siê 
nad tym, jak to siê rozegra³o. Widocznie przez ca³y ten rok Leonardo 
towarzyszy³ mi gdzieœ tam w podœwiadomoœci. A¿ wreszcie nadszed³ dzieñ, 
kiedy siê spotkamy. Podamy sobie rêce, nasze cia³a siê zbli¿¹, aby wymieniæ 
energiê. Procedura wyœwiêcenia jest aktem seksualnej ekstazy. Zwiêz³y opis 
tej ceremonii zawiera³a ostatnia lekcja. 

*

Na dworcu oczekiwa³ mnie Leonardo. Dostrzeg³am go ju¿ z daleka. 
By³ ubrany w d³ugi, czarny p³aszcz, czerwony szal powiewa³ na wietrze. 
Sta³, trzymaj¹c rêce w kieszeniach, niepewnie siê rozgl¹daj¹c. „Mam 
przewagê – pomyœla³am – on mnie nie zna osobiœcie, tylko ze zdjêcia.” 
Przygl¹da³am mu siê z ciekawoœci¹. Wreszcie podesz³am i odwa¿nie 
spojrza³am mu w twarz. 

– Leonardo – nie mylê siê?
– Witam ciê! – zawo³a³ radoœnie. – Jak podró¿, jak samopoczucie? 
Chwyci³ moje obie d³onie i podniós³ do ust. Poczu³ si³ê mojej energii 

i to podzia³a³o na niego ujemnie. Mówi³ du¿o, chaotycznie, o sprawach bez 
znaczenia, chyba po to, aby ukryæ zmieszanie i niepokój. Pojechaliœmy do 
hotelu, tam mia³a siê odbyæ nasza ceremonia. Twierdzi³, ¿e najlepszy jest 
grunt neutralny, wtedy ca³¹ nasz¹ energiê koncentrujemy na sobie. 
Hotelowy apartament okaza³ siê bardzo przytulny. By³ to ostatni pokój na 
koñcu d³ugiego korytarza, nie dochodzi³y tu ¿adne odg³osy z ulicy. 
Leonardo wyda³ mi siê tym razem jakiœ inny, chyba ten niepokój odbiera³ 
mu ca³y czar. „Czego on siê boi? – pomyœla³am – Mnie, czy te¿ aktu 
seksualnego?” Zajêliœmy siê rozmow¹ o wszystkim. Mówiliœmy te¿ o sobie, 
o naszym ¿yciu. Sytuacja siê rozluŸni³a, atmosfera sta³a siê cieplejsza. 
Leonardo znów by³ taki, jakim go zna³am z telewizji, z wywiadu, z wyk³adu. 
Rozbieraj¹c mnie, wyjaœnia³ akty rytua³u, które bêdziemy wspólnie 
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prze¿ywaæ. Robi³ to z takim namaszczeniem, jakby odprawia³ misterium. 
– Rozbieraj mnie te¿ – szepn¹³.
Pozbywamy siê teraz naszych okryæ, naszych skorup, którymi 

przykrywamy swoje niedoskona³oœci. Cz³owiek nagi jest wolny. Obj¹³ mnie 
i przytuli³, poczu³am falê gor¹ca; przesuwa³ rêkami po moim ciele. 

– Jesteœ bardzo zmys³owa – szepn¹³ mi do ucha. 
Weszliœmy do wanny, woda pachnia³a tajemniczym olejkiem 

eterycznym. W powietrzu unosi³ siê ten sam zapach. Dzia³a³ na zmys³y, 
budzi³ uczucie odprê¿enia i ca³kowitej uleg³oœci. Myliœmy siê nawzajem, 
dotykaj¹c swych cia³, swych genitaliów. Wymienialiœmy nasze myœli, 
odczucia. Atmosfera by³a luŸna, wolna od jakichkolwiek zahamowañ 
i wstydu. By³o ciep³o, wilgotno, przyjemnie. Leonardo by³ chyba urzeczony 
naszym rytua³em oczyszczania, a w³aœciwie nasz¹ k¹piel¹ rytualn¹. 
Wyszliœmy z wanny, wzajemnie osuszaj¹c siê rêcznikami. Leonardo 
z namaszczeniem dotyka³ mego cia³a. Zapaliliœmy dwanaœcie œwiec. U³o¿y³ 
mnie na plecach i rozpocz¹³ magiczny masa¿ zodiakalny. Jego rêce 
przekazywa³y mi energiê magiczn¹. Ka¿da czêœæ cia³a symbolizowa³a 
odpowiedni znak zodiaku, uwzglêdniaj¹c ¿ywio³y ognia, ziemi, powietrza 
i wody. Raz masowa³ mnie kolistym ruchem, raz prostym poci¹gniêciem, 
czasem tylko przyk³ada³ rêkê i trzyma³ w bezruchu. Wstaliœmy razem, 
trzymaj¹c siê za rêce, wizualizowaliœmy œwiat³o, energiê. Zamknêliœmy 
oczy i zatoczyli rêkoma olbrzymie ko³o. Staliœmy tak w bezruchu, wci¹¿ 
trzymaj¹c siê za rêce. Czu³am pulsuj¹c¹ energiê pomiêdzy nami. Nagle 
Leonardo westchn¹³ g³êboko i usiad³ na pod³odze. 

– Jestem pusty, ca³¹ moj¹ energiê przekaza³em tobie. Czujesz mnie? – 
zapyta³. Musia³ na chwilê przerwaæ ceremoniê, by powêdrowaæ do swojej 
krainy magii i tam zaczerpn¹æ nowych si³. Le¿a³am naga na pod³odze 
z zawi¹zanymi oczami. Czyni³ nade mn¹ jakieœ magiczne gesty, szepcz¹c 
tajemne s³owa. Mia³am uczucie, ¿e ko³uje nade mn¹ wahade³ko. 
Skoncentrowa³am siê na jego s³owach. Leonardo wprowadzi³ mnie w stan 
lekkiej hipnozy i przywo³a³ mojego opiekuna duchowego. Ukaza³ mi siê 
mê¿czyzna, który mia³ mi towarzyszyæ przez ca³e ¿ycie, byæ dla mnie 
mê¿em, przyjacielem. Leonardo poleca³ mu, aby siê mn¹ opiekowa³, 
dodawa³ si³y i odwagi. Wymieni³ jego imiê – Amal – i powtórzy³ je 
dwanaœcie razy. Musia³am z³o¿yæ przysiêgê, ¿e nigdy nie bêdê 
wykorzystywa³a magii dla w³asnych celów i korzyœci, lecz dla dobra innych 
ludzi, aby im pomagaæ. Nadszed³ moment o¿ywienia Amala i tchniêcia 
w niego energii ¿yciowej. T¹ energi¹ mia³a byæ energia seksualna, któr¹ 
mieliœmy oboje wyzwoliæ w orgazmie. Leonardo g³aska³ moje cia³o 
kawa³kiem futra, piórem pawim, a nastêpnie ca³owa³ mnie ca³¹. 
Przyjmowa³am te jego pieszczoty z wielk¹ rozkosz¹. By³o to niezwyk³e, ten 
mê¿czyzna zabawia³ siê ze mn¹ ju¿ parê godzin, a ci¹gle nie dochodzi³o 
miêdzy nami do najwy¿szych wy³adowañ. Parê razy zbli¿a³am siê do 
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szczytów Himalajów, wtedy poleci³ mi wo³aæ Amala. „Amal, Amal, Amal... 
przyjdŸ”. Pojawi³ siê mê¿czyzna w d³ugiej bia³o-z³ocistej tunice. Ciemne, 
faluj¹ce w³osy spada³y mu na ramiona. Pozdrowi³ mnie z daleka. W tym 
momencie œwiat usun¹³ mi siê spod nóg, czu³am energiê Leonardo od 
czubków stóp do cebulek w³osów na g³owie. Kipia³o coœ we mnie, 
niesamowite fale p³ynê³y w dó³ i w górê. Jakaœ si³a rozpiera³a moje cia³o, 
zawis³am gdzieœ w powietrzu, Amal by³ przy mnie. Nie wiem, jak d³ugo 
trwa³am w tym stanie. Gdy otworzy³am oczy, obok mnie le¿a³ zamyœlony 
Leonardo. 

– Czy to jest magiczny seks? – zapyta³am, a on skin¹³ g³ow¹.
– Czy nie czujesz ró¿nicy? 
– Czujê i podziwiam nas oboje. Jeszcze nigdy nic takiego nie prze¿y³am 

z mê¿czyzn¹ – odpar³am. 
– Ja nie jestem zwyk³ym mê¿czyzn¹, a ty zwyk³¹ kobiet¹. Jestem 

czarownikiem, a ty czarownic¹ – powiedzia³ to patetycznie. 
Zamyœli³am siê, by³o w tym coœ niezwyk³ego. Mê¿czyzna, kobieta, 

ró¿ne ³adunki energii, ro¿ne biopola – gdzieœ tam z oddali poczuli sw¹ si³ê, 
si³ê przyci¹gania. Jak wielka musi byæ moc, skoro dzia³a na odleg³oœæ setek 
kilometrów. To nie przypadek, ¿e siê spotkaliœmy, to energia si³ magicznych 
Kosmosu pchnê³a nas ku sobie... 

Memmingen, wrzesieñ 1996 

42



ARABSKIE NOCE

Samolot podchodzi³ do l¹dowania. Kair z okien samolotu wyda³ mi siê 
przeogromny. Wielki obraz, pe³en punktów i linii przecinaj¹cych siê pod 
ró¿nymi k¹tami. Pulsuj¹ca geometria œwietlna. Jest pó³noc.

Wysiadamy z samolotu. Ciep³y powiew powietrza, temperatura ponad 
20°C. Lotnisko sprawia wra¿enie ma³ego, choæ dooko³a stoi wiele maszyn. 
Hala odpraw przestronna. W kolejce do okienek stoj¹ ludzie ró¿nych 
narodowoœci i kolorów skóry – od bia³ej poprzez ¿ó³t¹, czerwon¹ do 
wszelkich mo¿liwych odmian czerni. Stroje nader egzotyczne. 
Ortodoksyjni wyznawcy buddyzmu, zwolennicy dalajlamy, s¹ spowici 
w bia³e przeœcierad³a, grupa Indian w wielkich pióropuszach ubrana jest jak 
do filmu. Murzyni maj¹ na sobie d³ugie, kolorowe kaftany.

Po odprawie kierujemy siê do autokaru, gdzie oczekuje nas nasz 
egipski opiekun. Jest ju¿ dobrze po pó³nocy. Na ulicy przed gmachem 
„Egypt Air” t³um samotnych mê¿czyzn. Egipcjanie s¹ piêkni, smagli, maj¹ 
ciemne w³osy, du¿e, czarne oczy i uœmiechaj¹ siê uroczo.

Nasz egipski przewodnik Magdy wita nas zupe³nie poprawn¹ 
niemczyzn¹. Jest bardzo sympatyczny, pogodny i przyjazny. Od razu 
wyjaœnia wiele spraw. Dziœ jest czwartkowa noc, jutro pi¹tek – islamskie 
œwiêto. Noc dzisiejsza nazywa siê „œwiêt¹ noc¹”. Kobiety pozostaj¹ 
w domach, aby spe³niaæ swe obowi¹zki ma³¿eñskie. Samotni mê¿czyŸni 
spêdzaj¹ ten wieczór z przyjació³mi lub odwiedzaj¹ domy publiczne, gdzie 
pracuj¹ kobiety innych narodowoœci, albowiem szariat, prawo „Koranu”, 
nie dopuszcza, aby islamska kobieta œwiadczy³a takie us³ugi.

Jedziemy noc¹ przez ulice Kairu. Jak¿e inne jest to miasto od stolic 
europejskich. Niska zabudowa, bardzo szerokie ulice, piêknie podœwietlone 
wie¿yczki minaretów i kopu³y meczetów tworz¹ jedyny w swoim rodzaju 
krajobraz. Podziwiamy panoramê kairskiej ulicy i tutejsze osobliwoœci: na 
chodniku œpi stadko owiec, obok le¿y wielb³¹d i drzemie jego w³aœciciel. 
Kair ma wiele twarzy, jest „matk¹ wszystkich miast”. Nikt naprawdê nie 
wie, ile to miasto liczy mieszkañców. Mo¿e piêtnaœcie, mo¿e siedemnaœcie 
milionów, a mo¿e i wiêcej. Pewne jest tylko to, ¿e przyrost naturalny oraz 
nap³yw ludnoœci ze wsi do miasta z roku na rok powiêkszaj¹ tê liczbê.

*

Nasz hotel w Gizie, niedaleko piramid, jest po³o¿ony w parku 
z egzotyczn¹ roœlinnoœci¹. Zaciekawia architektoniczn¹ form¹ bêd¹c¹ 
po³¹czeniem stylu nowego z tradycyjnym. Mimo ¿e jest póŸna noc, w hotelu 
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têtni ¿ycie. Z jednej strony dochodzi dyskotekowa muzyka europejska, 
z drugiej arabska. Nowoczesnoœæ miesza siê z oddechem sêdziwego Nilu.

*

Dziœ w programie: bazar jubilerski, Muzeum Papirusów, Pa³ac 
Wonnoœci z 1001 Nocy. Jedziemy ulicami Kairu, dominuje nowa zabudowa 
przeplatana kopu³ami minaretów; wszystko sp³owia³e od s³oñca i przyku-
rzone piaskiem Sahary. Mo¿na zobaczyæ wszelkie mo¿liwe œrodki 
komunikacji: piêkne limuzyny, autobusy, ciê¿arówki, rowery, wózki 
zaprzê¿one w osio³ki i Beduinów na wielb³¹dach. W ruchu obowi¹zuje 
prawo silniejszego i jest skrupulatnie przestrzegane, tote¿ wypadków czy 
kolizji prawie nie ma. Korki uliczne s¹ czymœ normalnym i to te¿ ma swój 
urok – sprzedawcy kwiatów oferuj¹ czekaj¹cym kierowcom egzotyczne 
bukiety lub zwyk³e goŸdziki. Na bulwarach wre ¿ycie, doko³a herbaciarnie, 
kafejki, ma³e bazary. Mê¿czyŸni w turbanach graj¹ w karty, pal¹c fajki 
wodne. Na chodnikach handluje siê wszystkim, co mo¿na sprzedaæ lub 
kupiæ. Mamluk, bazar z egipsk¹ bi¿uteri¹, oferuje misterne, z³ote wyroby 
i zwyk³¹, seryjn¹ tandetê. Muzeum Papirusów prezentuje technologiê 
wyrobu, która nie zmieni³a siê od dwóch tysiêcy lat. £odygi roœlin przecina 
siê wzd³u¿, moczy siê, walcuje, suszy. Niektóre papirusy to prawdziwe 
dzie³a sztuki, zawieraj¹ obrazki z ¿ycia prastarego Egiptu, scenki rodzajowe 
itp.

Spotkanie z krain¹ zapachów 1001 nocy jest fascynuj¹ce. Jak bardzo 
zapachy stymuluj¹ nasz¹ psychikê, mog³am siê tam przekonaæ dowodnie. 
Ju¿ przy wejœciu do pa³acu intensywna woñ olejków eterycznych przenika 
ka¿d¹ komórkê naszych zmys³ów.

Siadamy. El Samed, Beduin ubrany w galabijê, wprowadza nas w œwiat 
kwiatowych woni. Jego niemiecki jest ca³kiem zrozumia³y; okazuje siê, ¿e 
przed dwudziestu laty studiowa³ w DreŸnie. Towarzysz¹ mu trzej m³odzi 
mê¿czyŸni. Jego synowie. Jeden z nich jest bardzo podobny do ojca. 
Czêstuj¹ nas herbat¹ i kaw¹ po arabsku, któr¹ podaj¹ w ma³ych 
szklaneczkach. El Samed opowiada o sobie: jest prawdziwym Beduinem, 
który przywêdrowa³ do Kairu z pustyni; ma trzy ¿ony, móg³by mieæ jeszcze 
jedn¹, zezwala mu na to szariat, prawo „Koranu”.

– Ale sami pañstwo rozumiecie – t³umaczy nam, krêc¹c g³ow¹ – jaki to 
obowi¹zek uszczêœliwiæ trzy kobiety i obdzieliæ je sprawiedliwie wszelkimi 
dobrami materialnymi i duchowymi. El Samed jest bardzo rzutki, dowcipny, 
strzela oczyma, a oczy ma wspania³e, pe³ne m¹droœci i mi³oœci ¿ycia. Któryœ 
z synów podaje mu fajkê wodn¹. Poci¹ga z namaszczeniem, zapach olejków 
eterycznych miesza siê z zapachem tytoniu. Nastrój bardzo orientalny.

Jeden z synów prezentuje butle z olejkami. Ka¿demu z nas k³adzie 
korkiem kroplê na nadgarstku, robi to z ca³¹ powag¹, w wielkim skupieniu. 
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Za ka¿dym razem, gdy podchodzi do mnie, uœmiecha siê, k³adzie kroplê na 
moim zgiêciu ³okciowym i rozciera palcem. Czujê nie tylko woñ olejku, ale 
tak¿e energiê emanuj¹c¹ z jego d³oni. Przygl¹dam mu siê z ciekawoœci¹, 
jego oczy jak dwa wêgle maj¹ w sobie ¿ar egipskiego s³oñca. Zaintrygowa³ 
mnie ten m³ody, piêkny mê¿czyzna.

– Sk¹d znasz niemiecki? Bywasz czêsto w Europie? JeŸdzisz na targi 
do Niemiec? – zasypywa³am go pytaniami.

Popatrzy³ na mnie z zaciekawieniem.
– Jak bêdziesz kiedyœ w Niemczech i bêdziesz potrzebowa³ 

przewodnika, zadzwoñ – poda³am mu moj¹ wizytówkê.
– Mam na imiê Mohamed. Czy mogê zadzwoniæ jutro? – uœmiechn¹³ 

siê przy tym czaruj¹co, z b³yskiem w oczach. – Chêtnie odwiedzê ciê 
w hotelu.

To ostatnie zdanie zabrzmia³o doœæ dwuznacznie. Zauwa¿y³ lekki 
grymas na mojej twarzy i pospiesznie doda³:

– Moglibyœmy pójœæ gdzieœ potañczyæ.

*

Dzieñ moich urodzin rozpoczê³am od medytacji w piramidzie 
Cheopsa. Ju¿ o 7.30 wyruszyliœmy w kierunku piramid. Podró¿ trwa krótko. 
Wysiadamy z autokaru. To niesamowite wra¿enie stan¹æ tak blisko piramid. 
Wielkoœæ potê¿nych bloków kamiennych u³o¿onych jeden na drugim, 
sprawia, ¿e cz³owiek czuje siê nieskoñczenie ma³y.

Po kamiennych blokach wspinamy siê do wejœcia. Mijamy ¿elazn¹ 
bramê, przy której stoi stra¿nik. Ciemnym korytarzem posuwamy siê 
w górê. Nagle korytarz przechodzi w w¹ski tunel i trzeba zgi¹æ kolana, ¿eby 
iœæ dalej. Wreszcie przed nami œwiat³o i strome schody. To wielka galeria. 
Wspinamy siê, potem ciasne przejœcie i oto jesteœmy w królewskiej 
komnacie. Jest to prostok¹tne pomieszczenie wy³o¿one kamiennymi 
blokami, w dalszej czêœci stoi grobowiec. Tu, wed³ug przekazów egipskich, 
mia³y odbywaæ siê wyœwiêcenia, nadania boskiej energii cz³owiekowi. 
W tej komnacie skupia siê promieniowanie kosmiczne, a jego epicentrum 
znajduje siê w Sarkofagu. Stanêliœmy wokó³ grobowca, nasz przewodnik, 
Rudi, zaintonowa³ indyjsk¹ mantrê AUM, która ezoterycznie wyra¿a trójcê, 
wystêpuj¹c¹ we wszystkich religiach œwiata. Po paru minutach œpiew 
przerodzi³ siê w pulsuj¹c¹ wibracjê. DŸwiêczne „o - a - u - m...” rezonowa³o 
w ka¿dej komórce naszego cia³a.

Poczu³am nieodparte pragnienie kontaktu z energi¹ kosmiczn¹, coœ 
mówi³o mi: „WejdŸ do grobowca, wejdŸ...”. Wesz³am, po³o¿y³am siê 
w grobowcu i w tym¿e momencie nast¹pi³o coœ niewyobra¿alnego – moje 
cia³o sta³o siê jak¹œ nieznan¹, pulsuj¹c¹ energi¹. Po paru minutach wsta³am, 
ale mia³am wra¿enie, jakbym powraca³a z innego œwiata, z innej przestrzeni. 
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By³o to uczucie trudne do opisania...
Popo³udnie spêdzamy znów pod piramidami. Rudi, architekt z zawodu, 

robi nam wyk³ad o tych fenomenach budowlanych.
Przy grupach turystów gromadz¹ siê Beduini na wielb³¹dach, aby 

zarobiæ choæ parê piastrów. Trudno siê ich pozbyæ, s³owo szukran, tj. 
„dziêkujê”, trzeba wypowiadaæ bardzo zdecydowanie. Spotykam arabsk¹ 
rodzinê, która z dum¹ pokazuje mi dziewczynkê o jasnej cerze 
i platynowych w³osach. To arabska albinoska. Rodzice zachêcaj¹ mnie do 
zrobienia jej fotografii.

*

Dziœ w programie ca³onocna medytacja w piramidzie Cheopsa. 
Punktualnie o pó³nocy wyruszamy autokarem z hotelu. Aby w nocy dostaæ 
siê na teren piramid, trzeba przejœæ parê „szlabanów”.

Wartownicy pilnuj¹cy piramid s¹ ubrani w zielonoszare, wojskowe 
p³aszcze i zakutani szalami z we³ny. Sceneria jak z filmu. Nastrój 
tajemniczy. Po d³u¿szym czekaniu otworzono nam bramê i zaraz za nami 
zamkniêto. Rzecz w tym, ¿e nocny pobyt w piramidzie jest nielegalny i grozi 
zatrzymaniem zarówno zwiedzaj¹cym jak i stra¿nikom. Ale czegó¿ nie robi 
siê dla pieniêdzy i dla wielkiej przygody. Drogê do komnaty królewskiej 
znaliœmy. Potem medytacja i œpiewanie: „O - a - u - m...”. I tym razem 
melodia rezonowa³a pulsowaniem i wibracj¹ w naszych cia³ach. Czu³am siê 
jak pusta bateria, ³apczywie ch³on¹ca energiê. Znów po³o¿y³am siê w gro-
bowcu, aby choæ przez chwilê poczuæ siê ogniwem kosmicznego ³añcucha 
promieniowania. W moim prawym przedramieniu miêœnie drga³y jak 
podczas elektrostymulacji. Dzia³anie tej energii jest tak silne, ¿e 
przebywanie w grobowcu d³u¿ej ni¿ parê minut mo¿e staæ siê niebezpieczne 
dla zdrowia. Jest to wielka tajemnica piramidy Cheopsa, która do dziœ nie 
zosta³a w pe³ni wyjaœniona.

Opuszczaliœmy piramidê o œwicie. Opatuleni w we³niane szale 
stra¿nicy k³aniali nam siê dostojnym skinieniem g³owy. ¯egna³am te 
pulsuj¹ce kamienie bogatsza o nowe doœwiadczenia w kontaktach z energi¹ 
wszechœwiata.

*

Popo³udniowy program przewidywa³ zwiedzanie wielb³¹dziego targu. 
Jest to coœ w rodzaju naszych europejskich targów zwierz¹t, które ju¿ dziœ 
nale¿¹ do rzadkoœci. W drodze minêliœmy stado wielb³¹dów popêdzanych 
kijami przez poganiaczy. Wielb³¹dy pêdzone s¹ przez dwadzieœcia jeden dni 
z Nairobi do Kairu. Wiêkszoœæ tych zwierz¹t by³a przeznaczona na ubój. 
Biedne zwierzêta jakby czu³y, jaki los je czeka, bo opiera³y siê, jak mog³y, 
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swoim oprawcom – stawa³y, k³ad³y siê na drodze. Na targu panowa³ wielki 
ruch. Mê¿czyŸni w d³ugich galabijach przekrzykiwali siê wzajemnie 
w niezrozumia³ym dla nas jêzyku.

Po po³udniu odbyliœmy przeja¿d¿kê ¿aglowcem po Nilu. Wiatr 
dopisywa³, by³a to urocza, romantyczna podró¿ starym ¿aglowcem ze 
starym ¿eglarzem z ogorza³¹ od s³oñca twarz¹ i m¹drymi oczyma.

*

Dla tubylców ¿ycie zaczyna siê o pó³nocy. Udawa³am siê w³aœnie na 
nocny spoczynek, gdy zadzwoni³ telefon. Mohamed proponowa³ dyskotekê.
Pojechaliœmy do jednego z ekskluzywnych lokali Kairu. Mohamed mia³ na 
sobie z³ot¹, jedwabn¹ koszulê i pachnia³ olejkami z Pa³acu Wonnoœci 1001 
Nocy. Tañczyliœmy przytuleni do siebie, oczy jego p³onê³y jak dwa 
roz¿arzone wêgle. Ca³owa³ moje d³onie, przytula³ coraz mocniej, a dotyk 
jego r¹k by³ delikatny i pe³en czu³oœci. Bardzo dobrze u³o¿ony, mia³ 
nienaganne maniery. By³am nim zafascynowana, czu³am jego ciep³o, 
promieniowa³ jak¹œ nieznan¹ mi energi¹.

Siedzieliœmy przy stoliku zapatrzeni w siebie. Jakiœ mê¿czyzna œpiewa³ 
po arabsku, Mohamed wtórowa³ mu, jego piêkny wibruj¹cy g³os 
przyprawia³ mnie o dr¿enie. Poprosi³am, ¿eby œpiewa³ dalej, tylko dla mnie. 
Œpiewa³ g³oœno, trzymaj¹c mnie za rêce.

Na parkiecie tañczyli sami mê¿czyŸni. Rytmicznie poruszali biodrami, 
wykonuj¹c taniec brzucha. Ile¿ spontanicznoœci, erotyki i ekspresji by³o 
w tych ruchach!

*

Bazar Chan al-Chalili, jeden z najwiêkszych w Kairze, zaczyna siê 
naprzeciwko meczetu al-Azhar i ci¹gnie siê do wie¿yczki minaretu Husajna, 
przypominaj¹cej wygl¹dem wielki, cienki o³ówek. Mo¿na tu kupiæ 
wszystko, czego dusza zapragnie: od orientalnych przypraw, kadzide³, 
olejków, wyrobów z bawe³ny, jedwabiu, mosi¹dzu i srebra po garnki 
kuchenne, buty i zegarki. W powietrzu unosi siê mieszanina zapachów 
przypraw, s³odkich owoców, parzonej kawy, tytoniu i przepoconych cia³. 
Pe³no tu ma³ych kafejek, gdzie mo¿na napiæ siê mocnej kawy lub herbaty. 
Spacerowa³am, przygl¹daj¹c siê ¿yciu bazaru. Jeden ze sprzedawców, 
przystojny Egipcjanin, zaprosi³ mnie do œrodka. Wesz³am do ma³ego 
sklepiku z odzie¿¹. Sprzedawca zacz¹³ wyk³adaæ stosy podkoszulków, chust 
i innych czêœci garderoby. Powiedzia³am, ¿e chcê kupiæ galabijê. Po krêtych 
schodkach zaprowadzono mnie na górê, gdzie w ma³ym pokoju sta³y pó³ki 
zawalone od pod³ogi po sufit egipskimi okryciami. Stary Arab, zapewne 
ojciec sprzedawcy, z³o¿y³ rêce i zacz¹³ wzywaæ Allaha, coœ wykrzykuj¹c po 
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arabsku. Zapewne modli³ siê, ¿ebym coœ kupi³a. Poczêstowano mnie 
herbat¹. Arab rozk³ada³ galabije we wszelkich mo¿liwych fasonach i kolo-
rach, wymienia³ ceny. Krêci³am g³ow¹ i próbowa³am siê targowaæ. Nagle 
rozleg³ siê dŸwiêk syreny minaretu wzywaj¹cej do modlitwy. Stary roz³o¿y³ 
dywanik, uk³oni³ mi siê parê razy i pad³ na kolana. Bi³ pok³ony czo³em 
o ziemiê, wykrzykuj¹c obce mi s³owa, raz po raz wzywa³ Allaha. Z trudem 
wydosta³am siê ze sklepu, po prostu nie chciano wypuœciæ mnie bez zakupu.

*

Dziœ wyprawa do Fajum, najwiêkszej oazy w Afryce, a zarazem miasta 
licz¹cego cztery miliony mieszkañców.

Jedziemy autostrad¹ przez Saharê. Pustynia robi niesamowite wra¿enie 
– nic tylko piasek we wszystkich odcieniach be¿u i ¿ó³ci. Kiedyœ by³o tu 
morze, które wskutek zmian atmosferycznych wysch³o. Teraz s³oñce pali 
piasek, a kamienie pêkaj¹ z gor¹ca. Poza wê¿ami i skorpionami nie ma tu 
¿adnego ¿ycia. Czasem mo¿na zobaczyæ w³ócz¹ce siê stado psów 
pustynnych, ale i one trzymaj¹ siê w pobli¿u osad ludzkich.

Pustyniê przecinaj¹ drogi oraz linia kolejowa ³¹cz¹ca Egipt Górny 
z Egiptem Dolnym. Wsie egipskie le¿¹ nad Nilem i s¹ bardzo biedne. Ludzie 
¿yj¹ tu prymitywnie, lecz twarze maj¹ szczêœliwe i uœmiechniête. Animuje 
ich nadzieja na moslems, nowe ¿ycie po œmierci, które islam obiecuje swoim 
wyznawcom.

*

Mohamed przyjecha³ o pó³nocy ¿eby zabraæ mnie na dyskotekê. Tym 
razem pojechaliœmy do piêknego hotelu „Mena House”. Sala przestronna, 
wszystko w orientalnym stylu. Siedzieliœmy, s¹cz¹c bezalkoholowy koktajl. 
Mohamed g³aska³ moje d³onie i przyciska³ je do ust. Œciszonym g³osem 
wtórowa³ granej melodii: „Ha - bi - bi, El - Hamudu - lellah...” Znaczy³o to 
mniej wiêcej tyle: „Dziêki Ci, Bo¿e, ¿e jest moja ukochana...”. Poszliœmy 
tañczyæ. Czu³am bij¹c¹ od niego energiê i ¿ar, jego oczy dzia³a³y na mnie 
hipnotyzuj¹co. Podda³am siê nastrojowi. Ca³owaliœmy siê, tul¹c siê do 
siebie, a Mohamed nuci³ dalej: „Dziêki Ci, Bo¿e, ¿e odnalaz³em moj¹ 
mi³oœæ...”.

*

Dziœ spacer pod piramidami i wyk³ad z ezoterycznej architektury Feng 
Shui. Rudi opowiada nam ciekawe rzeczy o prastarym Egipcie i jego 
budowlach. Oblegaj¹ nas, jak zwykle, Beduini na wielb³¹dach, ka¿dy 
chcia³by coœ zarobiæ albo przynajmniej dostaæ bakszysz. Nie jest to ¿ebranie 
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w naszym rozumieniu, lecz uœwiêcony „Koranem” zwyczaj: ubogi 
powinien coœ dostaæ od bogatszego.

Zasady, czyli „filary” „Koranu” s¹ proste i nienaruszalne. A oto one: 
1) wiara, ¿e nie ma boga prócz Allaha; 2) piêæ razy dziennie modlitwa 
sprawowana w kierunku Mekki; 3) ja³mu¿na wynosz¹ca 2/10 dochodu; 
4) post w miesi¹cu ramadanie (29 dni); 5) raz w ¿yciu pielgrzymka do 
Mekki.

*

Mohamed przyjecha³ po mnie na wielb³¹dzie o 4.00 rano, ¿eby pokazaæ 
mi wschód s³oñca na pustyni. Dziwnie i niepewnie siê czu³am, siedz¹c tak 
wysoko. Mohamed zauwa¿y³ mój lêk.

– Nie bój siê, proszê. Zwierzê to poczuje i te¿ siê wystraszy. Przytul siê 
mocniej. Jesteœ ze mn¹, a ja je¿d¿ê na wielb³¹dzie od dziecka.

Wielb³¹d porusza³ siê dostojnie. Minêliœmy parê ulic i ju¿ zaczê³a siê 
pustynna droga. By³o zupe³nie ciemno, ale Mohamed i wielb³¹d znali trasê. 
Jechaliœmy jeszcze dobry kwadrans, zanim mrok zacz¹³ powoli rzedn¹æ. 
Zatrzymaliœmy siê na wzgórku. Mohamed krótkim okrzykiem sk³oni³ 
wielb³¹da do przyklêkniêcia. By³o ch³odno. Œwiat pustyni k¹pa³ siê 
w srebrnej poœwiacie poranka. Gdzieœ w oddali b³yska³y œwiat³a miasta, 
spowite w gêst¹, bia³¹ mg³ê. Wreszcie niebo od wschodu zaró¿owi³o siê. 
Teraz pejza¿ zmienia³ siê z minuty na minutê. Ró¿ przechodzi³ w fiolet, 
potem w pomarañcz i oto nagle poœród piasków pustyni wyros³a czerwona 
kula. By³a przeogromna i powoli posuwa³a siê coraz wy¿ej stopniowo 
malej¹c i trac¹c czerwieñ. Gdy rozb³ys³a z³otem, pustynia przybra³a swoje 
barwy dnia – be¿u i ¿ó³ci. By³o cicho, jakby œwiat wstrzyma³ oddech. W dali 
na horyzoncie dumnie zarysowa³y siê Cheops, Menkaure i Chafre. Mo¿na 
by³o podziwiaæ ich geometrycznie doskona³e kszta³ty. Ciszê przerwa³y 
dalekie odg³osy Beduinów pêdz¹cych stado wielb³¹dów. By³o mi zimno, 
wzdrygnê³am siê, Mohamed przytuli³ mnie i szepn¹³:

– Zostañ tu ze mn¹ na zawsze.
Poczu³am jego wzbieraj¹c¹ mêskoœæ. Ca³owa³ mnie po twarzy, 

ramionach, piersiach.
– Pragnê ciê – szepn¹³. – Je¿eli nie chcesz, to powiedz. Jestem 

d¿entelmenem, dla mnie kobieta to œwiêtoœæ. Ale proszê ciê, zostañ moj¹. Za 
rok wybudujê du¿y dom i wtedy ciê poœlubiê. Rozbieraj¹c mnie szepta³ coœ 
jeszcze po arabsku. Mo¿e odmawia³ swoj¹ porann¹ modlitwê, a mo¿e prosi³ 
Allaha o zrz¹dzenie, ¿ebym zosta³a jedn¹ z jego ¿on.

Le¿a³am naga na zimnym piasku, Mohamed ogrzewa³ mnie ¿arem 
swego cia³a. Czu³am wszêdzie piasek, jego poca³unki i pierwsze, ciep³e 
promienie wschodz¹cego s³oñca. Staliœmy siê jednoœci¹, w³asnoœci¹ pustyni 
i budz¹cego siê dnia.

*
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Zegar przesuwa³ siê do przodu. Ka¿dego dnia o pó³nocy zaczyna³ siê 
nasz czas i koñczy³ nad ranem. Zbli¿a³ siê ostatni dzieñ i po¿egnalny bankiet 
wieñcz¹cy nasz pobyt w Kairze. Przyjêcie by³o naprawdê wystawne: 
kuchnia orientalna, wystêpy grup folklorystycznych, taniec brzucha, 
muzyka europejska i nowoczesna arabska.

O pó³nocy Mohamed stan¹³ w drzwiach. By³ dziœ szczególnie 
urodziwy. Pachnia³ jaœminem i ambr¹. Obj¹³ mnie, poca³owa³, a ja poczu³am 
wyraŸnie jego pulsuj¹c¹ energiê.

– ChodŸ, proszê, gdzieœ, gdzie mogê byæ z tob¹ sam na sam. Musimy 
porozmawiaæ.

W nocnym barze by³o sporo wolnych stolików. Usiedliœmy z dala od 
innych goœci. Po chwili wzi¹³ mnie za rêkê.

– Nie wiem, jakie s¹ zwyczaje w kraju, z którego pochodzisz. U nas 
o rêkê kobiety prosi siê jej ojca. Wiem, ¿e nie masz rodziców, jesteœ sama, 
a wiêc proszê ciebie: zostañ moj¹ ¿on¹. Wyj¹³ z kieszeni i poda³ mi ma³e 
pude³eczko. – A to , proszê , przyjmij na znak naszej trwa³ej przyjaŸni.

„On chyba oszala³!”, pomyœla³am.
– Mohamed, nie mogê – rzuci³am w pop³ochu i od³o¿y³am pude³eczko, 

nie ogl¹daj¹c jego zawartoœci.
– Masz kogoœ, masz mê¿czyznê, którego kochasz? – zapyta³.
– Nie, nie mam, jestem sama.
– To dlaczego nie chcesz, powiedz! – nalega³. – Czy¿byœ by³a 

zazdrosna o moje egipskie kobiety? Nie masz powodu. One s¹ inne. S¹ 
wspania³ymi matkami, ale nie kochankami. Czy wiesz, ¿e u nas 80% kobiet 
jest obrzezanych? Takie jest nasze prawo. Kobieta nie powinna zaznawaæ 
rozkoszy, ma tylko rodziæ dzieci i pomna¿aæ nasze plemiê – mówi³ to ze 
smutkiem w g³osie, ale bez cienia buntu. – Je¿eli nie chcesz zostaæ moj¹ 
¿on¹, to trudno, ale proszê, weŸ ten drobiazg na pami¹tkê.

Otworzy³am etui. W œrodku by³ malutki, z³oty wisiorek – oko boga 
Horusa.

– Mohamed, przecie¿ ja jestem du¿o starsza od ciebie.
– A czy to wa¿ne? – zapyta³ szczerze zdziwiony.
– Dla mnie nie, ale dla ciebie tak. Jesteœ taki m³ody...
– Dla mnie to bez znaczenia. Nasz prorok Mohamed mia³ ¿onê starsz¹ 

o dobre kilkanaœcie lat. A jeœli ci¹gnie ciê do Europy, to mog³abyœ tam 
mieszkaæ, musisz tylko jako moja ¿ona przestrzegaæ praw „Koranu”.

– Mohamed, przecie¿ dzieci ci ju¿ nie urodzê...
– Nie mów nic wiêcej – rêk¹ zas³oni³ mi usta, zbli¿y³ swoj¹ twarz do 

mojej i zacz¹³ ca³owaæ mnie namiêtnie, gor¹co.
Zdjê³am mój srebrny pierœcionek z gwiazd¹ i pó³ksiê¿ycem i z trudem 

wcisnê³am mu na ma³y palec.
– Nie zapomnij mnie nigdy...
Mohamed spojrza³ mi g³êboko w oczy.
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– W tym roku zaczynam budowê domu. Jak skoñczê, zadzwoniê po 
ciebie. Mówiê powa¿nie, wszystko jest w twoim rêku. Przyjedziesz?... – 
zawiesi³ g³os, a po chwili ci¹gn¹³ dalej: – Pewnie kiedyœ siê o¿eniê i zgodnie 
z prawem „Koranu” bêdê mia³ przynajmniej dwie ¿ony, które urodz¹ mi 
dzieci. Ale ty, jeœli zechcesz, zawsze mo¿esz zostaæ pani¹ w moim domu. 
Kocham ciê, a poza tym u nas, w Egipcie, mieæ ¿onê z Europy, to znaczy byæ 
kimœ...

Opar³am g³owê na jego ramieniu i zastanawia³am siê nad kaprysem 
losu, który sprawi³, ¿e prze¿yliœmy te dni razem. Mohamed pachnia³ 
wonnoœciami 1001 nocy i by³o mi tak dobrze u boku tego uroczego potomka 
Ramzesów.

*

¯egnaliœmy Kair w po³udniowym s³oñcu i ¿al mi by³o opuszczaæ ten 
gor¹cy kraj. Nasz przewodnik Magdy towarzyszy³ nam do ostatniej chwili.

By³am ju¿ po odprawach, w neutralnej strefie lotniska, gdy nagle 
zobaczy³am z daleka mê¿czyznê wymachuj¹cego rêkoma. Mohamed. 
Szybko zawróci³am do ogrodzenia i raz jeszcze uœcisnêliœmy siê przez 
¿elazne prêty p³otu. ̄ egnaj, ch³opcze!

– Ha - bi - bi... nie zapomnij mnie... – wyszepta³. Wielkie, czarne oczy 
zaszkli³y siê i by³y jeszcze piêkniejsze.

Kair, maj 1995
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WENECKI SOBOWTÓR

Wenecja, per³a kultury europejskiej, s³ynie nie tylko ze wspania³ej 
architektury i skarbów sztuki, ale jest tak¿e ulubionym miejscem 
nowo¿eñców i zakochanych. Z ró¿nych zak¹tków œwiata zje¿d¿aj¹ tu licznie 
m³ode pary, by powiedzieæ sakramentalne: „tak”. JeŸdzi siê tam na 
miodowy miesi¹c lub tydzieñ, a nie wtedy, gdy zosta³aœ porzucona, 
oszukana przez jakiegoœ Janka, Klausa czy Toniego. Nie, nie jeŸdzi siê do 
Wenecji wylewaæ ³zy, bo wody tam i tak jest dosyæ.

„Musia³am chyba zwariowaæ” – pomyœla³a Liza, przygl¹daj¹c siê 
tul¹cej siê do siebie parze zakochanych. Siedzia³a na vaporetto (tramwaj 
wodny) i zamierza³a pop³yn¹æ na Lido. Mia³a zarezerwowany pokój 
w „Grand Hotelu”, tam w³aœnie, gdzie przed laty Thomas Mann napisa³ sw¹ 
s³ynn¹ „Œmieræ w Wenecji”. Uwa¿a³a, ¿e ten hotel bêdzie godnym miejscem 
na pogrzebanie jej mi³oœci. To miejsce na Lagunie zawsze kojarzy³o siê jej 
z umieraniem. A teraz nagle zapragnê³a, ¿eby ca³a Wenecja... skry³a siê 
w mule pod wod¹. Przecie¿ i tak to kiedyœ nast¹pi. Wiêc czemu nie zaraz, 
podczas jej pobytu?

P³yn¹c przez Canale Grande, podziwia³a pa³ace zanurzone w wodzie, 
oœwietlone promieniami popo³udniowego s³oñca. Wszystko dooko³a mia³o 
ciep³e, miêkkie barwy i emanowa³o nieopisanym czarem. Nawet 
odpadaj¹ce tynki i wielkie zamkniête okiennice wionê³y niepowtarzalnym 
urokiem. Parê gondoli ko³ysa³o siê na wodach kana³u. Gondolierzy 
w kapelusikach ze wst¹¿k¹ piêknym, posuwistym ruchem pionowego 
wios³a przemieszczali swe ³odzie. Dostojnie usadowili siê w nich bogaci 
Japoñczycy i Amerykanie. Jeden z gondolierów œpiewa³ rzewnie O sole 
mio... Serce Lizy drgnê³o: „Kiedyœ Toni tak nuci³ dla mnie, mia³ taki ciep³y, 
aksamitny g³os...”.

Przed laty Toni bra³ udzia³ w konkursach, œpiewa³ w lokalach, na 
winobraniach. Jakie¿ to by³y piêkne czasy... K³ad³ obie d³onie na jej 
ramionach i patrz¹c w oczy, nuci³: „Wiosna przyniesie ci mi³oœæ, a jesieñ 
rozstanie...”. I tak siê te¿ sta³o.

*

Poznali siê tamtej wiosny w Neapolu. Liza sta³a na przystani oparta 
o balustradê i patrzy³a w dal, oczekuj¹c na prom. Wybiera³a siê na Capri. 
Podszed³ do niej i poprosi³ o popilnowanie baga¿u.

– P³ynie pani na Capri? Na urlop? Mam na imiê Toni. Chêtnie bym siê 
z pani¹ spotka³ – powiedzia³, uœmiechaj¹c siê uroczo. – Zapraszam do 
pianobaru „Aqarius”. Gram tam i œpiewam. Mam kontrakt.
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Mówi³ doœæ dobr¹ niemczyzn¹. „Ciekawe – pomyœla³a – sk¹d zna ten 
jêzyk?”

Dziwnym zbiegiem okolicznoœci okaza³o siê, ¿e jest wspó³w³aœci-
cielem pizzerii w³aœnie w Kolonii.

Po powrocie do Niemiec spotykali siê czêsto, spêdzali razem upojne 
noce. W³och by³ pe³en temperamentu, wylewny, opiekuñczy. Uwielbia³a go. 
Idylla trwa³a parê lat. Liza zaczê³a ju¿ nawet snuæ plany matrymonialne: 
œlub odbêdzie siê w Wenecji, potem pop³yn¹ gondol¹, bêd¹ spacerowaæ po 
uroczych uliczkach i placykach. Ale Toni jakoœ nie kwapi³ siê do o¿enku, 
t³umacz¹c, ¿e jego zdaniem formalne zwi¹zki z czasem niszcz¹ wszystko. 
Liza zaczê³a wyczuwaæ, ¿e coœ siê miêdzy nimi psuje, lecz Toni uspokaja³ j¹, 
¿e jest w b³êdzie, ¿e to tylko ten ci¹g³y brak czasu...

Pewnego dnia, wczesnym rankiem, wpad³a do Toniego bez 
uprzedzenia. By³y jego urodziny i chcia³a mu zrobiæ niespodziankê. Pizzeria 
by³a jeszcze nieczynna. Liza wœlizgnê³a siê bocznym wejœciem. Nacisnê³a 
klamkê, drzwi nie by³y zamkniête. Wesz³a i... zamar³a, nie wierz¹c w³asnym 
oczom. Toni i kelnerka, wtuleni w siebie, drzemali s³odko. Chcia³a 
krzykn¹æ, lecz nie mog³a dobyæ z siebie g³osu. Przez chwilê patrzy³a na nich, 
potem zawróci³a i trzaskaj¹c drzwiami, wybieg³a. Poczu³a siê oszukana 
przez Toniego, przez los i ca³y œwiat. Bieg³a jak szalona ulicami miasta. 
Nagle znalaz³a siê przed biurem podró¿y. Wesz³a i... zabukowa³a Wenecjê.

„Nie, nie chcê wracaæ do tego, wspominaæ. Po co? I tak wszystko 
skoñczone. Moja mi³oœæ umar³a... A mo¿e to nie by³a mi³oœæ, tylko 
k³amstwo, oszustwo i zdrada...”

W hotelu otrzyma³a pokój z widokiem na morze. Zrobiono dla niej 
wyj¹tek, bo pokoje z „Vista sull mare” s¹ zarezerwowane dla nowo¿eñców. 
Zesz³a do baru, usiad³a na wysokim sto³ku przy ladzie i zamówi³a drinka. 
Poczu³a siê nieco rozluŸniona, jakby spokojniejsza.

– Una bella giornata, signiora? Piêkny dzieñ. Nieprawda¿, proszê 
pani? – zagadn¹³ barman, podaj¹c jej szklaneczkê campari. Unios³a na niego 
wzrok i zamar³a... Jego oczy mia³y coœ ze spojrzenia Toniego. Po¿era³ j¹ 
wzrokiem, uœmiecha³ siê czaruj¹co i nuci³ pod nosem O sole mio... Po chwili 
zwróci³ siê do niej:

– Signiora czy signiorina? Sta³o siê coœ, ¿e m¹¿ musia³ pozostaæ 
w domu? Bo tu wszyscy przyje¿d¿aj¹ parami – skomentowa³ swoje pytania, 
przygl¹daj¹c siê jej z wyraŸnym zainteresowaniem.

– Przyjecha³am tu s³u¿bowo – odpar³a oschle. – Pracujê w minister-
stwie kultury w Bonn. Mam do za³atwienia sporo spraw w Wenecji. Jak 
zawsze pracy du¿o, czasu ma³o – doda³a, ¿eby zrozumia³, i¿ nie szuka 
przygód.

Ale tak naprawdê barman z oczyma Toniego zaintrygowa³ j¹, a myœl, ¿e 
bêdzie widywa³a go codziennie by³a dziwnie podniecaj¹ca.

*
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Z Lido potrzeba parunastu minut voporettem, aby znaleŸæ siê w Wene-
cji. Liza mia³a ochotê pospacerowaæ w¹skimi uliczkami, zagubiæ siê w tym 
labiryncie i poczuæ smak miasta. Zastanawia³a siê, co bêdzie tu robiæ przez 
ca³y tydzieñ sama. Muzea, koœcio³y... W³aœciwie tydzieñ to za ma³o, ¿eby 
zobaczyæ to, co by siê chcia³o. Uk³ada³a sobie plan w g³owie: co, kiedy, 
gdzie. Lecz twarz barmana ci¹gle przemyka³a jej przed oczami. By³ tak 
uderzaj¹co podobny do Toniego – te oczy, g³os...

Jakiœ ¿al rozpiera³ siê w jej sercu, samotnoœæ stawa³a siê nie do 
zniesienia. Najchêtniej znów by siê zakocha³a. Ale jak? Tego siê przecie¿ nie 
planuje, nie kupuje, to przychodzi samo. Któregoœ dnia spotyka siê kogoœ 
i ju¿ siê wie, ¿e to ten...

Wenecja przywita³a j¹ gwarem wielojêzycznej mowy. Na bulwarze 
Schiavoni ludzie przesuwali siê w tê i we w tê mniej lub bardziej zwartymi 
grupami. By³o gor¹co, s³oñce sta³o wysoko i wszystkie kolory mia³y 
nieskazitelne barwy. Nie mia³a ochoty mieszaæ siê w ten t³um. Szuka³a ciszy 
i spokoju. Przesiad³a siê na inne vaporetto, nie pytaj¹c nawet 
o kierunek. „Dziœ nie muszê niczego ogl¹daæ, dziœ chcê po prostu ch³on¹æ 
nastrój”. Przygl¹da³a siê bacznie pasa¿erom, staraj¹c siê rozró¿niæ turystów 
i mieszkañców. Bez trudu rozpoznawa³a Niemców, Anglików i Japoñ-
czyków. Ubrani na sportowo, wyposa¿eni w przewodniki, aparaty 
fotograficzne i lornetki skwapliwie po¿erali oczyma wszystko, a¿ po skraj 
horyzontu. Japoñczycy bez wytchnienia naciskali spusty swych kamer, aby 
nic nie uroniæ z piêkna mijanych pa³aców. Liza nie zastanawia³a siê, jak 
prezentuje siê w tym krajobrazie, musia³a jednak wygl¹daæ inaczej ni¿ 
turyœci, bo nagle jakiœ Anglik zapyta³ ³amanym w³oskim:

– Segniora, czy to dworzec Santa Lucia?
Kiwnê³a przytakuj¹co g³ow¹ i wykrztusi³a krótkie: „Si, si”...
Vaporetto minê³o Canale Grande, Cannaregio i wyp³ynê³o na otwarte 

wody laguny. Wenecja oddala³a siê sk¹pana w promieniach s³oñca. Z drugiej 
strony na horyzoncie rysowa³y siê Murano, Burano, San Michele. Vaporetto 
powoli zbli¿a³o siê do wyspy, która z daleka sw¹ zieleni¹ obiecywa³a ciszê 
i spokój... To cmentarz San Michele. Parê osób z kwiatami owiniêtymi 
w papier sta³o w pogotowiu do wyjœcia. Liza gwa³townie siê podnios³a 
i do³¹czy³a do tej grupki. „Cimitero!” – zawo³a³ przewoŸnik. Parê szarpniêæ 
i uderzeñ o pomost i ju¿ opuszcza³a pok³ad. Wraz z innymi krêtymi 
kru¿gankami pod¹¿y³a na cmentarz.

Osiedle odpoczywaj¹cych wenecjan, cisza, spokój, zieleñ, œpiewaj¹ce 
ptaki, kwiaty na grobach. Usiad³a na schodkach kapliczki i zamyœli³a siê. 
Myœla³a o sensie ¿ycia, o mi³oœci, przemijaniu i œmierci. £zy nap³ynê³y jej 
do oczu... Nagle poczu³a czyj¹œ rêkê na ramieniu.

– Pani tutaj?...
Zaskoczona podnios³a g³owê. Sympatyczny barman z Lido sta³ nad ni¹ 

i wpatrywa³ siê w jej zap³akane oczy.
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– Ma pani kogoœ bliskiego na tym cmentarzu?
Potrz¹snê³a przecz¹co g³ow¹.
– Nie, ale umar³a moja mi³oœæ – wykrztusi³a i rozp³aka³a siê na dobre.
– Ja mam tu matkê, zmar³a parê miesiêcy temu na serce – powiedzia³ ze 

smutkiem, a potem wzi¹³ j¹ za rêkê, pog³aska³, chusteczk¹ ociera³ jej ³zy. – 
Na imiê mi Mario. Nie p³acz, proszê... – i nagle zanuci³ – „Wiosna przyniesie 
ci mi³oœæ...”.

Drgnê³a. To by³y s³owa piosenki Toniego, za któr¹ zdoby³ wyró¿nienie 
w konkursie nowych g³osów. Podobieñstwo Maria i Toniego by³o 
zdumiewaj¹ce: te same gesty, podobny g³os, mimika twarzy. Mo¿e to 
w³aœnie sprawi³o, ¿e poczu³a siê przy nim tak jakoœ swojsko, bezpiecznie.

Spacerowali po cmentarzu. S³oñce chyli³o siê ku zachodowi.
– Wiesz, ja wychowa³em siê bez ojca, zawsze by³em z matk¹. Mój 

ojciec mieszka w Neapolu, ma tam swoj¹ rodzinê... Nie znam ich, wiem 
tylko, ¿e mam dwóch braci i siostrê. Teraz jestem zupe³nie sam. Mama d³ugo 
chorowa³a, musia³em byæ przy niej, nie mia³em czasu na rozrywki, nie 
zd¹¿y³em u³o¿yæ sobie ¿ycia. A teraz dobijam czterdziestki. Pos³uchaj, czy 
nie zechcia³abyœ spêdziæ tych paru dni ze mn¹? Poka¿ê ci Wenecjê, okolice, 
pop³yniemy razem gondol¹... Dzieñ mam zawsze wolny, moja praca 
zaczyna siê wieczorem i trwa czasem do rana. Ale dla takiej kobiety jak ty 
mo¿na i ze snu zrezygnowaæ – zaœmia³ siê zalotnie.

Doszliœmy do grobu jego matki. Przy³o¿y³ dwa palce do ust, a potem 
dotkn¹³ jej fotografii.

– Tak ca³ujemy naszych zmar³ych – wyjaœni³ i ciep³o przemówi³ do 
fotografii: – Mamo, to jest Liza. Jest tak samo samotna, jak ja. Te dni 
spêdzimy razem. PóŸniej opowiem ci wszystko.

*

Dla Lizy ka¿dy dzieñ z Mariem by³ piêkniejszy od poprzedniego. 
Nastrój chwil spêdzanych razem przypomina³ jej pierwsze dni z Tonim. 
Spaceruj¹c po pla¿y, trzymali siê za rêce jak dzieci. W krêtym labiryncie 
weneckich uliczek ca³owali jak nastolatki. W ka¿dym zwiedzanym koœciele 
brali œlub na niby. Wieczorem Liza przesiadywa³a w barze, przygl¹daj¹c siê, 
jak Mario miksuje drinki. By³o im dobrze, czuli siê szczêœliwi. Dnie i noce 
nale¿a³y do nich. Lecz czas p³yn¹³, by³o go coraz mniej. Ka¿dy nastêpny 
dzieñ by³ krótszy i cenniejszy od poprzedniego.

Nadszed³ moment wyjazdu. Siedzieli smutni w vaporetto, nawet s³oñce 
nie zaœwieci³o na po¿egnanie. Mario przyniós³ bukiet czerwonych ró¿. – 
Amore mio... – szepta³ jej do ucha. – Amore mio...

– Przyjedziesz do mnie do Kolonii i znów bêdziemy razem – mówi³a, 
g³aszcz¹c go po rêku i z trudem powstrzymuj¹c ³zy. ̄ al jej by³o, ¿e ich czas 
siê skoñczy³. A by³o tak piêknie.
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– Przyjadê – uniós³ jej d³oñ do ust. – Przyjadê nied³ugo... Amore mio... 
Wiesz, podobno gdzieœ w Kolonii mój przyrodni brat Toni ma pizzeriê. 
Pomo¿esz mi go odszukaæ?

Liza zamar³a, nie by³a w stanie powiedzieæ ani s³owa, zawirowa³o jej 
w g³owie... Czy¿by naprawdê ten œwiat by³ taki ma³y?

Wenecja, maj 1997
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MOJA MI£OŒÆ SERENISSIMA 

Wenecja by³a dla mnie zawsze najbardziej fascynuj¹cym miejscem na 
œwiecie. Odwiedza³em Wenecjê parê razy do roku. Zna³em j¹ w ka¿dej 
szacie, o ka¿dej porze roku. Porusza³em siê po mieœcie bez problemu, 
czu³em siê tu, jak u siebie w domu. Czêsto mia³em wra¿enie, ¿e znam to 
miasto od zawsze. Wiedzia³em, gdzie s¹ najwê¿sze uliczki; mo¿na by³o 
roz³o¿yæ rêce od œciany do œciany. Najbardziej tajemne przejœcia, zau³ki, 
placyki – wszystko to opanowa³em w detalach. Linie vaporetta mia³em 
w pamiêci, wiedzia³em, gdzie i jak dojechaæ. Zawsze by³o mi za krótko na 
mój pobyt, zawsze obiecywa³em sobie, ¿e kiedyœ przyjadê tu na d³u¿ej. 
Têskni³em za tym miastem i zawsze tu wraca³em. 

*

By³em wziêtym, znanym lekarzem w Barcelonie. Ze specjalnoœci¹ 
neurologia i neurochirurgia. Lubi³em mój zawód i mia³em wieloletni¹ 
praktykê lekarsk¹. Pewnego dnia przywieziono do szpitala znan¹ osobistoœæ 
ze œwiata polityki – z zatorem mózgowym. Pacjent nie mia³ wielkich szans 
na prze¿ycie. Operacja mózgu musia³a siê odbyæ w ci¹gu paru godzin. 
Natychmiast podj¹³em odpowiednie kroki, aby zebraæ zespó³ 
doœwiadczonych kolegów. Ale tego dnia jakby wszystko sprzysiêg³o siê 
przeciwko mnie... Operacja trwa³a d³ugo, pacjent zmar³ na stole 
operacyjnym nie odzyskawszy przytomnoœci. By³em kompletnie za³amany. 
Straci³em wiarê w siebie i w swoje umiejêtnoœci. D³ugo spacerowa³em po 
mieœcie, a¿ przypadkowo dotar³em na dworzec kolejowy. Postanowi³em 
opuœciæ Barcelonê. Wsiad³em do poci¹gu stoj¹cego na peronie. Dok¹d 
chcia³em jechaæ, sam nie wiedzia³em. 

– Dok¹d pan ¿yczy sobie bilet? – zapyta³ konduktor. 
– Do Wenecji – odpar³em, wyj¹³em portfel i zap³aci³em. 
I tak oto przemierza³em ca³¹ Europê w kierunku Wenecji. Po dwóch 

dniach podró¿y z wieloma przesiadkami wysiad³em w Wenecji na dworcu 
Santa Lucia. S³oñce œwieci³o jak zawsze, poczu³em siê szczêœliwy. 
Trzymaj¹c rêce w kieszeni i wywijaj¹c po³ami p³aszcza, maszerowa³em 
z dumnie podniesion¹ g³ow¹. Odruchowo skierowa³em siê w stronê mostu 
i placu œw. Marka. Im bli¿ej placu œw. Marka, tym t³oczniej by³o na ulicach. 
Mija³em znane mi kamieniczki, pa³ace, koœcio³y, sklepy, restauracje. 
Chcia³em jak najszybciej dotrzeæ do pa³acu Do¿ów. Usiad³em zmêczony na 
kamiennej ³awce przed pa³acem. By³em szczêœliwy. Wpatrywa³em siê 
uparcie w barwny t³um przemieszczaj¹cy siê jak film przed moimi oczyma. 
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Zmêczenie mi doskwiera³o, powieki opada³y; po³udniowe, jesienne s³oñce 
³agodnie ogrzewa³o moj¹ twarz. Przysn¹³em. Nie wiem, jak d³ugo spa³em, 
obudzi³o mnie potrz¹sanie za ramiê. 

– Panie, tu nie miejsce do spania. IdŸ pan do hotelu – przede mn¹ sta³ 
m³ody w³oski policjant. 

Zrozumia³em, ale nie umia³em mu odpowiedzieæ, s³owa wiêz³y mi 
w gardle. By³o ju¿ ciemno, na bulwarze Riva degli Schiavoni pali³y siê 
latarnie. Patrzy³em na niego szeroko otwartymi oczyma. 

– Potrzebuje pan pomocy? – zapyta³. – Ma pan jakieœ dokumenty, 
pomogê panu... 

Nie wiem, co siê ze mn¹ sta³o, ale nadal nie potrafi³em wykrztusiæ ani 
s³owa. Zacz¹³em szukaæ dokumentów; portfela w p³aszczu ani w marynarce 
nie by³o. Roz³o¿y³em bezradnie rêce. 

– Ukradziono panu? – zapyta³. 
W odpowiedzi wydawa³em z siebie jakieœ nieartyku³owane dŸwiêki:
– Tak... nie... Kocham Wenecjê... Wenecja... tak... tak... moja Wenecja... 
Nie wiedzia³em, co siê ze mn¹ sta³o, kim jestem i dlaczego tu siê 

znalaz³em. 
– Nazwisko? Narodowoœæ? – pyta³ dalej m³ody cz³owiek, usi³owa³ 

stawiaæ pytania po angielsku, po niemiecku. 
– ...Tak... tak... Wenecja moja... Wenecja... – zabe³kota³em, nie mog¹c 

zebraæ myœli.
Zaproponowa³, ¿ebym poszed³ z nim na posterunek, aby choæ zg³osiæ 

kradzie¿ dokumentów. Od paru dni nie mia³em nic w ustach, ale g³odu nie 
czu³em, jedynie pragnienie. Ca³y mój œwiat, ca³e moje ¿ycie zmieni³o siê 
w ci¹gu tych kilkudziesiêciu godzin. Nie wiem, jakich bodŸców 
potrzebowa³em, aby przypomnieæ sobie, kim jestem i sk¹d siê tu wzi¹³em. 
Utwierdzono mnie w przekonaniu, ¿e mam jak¹œ chorobê mózgu, zanik 
pamiêci. Gdy zobaczy³em moje odbicie w lustrze, zdziwi³em siê: nie 
mog³em siebie rozpoznaæ, moje w³osy by³y bia³e jak len. 

* 

Zimê spêdzi³em w Mestre, w przytu³ku dla bezdomnych. Raz dziennie 
dostawaliœmy ciep³y posi³ek, mo¿na by³o siê umyæ, mia³em miejsce do 
spania. Zaopatrzono mnie te¿ w zimow¹ odzie¿. Ma³o siê porusza³em, ci¹gle 
le¿a³em na moim ³ó¿ku, jakbym siê ba³, ¿e ktoœ mi je zajmie. Gdy nadesz³a 
wiosna, postanowi³em opuœciæ przytu³ek i udaæ siê do Wenecji. Ca³e dnie 
siedzia³em na mojej kamiennej ³awce w podcieniach pa³acu Do¿ów. 
Przygl¹da³em siê t³umom turystów ci¹gn¹cych zwartym korowodem. 
Zna³em zwyczaje weneckich go³êbi, poznawa³em wœród nich pojedyncze 
sztuki. Czasem podchodzili do mnie ludzie, ofiarowuj¹c mi coœ do zjedzenia 
lub butelkê wody. Niekiedy dostawa³em tak¿e pieni¹dze. Pewnego dnia 
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podszed³ do mnie m³ody cz³owiek. W milczeniu sta³ przede mn¹ i przygl¹da³ 
mi siê bacznie. 

– Carlos, to ty? Niemo¿liwe! Carlos Bonzano? – zapyta³ w moim 
ojczystym jêzyku. 

Drgn¹³em, jakiœ impuls przeszy³ moje cia³o. 
– Co ty tu robisz? Co siê z tob¹ dzia³o? Osiwia³eœ... Szuka³em ciê po 

ca³ej Hiszpanii... ¿adnego œladu – wykrztusi³ wszystko jednym tchem. – A¿ 
któregoœ dnia przypomnia³em sobie, ¿e zawsze powtarza³eœ: moja mi³oœæ 
Serenissima... Drgn¹³em, mia³em uczucie, ¿e znam tego cz³owieka, ale nie 
wiedzia³em sk¹d. 

– ...Moja mi³oœæ Serenissima – powtórzy³em za nim i spojrza³em na 
niego. 

– Carlos, Carlos, co siê z tob¹ sta³o? – szarpa³ mnie za ramiona. – Nie 
poznajesz mnie, jestem twoim bratem – by³ ca³kowicie zdesperowany 
i bezradny. 

Patrzy³em na niego obojêtnym wzrokiem. Czy ja go kiedyœ zna³em? 
Kiedy to by³o? Wêdrowa³em po zak¹tkach mej pamiêci, ale niczego nie 
mog³em uchwyciæ. Wszystko zapomnia³em.

– Powiedz mi, kim jestem, jak siê nazywam i dlaczego tu jestem? – 
uda³o mi siê wreszcie z³o¿yæ parê s³ów po hiszpañsku.

M³ody cz³owiek opowiedzia³ mi historiê o tym, jak znikn¹³em po 
wyjœciu z kliniki w Barcelonie. Od tego czasu up³ynê³o ju¿ ponad pó³ roku. 
W koñcu uznano mnie za zaginionego. Wszystko, co opowiada³, by³o mi 
obce; nie mog³em sobie przypomnieæ nic z tych zdarzeñ. 

– Przyjacielu, czy naprawdê jestem Carlosem Bonzano, o którym 
opowiadasz? Ja nigdy nie mia³em brata, nie pamiêtam te¿, ¿ebym by³ 
lekarzem. Jestem wenecjaninem, tylko zapomnia³em, jak siê nazywam. 
Kiedyœ mieszka³em w tym pa³acu, a teraz jest tu muzeum i nie chc¹ mnie 
wpuœciæ. PójdŸ tam, proszê, przyjacielu. W sali wielkiej rady wisi mój 
portret. IdŸ, sam zobacz, to jestem ja. M³ody cz³owiek by³ zrozpaczony, mia³ 
³zy w oczach. 

– ... Carlos... Carlos... – cedzi³ s³owa. – Co siê z tob¹ sta³o? Twoje oczy 
s¹ inne, w³osy takie bia³e... Mo¿e rzeczywiœcie ty nie jesteœ Carlosem 
Bonzano, moim bratem, którego poszukujê... 

Bezradnoœæ m³odego cz³owieka nie mia³a granic. Oddali³ siê. D³ugo, 
d³ugo sta³ i z daleka wpatrywa³ siê we mnie. Potem znikn¹³ w t³umie 
i nigdy wiêcej nie powróci³. 

* 

Wygrzewa³em siê co dzieñ w wiosennych promieniach s³oñca. 
Z ka¿dym dniem by³o cieplej i t³oczniej. Kocha³em ten gwar, to têtni¹ce 
¿ycie bulwaru Riva degli Schiavoni. Czasem ludzie pozdrawiali mnie 
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serdecznie, czasem œmiali siê ze mnie, pokazuj¹c palcami. By³o mi to 
zupe³nie obojêtne. Radoœæ rozpiera³a moj¹ duszê, by³em szczêœliwy. 
Siedzia³em ca³e dnie na kamiennej ³awce przed moim pa³acem Do¿ów. 
Odg³os gwaru ludzkiego, trzepot skrzyde³ go³êbi, odg³osy ¿ycia morza – to 
by³o to, czego naprawdê potrzebowa³em do ¿ycia i szczêœcia.

– Moja mi³oœæ Serenissima... Moja mi³oœæ Serenissima... – 
powtarza³em i wydawa³o mi siê to takie znajome, ¿e a¿ coœ we mnie drgnê³o.

Wenecja, listopad 1996 
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ŒLADAMI SALVADORA DALI

– JedŸ ze mn¹ do Hiszpanii – zaproponowa³ mi Dirk telefonicznie. Dirk 
jest jednym z moich przyjació³. Zajmuje siê prezentowaniem sztuki 
plastycznej. Z zawodu jest fryzjerem, z powo³ania – artyst¹. Niektórzy 
mówi¹: co ma fryzjer do sztuki? A jednak coœ ma. Dirk urz¹dza u siebie, 
w salonie fryzjerskim, wernisa¿e. Zaprasza malarzy z ca³ego œwiata – 
z Ameryki, Europy, Japonii. Dziêki niemu nasze ma³e miasteczko mo¿e 
zobaczyæ coœ wiêcej ni¿ samorodn¹ sztukê Eifla. Od paru lat Dirk jest sta³ym 
goœciem w Cadaqués, uroczej miejscowoœci na wybrze¿u Costa Brava. Tu 
w³aœnie, w Cadaqués, Salvador Dali spêdzi³ wiêkszoœæ swego ¿ycia: tu ¿y³ 
i tworzy³. Aby zrozumieæ sztukê Dalego, trzeba choæ raz byæ w Cadaqués. 

*

Jedziemy do Hiszpanii. Po drodze odwiedzamy Francjê. W uroczej 
miejscowoœci Cave mieszka amerykañska malarka Helen Gilbert. 
Odwiedzamy j¹ w jej atelier. Pani Helena – kobieta o cudownych, b³êkitnych 
oczach – ma swoje lata, ale jest pe³na energii i radoœci ¿ycia. Teraz 
rozumiem, dlaczego jej dzie³a s¹ tak pogodne, pe³ne œwiat³a – s¹ odbiciem 
jej osobowoœci. Jej towarzysz ¿ycia, Kenneth, te¿ jest artyst¹ malarzem. 
Tworz¹ dobran¹ parê; oboje s¹ wyk³adowcami w Akademii Sztuk 
Plastycznych w Honolulu. Jedziemy we czwórkê na kolacjê do Fitu – 
przeuroczej osady po³o¿onej bardzo malowniczo. Wszystkie zabudowania 
s¹ wykonane ze sp³owia³ego piaskowca. Restauracja w stylu prowansalsko-
-kataloñskim. Siedzimy przy œwiecach, jest swojsko i romantycznie. 
Przys³uchujê siê rozmowie, ma³o rozumiem, bo nie znam na tyle 
angielskiego. Nastêpnego dnia ¿egnamy siê i wyruszamy do Hiszpanii. Po 
drodze zaje¿d¿amy do przydro¿nej winiarni, aby tu zaopatrzyæ siê w wino 
na d³ugie, zimowe wieczory. Degustujemy ró¿ne wina, po paru próbnych 
³ykach jesteœmy na lekkim rauszu, a przed nami 120 kilometrów do 
Hiszpanii. 

*

 Figueras – miasteczko têtni¹ce ¿yciem, miejsce urodzenia Salvadora 
Dali i pierwszych lat jego ¿ycia. Teatr-Muzeum Dalego to najwiêksza 
atrakcja tego miasta. Przed muzeum stoi prawie trzystumetrowa kolejka, ale 
posuwa siê szybko. W muzeum nie mo¿e przebywaæ wiêcej ni¿ 500 
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zwiedzaj¹cych. Na pierwszy rzut oka budynek robi zaskakuj¹ce wra¿enie. 
Czerwona ceg³a, na dachu wielkie, z³ote jaja. Jest to dawny teatr miejski, 
który Dali przemieni³ w przybytek swej sztuki. Po przekroczeniu progu daje 
siê wyczuæ panuj¹c¹ tu niesamowit¹ atmosferê i wibruj¹ce energie. Przy 
wejœciu stoi czarny cadilac, gdzie wita goœci Gala, muza Salvadora Dali, 
wprowadzaj¹c w œwiat surrealizmu. Obok, na wielkim cokole z opon 
i butelek, ustawiona jest ³ódka „do góry nogami”, symbolizuj¹ca po³¹czenie 
ziemi i nieba. Wszystkie te wytwory surrealizmu wprowadzaj¹ wibracje, 
atakuj¹ psychikê widza. Dali lubi³, aby wokó³ niego zawsze coœ siê dzia³o, 
aby by³ ruch. Pochowany jest tu, w muzeum, gdzie dzieñ w dzieñ przewijaj¹ 
siê tysi¹ce ludzi. Ten t³um przepychaj¹cych siê ludzi i agresywne, 
prowokuj¹ce wizje Dalego robi¹ niesamowite wra¿enie. Surrealizm 
w ogóle jest przepojony groz¹ i mistyk¹. Mo¿na poczuæ siê pijanym od tego, 
co siê tam widzi. Wszystko jest przewrotne i szalone. Czy¿by Dali mia³ 
w oczach pryzmaty, przez które patrzy³ na œwiat? Rozszczepiona prawda, 
œwiat rozszczepionego, brutalnego realizmu. Wszystko naznaczone 
stygmatem dziwnej osobowoœci tego malarza, oscyluj¹cego pomiêdzy 
namiêtnoœci¹ po¿¹dania i cierpieniem niespe³nienia. Z ka¿dego zakamarka 
muzeum wyziera duch psychoanalizy. Chodzi³am po w¹skich korytarzach, 
zawieszonych od góry do do³u dzie³ami Dalego i jego przyjació³. Ka¿de 
pomieszczenie to jakby wejœcie do innego wymiaru œwiata fantazji. Dali to 
narkotyk, im wiêcej siê go ogl¹da, tym bardziej siê go pragnie. Wysz³am 
z muzeum oszo³omiona niesamowitoœci¹ jego dzie³. 

*

Droga do Cadaqués jest jedn¹ wielk¹ pirenejsk¹ serpentyn¹, najpierw 
prowadzi pod górê, a potem krêt¹ spiral¹ gwa³townie spada. Nie ma mowy 
o wyprzedzaniu, mo¿na to przyp³aciæ ¿yciem, po prostu jak kamieñ osun¹æ 
siê w przepaœæ. Na którymœ koñcowym zakrêcie ukaza³ siê Cadaqués – 
koœció³, bia³a zabudowa, skrawek morza. Wygl¹da³o to wszystko jak 
æwiartka s³odkiego, kremowego tortu. W Cadaqués urlopowy chaos 
sierpniowej niedzieli. Kolumnady ci¹gn¹cych siê ¿ó³wim tempem 
samochodów. Ciasno, parkingów nie ma, wszêdzie pe³no ludzi. Miasteczko 
le¿y na ska³ach Pirenejów. Uliczki wy³o¿one p³ytkami naturalnych ska³ 
ci¹gn¹ siê w dó³ i w górê. Wszêdzie uroczo i malowniczo. Zabudowa typowa 
dla po³udnia – bia³e domy z p³askimi dachami wy³o¿onymi jasnobe¿ow¹ 
dachówk¹. Na samej górze koœció³ Santa Maria ze wspania³ym barokowym 
o³tarzem. Za 100 pesetów na dwie minuty zapala siê oœwietlenie o³tarza. 
Wywo³uje ono wra¿enie lej¹cej siê poz³oty. Znajduj¹ siê tu dwa obrazy 
Dalego. Dirk cierpliwie pokazuje mi wszystko, choæ sam ogl¹da to ju¿ 
któryœ tam raz. 

 Schodzimy stromymi uliczkami miasteczka, aby siê spotkaæ z jego 
znajomymi, z którymi jesteœmy umówieni. 
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Wieczorem odwiedzamy galeriê Carlosa Lonzano. Carlos jest 
Amerykaninem. W Cadaqués mieszka od lat. Kiedyœ nale¿a³ do dwunastu 
uczniów Dalego, do jego aposto³ów. U Carlosa jest wystawa Pandory. 
Dostaliœmy od niej osobiste zaproszenia na wystawê w Cadaqués. Pandora 
te¿ nale¿a³a do krêgu Dalego, by³a jego modelk¹ i przyjació³k¹. Pozna³am j¹ 
przed trzema laty na wernisa¿u u Dirka. To bardzo oryginalna postaæ. Mówi 
o sobie, ¿e ma coœ z ptaka. I rzeczywiœcie. Jest bardzo wysoka, ma d³ugie 
rêce jak skrzyd³a, d³ugie nogi jak bocian czy czapla, bardzo wysokie czo³o, 
oczy na pó³ twarzy i wielki, wydatny nos jak dziób. Jest wegetariank¹, nie 
jada jajek. Jajo dla niej to symbol ¿ycia. Carlos ucieszy³ siê na nasz widok, 
zaraz zadzwoni³ po Pandorê. Przysz³a z przyjació³k¹, czaruj¹c¹ 
Amerykank¹ o piêknych, kasztanowych w³osach. Margot jest du¿o m³odsza 
(oko³o trzydziestki). Powitanie, radoœæ ze spotkania, wymiana uœcisków, 
ciep³e s³owa. Poszliœmy razem na kolacjê do „Casa Nu” – przytulna 
restauracja i wcale nie droga. Prawdziwa kataloñska kuchnia, du¿o potraw 
rybnych, ale tak¿e du¿o jarskich. Rozmawiamy, choæ ja prawie nie znam 
angielskiego. To dziwne, ale prawdziwe – nie znaæ jêzyka, ale czuæ 
i rozumieæ siê nawzajem. Jutro Pandora bêdzie nasz¹ przewodniczk¹ po 
okolicy, w³aœciwie moj¹, bo Dirk zna ju¿ to wszystko. A wiêc jutro ruszamy 
œladami Dalego. 

*

Kabrio Dirka nie bardzo nadaje siê na tê wyboist¹ drogê. Wsiadamy 
z Pandor¹, któr¹ tu wszyscy znaj¹ i z daleka pozdrawiaj¹. S³oñce œwieci, 
wiatr przebiera we w³osach – jedziemy w kierunku Port Lligat. Jest tam 
dom, w którym Dali spêdzi³ wiêkszoœæ swego ¿ycia. Pandora nie lubi tam 
jeŸdziæ – to smutne, gdy odszed³ ktoœ, kogo siê uwielbia³o. Zatrzymujemy 
siê tylko na krótko, patrzymy na dom w oddali, na smuk³e cyprysy i wielkie, 
z³ote jaja na dachu. Oddajê ho³d pamiêci mistrza i posuwamy siê dalej 
wzd³u¿ skalistego wybrze¿a. Przedziwne kolorowe g³azy, skaliste pla¿e, 
malownicze urwiska, ma³e dolinki poroœniête drzewami oliwnymi – 
wszystko, co mo¿na odczytaæ w obrazach Dalego. Ska³y kataloñskich 
Pirenejów s¹ bogate – granit we wszelkich barwach, ³upki krystaliczne; 
takiej ró¿norodnoœci barw nigdy nie widzia³am w naturze. ¯yj¹ tu malarze, 
którzy ze ska³ w³aœnie otrzymuj¹ naturalne barwniki do farb i maluj¹ obrazy 
w kolorach Pirenejów. Jednym z nich jest Wolfgang Berus. Poruszaliœmy siê 
w dzikim pejza¿u, skacz¹c z kamienia na kamieñ. Pandora prowadzi³a nas 
szlakiem Dalego tam, gdzie chodzi³a razem z nim. Pokazywa³a ró¿ne 
ciekawe ska³y, które mo¿na odnaleŸæ na jego obrazach. Chwilami 
musieliœmy siê przeciskaæ pomiêdzy wy³omami skalnymi. W pewnym 
momencie by³o to ponad moje mo¿liwoœci, usiad³am na skale i nie mia³am 
odwagi iœæ dalej. Pandora i Dirk zeszli daleko w dó³, ¿eby pop³ywaæ 
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w morzu. Lubiê podziwiaæ krajobrazy, ale takie zetkniêcie z natur¹ by³o dla 
mnie szokuj¹ce. Siedzia³am na skale jak ptak. Wszêdzie wy³omy skalne – 
z jednej strony morze, a z drugiej przepaœæ. Wracamy. Jest gor¹co, ale 
piêknie. S³oñce podkreœla barwy – ca³a gama terrakoty, ¿ó³ci, zieleni, br¹zu. 
Nie dziwiê siê artystom – w tej piêknej krainie kamieni mo¿na znaleŸæ 
natchnienie i tworzyæ. Robimy pami¹tkowe zdjêcia. Wiem, ¿e kiedyœ 
jeszcze tu wrócê. 

*

 Nastêpny dzieñ przeznaczam na zwiedzanie muzeów. W Cadaqués jest 
ich kilka. Muzeum za³o¿one przez kapitana Perrota Moore, sekretarza 
Dalego. Kapitan nie cieszy³ siê dobr¹ opini¹. Pandora mówi, ¿e on – 
delikatnie okreœlaj¹c – przyw³aszcza³ sobie dzie³a s³awnego malarza, czyli 
po prostu go okrada³. Teraz ca³e muzeum to jego w³asnoœæ. Zosta³o otwarte 
w 1978 roku, a na otwarcie zbudowano ma³¹ salê teatraln¹. Dla Salvadora 
Dali wystêpowa³y tam ró¿ne znakomitoœci œwiatowe. Muzeum miejskie, 
wystawa retrospektywna „Antologia 1916-1980”. Wystawa pokazuje 
przekrój ca³ej twórczoœci Dalego, poczynaj¹c od rysunków, które malowa³, 
maj¹c 12 lat; ju¿ wtedy mia³ wystawê, która by³a w budynku obecnego 
Teatru-Muzeum w Figueres. Dzie³a z ró¿nych okresów ¿ycia znakomicie 
obrazuj¹ rozwój artysty. Nie mog³am rozstaæ siê z tym muzeum. 

By³ czas sjesty. Pracownik muzeum ostentacyjnie wyj¹³ chleb, 
popatrzy³ na mnie i mrukn¹³ znacz¹co: „Sjesta”. W muzeum nie by³o ju¿ 
nikogo poza mn¹. W pobliskiej restauracji panowa³a przytulna atmosfera. 
Wypi³am gaspaccio, zimn¹ orzeŸwiaj¹c¹ zupê pomidorow¹, zjada³am 
szparagi, krem katalana z prawdziw¹ skorupk¹ z cukru. I posz³am popatrzeæ 
z góry na Cadaqués. Wieczorem idziemy do galerii Carlosa, Dirk za³atwia 
interesy, a ja nie mogê siê oprzeæ kupieniu jednego z obrazów Pandory 
z cyklu „Kapitol”. Kobieta z g³ow¹ diab³a. Przypomina mi to Diab³a 
w kartach do tarota. Ten obraz ma w sobie coœ z mistyki, coœ z grozy lub 
z innego œwiata. Jest demoniczny jak sama malarka. Pandora ma w sobie coœ 
surrealistycznego. Poza niesamowitym wygl¹dem równie¿ w osobowoœci 
i niebanalnym sposobie bycia. Jest cz³owiekiem wolnym, seksualnie 
otwartym na wszystko. Jest lesbijk¹ i nie robi z tego tajemnicy. Podoba³am 
siê jej, parê razy podkreœla³a, ¿e jestem sexy. W koñcu postawi³a sprawê 
wprost: „Chcia³abym kochaæ siê z tob¹. Co ty na to?”. Margot zaprotes-
towa³a. A ja odezwa³am siê na luzie: „W ¿yciu wszystko jest mo¿liwe. 
Czego nie ma dziœ, mo¿e byæ jutro. Granice ustanawiaj¹ sobie sami ludzie. 
Wiêc mo¿e kiedyœ... – uœcisnê³am j¹. – Przecie¿ jeszcze siê spotkamy...”. 
Poczu³am siê dziwnie. Sama nie wiem, jak to okreœliæ. Nigdy nie mia³am 
poci¹gu erotycznego do kobiet, a mo¿e ona nie jest kobiet¹ i dlatego tak 
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mnie fascynuje wszystko, co jest z ni¹ zwi¹zane? Nie znam na tyle 
angielskiego, ¿eby z ni¹ swobodnie porozmawiaæ, ale coœ w tym musi byæ. 

*

Idziemy ulicami Cadaqués. Pandora prowadzi mnie jak w tañcu, jak 
w polonezie. Trzymam d³oñ na jej wyprostowanej, uniesionej rêce, idziemy 
œrodkiem ulicy. Zatrzymuj¹ siê ludzie, samochody. Pandora jest tu znana, 
pamiêta j¹ starsza generacja. M³odzi patrz¹ na nas jak na zjawisko z innego 
œwiata. Chyba obie wygl¹damy jak surrealistyczne anio³y z p³ócien Dalego. 
Przemaszerowa³yœmy przez ca³e Cadaqués, a¿ do kawiarni „Casino” na 
g³ównej ulicy. Wokó³ Pandory zaraz pojawili siê ró¿ni ludzie. Pandora 
przedstawia – to byli przyjaciele Dalego, ludzie zwi¹zani z jego 
œrodowiskiem. Przez pó³ godziny przewija siê ca³a plejada osobistoœci 
Cadaqués. Przedstawiono mi ponad 20 osób, nie jestem w stanie zapamiêtaæ 
nazwisk, twarzy: syn Buñuela i jego ¿ona, artyœci, malarze – Helena 
Paredes, Helene Accursi, Nabuco Kihira i inni. Wszyscy mieli coœ 
wspólnego z Dalim, a przynajmniej ¿yli w jego cieniu. Dali odszed³, ale jego 
cieñ pozosta³ na zawsze w Cadaqués. To wielkie prze¿ycie spotkaæ ludzi 
z krêgu wielkiego malarza, chodziæ uliczkami, po których chodzi³. Czujê, 
jakbym go tu osobiœcie pozna³a, sta³ mi siê o wiele bli¿szy. Zawsze 
fascynowa³a mnie jego ekstrawagancja i prowokacyjny ekshibicjonizm, 
jego przedziwne surrealistyczne wizje inspirowane popêdem biologicznym, 
za nic maj¹cym tradycyjne hierarchie wartoœci. Te trzy dni w Hiszpanii 
i spotkanie z Salvadorem Dali przekona³y mnie, ¿e nasze ¿ycie to czysty 
surrealizm. Tylko, ¿e nikt nie potrafi spojrzeæ na nie oczyma Salvadora Dali, 
oczyma ekscentryka, a zarazem geniusza naszych czasów. 

Cadaqués, sierpieñ 1996
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SPOTKANIE Z ANDALUZJ¥

Autobus porusza³ siê powoli, z³e krête drogi, wisz¹ce nagie ska³y 
poprzecinane zieleni¹, wszystko robi³o niesamowite wra¿enie. 
Gdzieniegdzie widaæ by³o domy wbudowane w ska³y, z których stercza³y 
wystaj¹ce bia³e kominy, urozmaicaj¹ce krajobraz. Potem zaczê³a siê 
ci¹gn¹æ ogromna równina z ³¹kami pe³nymi maków, ³anów m³odych zbó¿, 
gajów oliwnych. Powoli zapada³ zmrok, zbli¿aliœmy siê do Sewilli. 
Wspania³e œwiat³o przed zmierzchem nasyci³o krajobraz miêkk¹ z³oto-
-ró¿ow¹ aur¹. Sewilla posiada niezwyk³y urok, jest przytulna, intymna, 
cicha. ̄ ycie wydaje siê tu spokojne i bezpieczne. Zaraz po zachodzie s³oñca 
powia³ lekki orzeŸwiaj¹cy wiatr, nasta³ wieczór bez cienia wilgoci 
i przejmuj¹cego zimna.

Dochodzi pó³noc, wielkopi¹tkowa, kwietniowa gwiaŸdzista noc. 
G³êboki mrok spowija plac, przy bramie Puerta de Macarena, na placu 
tysi¹ce ludzi oczekuj¹cych w milczeniu na misterium. I nagle wibruje nad 
placem g³oœne uderzenie dzwonu... brama otwiera siê z hukiem i bucha snop 
œwiat³a. Wychodzi procesja w dŸwiêkach og³uszaj¹cych fanfar tr¹b, 
têtni¹cych werbli, w migaj¹cych œwiat³ach œwiec, witana przez zebranych 
nie milkn¹cymi okrzykami... la Macarena, la Macarena, la Macarena.

Powolnym rozko³ysanym krokiem postêpuj¹ naprzód szeregi 
muskularnych, barczystych mê¿czyzn, dŸwigaj¹cych na ramionach belki 
a na nich podest, z którego sk¹pana w kwiatach wyci¹ga do t³umu delikatne 
bia³e d³onie ona, la Macarena, wielbiona przez Andaluzyjczyków „Nuestra 
Seòora de la Esperanza”. Madonna Nadziei o œlicznej s³odkiej twarzy 
andaluzyjskiej dziewczyny, p³acz¹ca skrz¹cymi siê w blasku œwiec 
diamentowymi ³zami. Poprzedza j¹ œwita, oddzia³ rzymskich pretorianów 
w historycznych zbrojach i stra¿ przyboczna w ogromnych bia³o-
-czerwonych pióropuszach. I ta sama niezmienna od stuleci asysta 
cz³onków bractwa w br¹zowych, d³ugich do ziemi habitach, w wysokich 
szpiczastych kapturach nasuniêtych g³êboko na twarz z wyciêciami na oczy, 
posuwa siê majestatycznie z wielkimi zapalonymi gromnicami.

Wielki Tydzieñ w Sewilli, a w szczególnoœci nocna procesja 
wielkopi¹tkowa, jest punktem kulminacyjnym obchodów tygodnia – 
Semana Santa. Macarena jest dum¹ sewillañczyków, jej podobizny zdobi¹ 
afisze, plakaty zwiastuj¹ce Wielki Tydzieñ.

Podczas procesji z t³umu dobiega raz po raz ekstatyczny œpiew „canto 
jondo” mówi¹cy o bólu i cierpieniach zwi¹zanych z mêk¹ Chrystusa. Jak 
ka¿de œwiêto ludowe, procesja jest w gruncie rzeczy radosna. Radosny t³um 
i kwitn¹ca przyroda, kontrastuj¹ z ¿a³ob¹ Wielkiego Tygodnia.
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Obserwuj¹c t³um zgromadzony na trasie wielogodzinnej procesji, 
trudno siê powstrzymaæ od wra¿enia teatralnoœci tego spektaklu. 
Zdumiewaj¹cy jest kult pos¹gu la Macareny. Trudno siê dopatrzyæ w tym 
kolorowym, wynios³ym korowodzie ¿a³oby Wielkiego Tygodnia. 
Jednoczeœnie czuje siê najprawdziwszy i najczystszy folklor, który 
przetrwa³ do dziœ w swej nieskazitelnej formie. Stroje noszone przez 
uczestników procesji s¹ przechowywane od stuleci, wykonane misternie 
z drogich materia³ów, pe³ne z³otych obszyæ i cennych kamieni. Aby 
odpocz¹æ, oddaliliœmy siê od og³uszaj¹cego t³umu procesji. Usiedliœmy na 
tarasie piwiarni podziwiaj¹c œwiat³o nocy, wdychaj¹c atmosferê placyku, 
patrz¹c, jak piêkne andaluzyjskie dziewczyny obmywaj¹ twarze w ma³ej, 
barokowej fontannie.

W Sewilli wszêdzie s¹ ogródki kawiarniane i piwiarnie, ma³e placyki 
i w¹skie uliczki wype³nione radosnymi, m³odymi ludŸmi. Mo¿e to œwiat³o, 
mo¿e to ciep³o sprawia, ¿e tutejsi ludzie maj¹ nieopisany wdziêk. Jakaœ 
dziewczyna roznosi³a kwiaty migda³ów, kupowa³y je kobiety i wpina³y 
sobie we w³osy, zapach tych kwiatów dzia³a³ odurzaj¹co. By³a noc, 
wracaliœmy do hotelu poprzez place i ulice pe³ne ludzi pij¹cych wino i piwo. 
Nastrój by³ wspania³y i gdyby nie znu¿enie podró¿¹ i wra¿eniami, te¿ 
pewnie zostalibyœmy do rana razem ze œwiêtuj¹cymi Andaluzyjczykami. 

Trwa tydzieñ fiesty kwietniowej „Feria de abril”. Wieczorami na 
pó³kolistym placu hiszpañskim gromadzi siê t³um, gdzie trwa ca³onocny 
konkurs sewilliany, odmiany flamenco pe³nego œpiewu i tañca przy 
akompaniamencie gitary, kastanietów i klaskania.

Ma³e dwu, trzyletnie dziewczynki w falbaniastych sukniach do ziemi, 
z w³osami upiêtymi wysoko na specjalnych grzebieniach, próbowa³y 
tañczyæ ze wzruszaj¹cym wdziêkiem i wrodzonym poczuciem rytmu. 
Wiêkszoœæ ludzi wype³niaj¹cych plac mia³a na palcach kastaniety 
i klaszcz¹c wybija³a rytm. Ca³y plac Hiszpañski pulsuj¹c, tañczy³ flamenco. 
Flamenco stworzy³ andaluzyjski ch³op z mi³oœci do swojej ziemi, któr¹ 
kocha i uprawia, a od niej zale¿y jego los, jego dola i niedola. Flamenco to 
pieœñ serca, pieœñ o cierpieniu, pieœñ pe³na ¿alu, pasji, szaleñstwa, jest ona 
³kaniem duszy prostego cz³owieka. Inne rodzaje to flamenco powsta³e na 
bazie elementów cygañskich i arabskich, jest w nich wiêcej tañca i stukotu 
butów maj¹ w sobie wiêcej radoœci ni¿ sewilliana. Wszyscy ci ludzie s¹ 
prawdziwymi wirtuozami; ³kania gitar, stukot obcasów, kastaniety, 
wszystko zlewa³o siê z szelestem falban i wszystko to by³o jak prawdziwe 
szaleñstwo. Pulsuje ¿ycie; restauracje, winiarnie pe³ne s¹ rozbawionych 
Andaluzyjczyków, wino leje siê strumieniami. Zwarty t³um przelewa siê 
uliczkami, podziwia dekoracje, oklaskuje tañcz¹cych. Weso³e miasteczka 
b³yskaj¹ kolorowymi œwiat³ami, dooko³a zapach pachn¹cych ciasteczek 
any¿owych, sma¿onych z³ocistych rybek, wszystko to miesza siê ze sob¹, 
tworz¹c niezapomnian¹ atmosferê.
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„Feria” przyci¹ga tysi¹ce ludzi, korowód snuj¹cego siê t³umu nie ma 
pocz¹tku i nie ma koñca. Widaæ tak¿e turystów ³apczywie fotografuj¹cych 
co siê da, tak jakby ta defilada za moment mia³a siê skoñczyæ i wszystko 
mog³oby znikn¹æ. Ale „Feria kwietniowa” wci¹¿ trwa, a nastrój ogarnia 
wszystkich, przestaje byæ wa¿na praca, obowi¹zki, szko³a, dom. „Feria”, 
fiesta to coœ wiêcej ni¿ taniec, wino i œpiew. „Feria” to coœ, co towarzyszy 
sewillañczykom ca³e ¿ycie, to upajanie siê nastrojem, rytmem i czekaniem 
na nastêpn¹ fiestê czy „feriê”, która znów przyjdzie za rok.  

Sewilla, kwiecieñ 2005
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PLUS MINUS PIÊTNAŒCIE...

Piazza Duomo to wiêcej ni¿ plac katedralny. Katedra mediolañska to 
wiêcej ni¿ œwi¹tynia, to dusza Mediolanu. Potê¿na, monumentalna budowla 
z szaro-ró¿owego granitu z trzema tysi¹cami wie¿yczek, na najwy¿szej 
z³oci siê mediolañska Madonnina.

Siedzê niedaleko w starym mediolañskim cafe-bar „Zucca”; patrzê na 
przemieszczaj¹ce siê grupki turystów i popijam tradycyjne cappuccio 
z piank¹ suto posypan¹ kakao; robiê notatki w moim dzienniku.

Zauwa¿y³am, ¿e zza gazety dyskretnie lustruje mnie siwow³osy starszy 
pan. Nasze oczy spotka³y siê, uœmiechnê³am siê do niego, skin¹³ g³ow¹.

– Come Lei scrive? (Co pani pisze?) – us³ysza³am po chwili. 
Obok sta³ siwy W³och.
– Dziennik – odpar³am. Popatrzy³ mi g³êboko w oczy.
– Moja ¿ona te¿ pisa³a – powiedzia³ cicho. Uœmiechnê³am siê.
– Czy pisuje nadal? – spyta³am.
– Mogê usi¹œæ? Pani sama?
– Obserwujê pani¹ od paru minut. Ach! Przepraszam – Luciano 

Calduci – przedstawi³ siê. Wymieni³am moje imiê i nazwisko.
– Cieszê siê, ¿e mówi pani po w³osku...
– „Mówi”? Ja siê zaledwie mogê porozumieæ... A chcia³abym 

rozmawiaæ, dyskutowaæ...
– O czym ?
– No choæby o ¿yciu... – stwierdzi³am nieœmia³o. 
Rozeœmia³ siê, sk³adaj¹c gazetê – a wiêc porozmawiajmy – powiedzia³ 

zachêcaj¹co.
Popatrzy³am milcz¹co na niego, nie wiedzia³am, jak zacz¹æ, co 

powiedzieæ...
On kontynuowa³: – Jestem emerytowanym profesorem filozofii 

Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, mam wiele lat pracy za sob¹, 
lubiê ludzi m¹drych, którzy czegoœ w ¿yciu szukaj¹... Tak jak pani... 
nieprawda¿? – poprawi³ d³oni¹ w³osy, które rozwia³ wiatr.

– I co pani tam dziœ napisa³a ? – wskaza³ palcem na zeszyt.
– Przerabiam problemy ¿yciowe... Wczoraj by³y moje 53 urodziny, od 

lat jestem sama... Brakuje mi bratniej duszy... Trzy ma³¿eñstwa zakoñczone 
fiaskiem, nie wiem dlaczego... Przerastam tych mê¿czyzn? Przychodzi 
dzieñ, ¿e nie mamy sobie nic do powiedzenia. Wprawdzie mam przyjaciela 
m³odszego o 15 lat. Jest mi  z nim dobrze, ale uk³ad bez „przypraw” jest jak 
zupa bez smaku, brakuje erotyki, seksu – nie wiem dlaczego. Niech pan 
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powie, czy mi czegoœ brakuje? – rozeœmia³ siê g³oœno, chwyci³ moj¹ d³oñ 
i podniós³ do ust.

– Kobieto, z ciebie wyp³ywa strugami coœ, co nazwê seksapil. Masz 
w sobie to, co maj¹ gwiazdy, kobiety œwiata... Jesteœ atrakcj¹ dla takich jak 
ja, ale tak¿e dla trzydziestolatków. Kobieta dla wszystkich... i dla nikogo – 
doda³ po chwili.

Spuœci³ oczy, uœmiech znikn¹³ z jego twarzy. Za³o¿y³ nogê na nogê 
i mówi³ dalej.

– Od paru miesiêcy jestem wdowcem, dobijam siedemdziesi¹tki, moja 
¿ona by³a 15 lat starsza. To by³a wspania³a, cudowna kobieta, jak pani... 
Ostatniego dnia ¿ycia, umieraj¹c, powiedzia³a: „Szkoda, ¿e odchodzê, 
nadszed³ mój czas, ró¿nica, która nas dzieli, jest nieub³agana...” – zamyœli³ 
siê. Milcza³am.

– Pani ma coœ z niej, gdy pani tu wesz³a, to tak jakbym j¹ widzia³ przed 
35 laty. Siedzia³a tu w tej kawiarni i pisa³a tak jak dziœ pani. By³em wtedy 
m³odym, dojrza³ym mê¿czyzn¹, szykowa³em siê do objêcia kierowniczego 
stanowiska zastêpcy w katedrze filozofii.

– Jak¿e ciekawe prowadziliœmy rozmowy. Dzieci nie mieliœmy, by³o za 
póŸno, Stella przekroczy³a piêædziesi¹tkê, ale mia³a w sobie tyle uroku, 
m³odoœci, energii. Potrafi³a zaczarowaæ ka¿dego mê¿czyznê... Mimo ¿e 
by³em zawsze bardzo zajêty – zjazdy, obrady, konferencje naukowe, 
polityka, mieliœmy zawsze dla siebie czas. Stella by³a redaktork¹ w jednym 
z czasopism kobiecych, prowadzi³a rubrykê listów i porad. To ja by³em jej 
wyroczni¹, mówi³a: „Jesteœ m³ody, masz œwie¿e spojrzenie. Ja ze swym 
balastem ¿yciowym, widzê wszystko inaczej”.

Wa¿y³a moje s³owa, uwagi; coœ dodawa³a, coœ odejmowa³a... ¯ycie 
z ni¹ by³o piêkne, pe³ne napiêcia, posmaku, jakiejœ ci¹g³ej œwie¿oœci, ruchu, 
niepewnoœci. Stella mia³a genialne idee, a filozofia by³a dla niej zbyt 
pragmatyczna jako nauka sama w sobie. Wiosn¹, gdy jej letnie sukienki 
oblepia³ wiatr na jej ciele pe³nym po¿¹dania, snu³y siê za ni¹ grupy 
podrostków, dojrza³ych mê¿czyzn i dziadków. A ona dobrze wiedzia³a, jak 
ich wieœæ za sob¹. Potem œmia³a siê dziwacznie i mówi³a: „Kocham ich 
wszystkich... S¹ cudowni... Có¿ by³oby warte ¿ycie bez mê¿czyzn!”.

Podziwia³em j¹ co dzieñ, jej kobiecoœæ, œwie¿oœæ, seksapil.  
Rozgada³em siê – skwitowa³.

Jego oczy siê zaszkli³y, podrapa³ siê po g³owie.
– No proszê, niech pani coœ opowie o sobie... to tak bêdzie, jakby Stella 

mi opowiada³a.
– Có¿... w moim ¿yciu mê¿czyŸni przewijaj¹ siê jak w kalejdoskopie. 

Jednych pamiêtam d³u¿ej, innych krócej, albo wcale. Ci¹gle szukam tego 
czegoœ, co pozwoli mi byæ kobiet¹ w pe³ni... Nie matk¹, nie siostr¹, niañk¹, 
przyjació³k¹, kole¿ank¹. Mê¿czyzny, dla którego by³abym zawsze 
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i wszêdzie kobiet¹: przy pracy, w domu, na ulicy, w ³ó¿ku, w kuchni, 
rozczochrana, elegancka, krzycz¹ca, œpi¹ca, uwodz¹ca, zap³akana 
rozeœmiana – wyrzuci³am z siebie.

– Pani jest wspania³a – przerwa³ mi. – Pani jest kobiet¹ wielkiego 
formatu, m¹dra, inteligentna. Tylko ci, których pani spotyka, nie s¹ 
mê¿czyznami, s¹ dzieæmi, synami, kalekami, niedo³êgami, zagubionymi 
wagabundami... Oni nie s¹ dla pani, ten prawdziwy kiedyœ przyjdzie – 
czekaæ!

– Proszê, niech mi pan powie, czy wiek, czy ró¿nica lat jest istotna? 
Przecie¿ pan prze¿y³ 35 lat ze swoj¹ ¿on¹... to szmat czasu. 

Patrzy³ na mnie d³ugo w milczeniu, zagl¹da³ w oczy.
– Mi³oœæ nie zna liczyd³a, nie zna komputera, nie umie liczyæ lat 

i pieniêdzy – powiedzia³ cicho, zamiesza³ kawê i szybko j¹ wypi³. – Kawê 
pijê zawsze rano, wieczorem mi szkodzi – wyszepta³. – Stella... 

Oczy mu siê zaszkli³y.
– Porozmawiajmy o pani, pani w³oski jest wspania³y – zachêca³ mnie 

w ten sposób do rozmowy. Nie wiedzia³am, co powiedzieæ. Profesor 
ci¹gn¹³: 

– Ludzi parali¿uje i ogranicza strach przed odpowiedzialnoœci¹ za 
drugiego cz³owieka. Myœli siê czêsto, co bêdzie póŸniej, co czas 
przyniesie... Trzeba zaufaæ sobie, drugiemu cz³owiekowi. Nie s³uchaæ, co 
mówi¹ ludzie. Ka¿dy cz³owiek jest odpowiedzialny przed sob¹ za w³asne 
¿ycie, za to, co robi, jak postêpuje. Cenê poznaje siê wtedy, gdy siê coœ 
straci³o, mo¿e byæ to cz³owiek, mo¿e byæ coœ, co siê w ¿yciu osi¹gnê³o, tak¿e 
coœ materialnego. Gdy siê jest w posiadaniu, nie czuje siê wartoœci. Powiem 
pani coœ. Ma pani w sobie tyle energii i tyle jakiejœ si³y, magnetyzmu œwiata 
– to w³aœnie przyci¹ga do pani ludzi. Przygl¹da³em siê, gdy pani sz³a, 
jakbym Stellê widzia³... 

Nagle zapyta³: – Ile lat ró¿nicy jest pomiêdzy nami? Ach! 15 lat... tylko 
w drug¹ stronê – powiedzia³ cicho. – Teraz jest pani dla mnie du¿o, du¿o za 
m³oda, dla czterdziestolatka by³aby pani w sam raz, bo my mê¿czyŸni nie 
umiemy tak energi¹ sterowaæ jak kobiety – popatrzy³ na mnie tajemniczo 
i po chwili doda³: – Tylko mi³oœæ nie zna granic. To ludzie wyznaczaj¹ 
granice sobie i innym – uœmiechn¹³ siê do mnie serdecznie. – Gdybym teraz 
by³ w pani wieku, albo o 10 lat m³odszy, nie siedzielibyœmy tu, tylko 
w ³ó¿ku. Wybaczy mi pani swobodê marzeñ!

Œmia³am siê razem z nim.
– Pani rówieœnicy s¹ dla pani za starzy, m³odsi 10-15 lat to partnerzy dla 

cia³a i duszy. Cia³o siê starzeje, lecz dusza i intelekt nigdy. Pani ma w sobie 
wieczn¹ m³odoœæ, m³odoœæ, któr¹ mia³a Stella. A teraz znikam. Je¿eli ma 
pani ochotê porozmawiaæ, jestem tu codziennie, zawsze od 10 do 12, 
w niedzielê idê do koœcio³a i na cmentarz.

71



Ach! Gdyby przypadkiem mnie pani tu nie zasta³a... Có¿, kiedyœ to siê 
zdarzy... bêdzie to oznacza³o, ¿e Stella znów zapragnê³a mnie mieæ tylko dla 
siebie.  Adieu!

 Mediolan, 1 maja 1999
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