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tym, którzy poruszają się w odwrotnych kierunkach…
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słowo od autora

Są smaki, które przywołują wspomnienia… Są podróże, które
poruszają najskrytsze zakamarki wyobraźni. Są takie zdjęcia,
które inspirują do dalszych poszukiwań…

Tak było ze zdjęciem na okładce tej książki*. Obraz śpiącej,
nagiej kobiety stał mi się bardzo bliski, kiedy zrozumiałem, jak
trudna bywa samotność i jak ważna jest cisza.
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TaJEmniczy
ogRóD
w poszukiwaniu nieznanego smaku 

Obudził mnie szelest suchych kasztanowych liści, przykrywa-
jących złotą wstęgą wąskie alejki Ogrodu Saskiego. Siedziałem
na drewnianej ławce z mosiężnymi okuciami, przyglądając się je-
siennym parom spacerującym wokół, lecz najwyraźniej spokój
i ta trochę złowróżbna cisza, która nucić zaczęła mi już do ucha
pieśń o zbliżającej się zimie, musiały sprawić, że na chwilę przy-
mknąłem oczy. Przychodzę tu od wielu, bardzo wielu już lat, za-
wsze wtedy, gdy mam ochotę na coś słodkiego. Rzecz jasna nie
po to, by potajemnie wyciągnąć z kieszeni płaszcza garść tłu-
stych, nadziewanych konfiturami pączków i w ten niecny sposób
ukrywać przed światem swoje obżarstwo. Miejsce to, jak żadne
inne w Warszawie, kojarzy mi się z czymś naprawdę niepowta -
rzalnym, wyjątkowo delikatnym i cudownie słodkim. To miejsce
przywodzi na myśl pewne bardzo stare wspomnienie.

Gustaw
Wszystko zaczęło się w 1938 roku, w starym mieszkaniu u zbie-
gu ulic Miodowej i Długiej. W prześwietlonym przedpołudnio -
wym słońcem powietrzu wirowały drobiny kurzu. Na przysu-
niętym do ściany krześle stał szczupły, wysoki chłopak. Na jego
twarzy rysował się jeszcze poranny brak przytomności. Opie -
rając się o ramę okienną, chłopak zdejmował z półek stare książ -
ki. Cały pokój pełen był porozrzucanych papierów i przyborów
do rysowania. W kącie leżały gazety, a na komodzie albumy z pa-
miątkowymi fotografiami. Na ścianie po lewej stronie wisiał
duży szkic przedstawiający portal gotyckiej katedry, tuż obok ko-
lekcja czarno-białych rycin z tajemniczych miejsc rozsianych
po całym, jakże jeszcze wtedy wielkim, świecie. Im wię cej słońca
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wpadało przez niczym nie osłonięte szyby ogromnych okien,
tym jakby wyraźniej słychać było dochodzącą z drugiego końca
pokoju piosenkę Gdy jesień się zaczyna. Anielski głos Ordonówny
co rusz lekko skrzypiał, jednak drobne rysy na płycie ani osa-
dzający się na starej patefonowej igle kurz nikomu w owych cza-
sach nie przeszkadzały.

Gustaw już jako dziecko rysował. W jego głowie powstawał
wtedy film, z prawdziwą fabułą i postaciami o realnych niemal
kształtach. Linia malarska była dla niego czymś, co nie posiadało
ograniczeń. Była czystą wyobraźnią. I choć była jeszcze właści -
wie wyobraźnią dziecka, odbywała długie podróże w poszu ki -
waniu zmurszałych domów, pełnych arabesek balkonów i posa -
dzek zdobionych ceramicznymi kafelkami. Marzyła o mo zaikach
chodników i placyków, o czerwonych dachówkach, latarniach
stylizowanych na barokowe lampiony i o setkach wąskich, po-
plątanych uliczek magicznych, istniejących, lecz nigdy tak na-
prawdę nie widzianych miast. Nie posiadała ciężaru. Zaczęła wa-
żyć dopiero wiele lat po wojnie, stając się linią architekta.

Helena
Klucz w zamku zaskrzypiał rdzawo. Wchodząc do mieszkania,
Helena uśmiechnęła się jakby pobłażliwie, weszła do salonu
i przywitała się z drzemiącym na kanapie ojcem długim całusem
w policzek — jej „zawsze” było wolno. Bez słowa powędrowała
do kuchni. W tych zielonych, głębokich oczach kryło się tak dużo
pewności siebie, rozsądku i dumy zarazem, że wydawać się to
mogło jakąś obronną pozą. Jej ruch był świadectwem wrodzonej
wrażliwości i szlachetności, w uśmiechu, mimo młodego wieku,
kryła się domieszka kokieterii i ironii. Każdy, kto próbowałby —
nie uciekając się do najprostszych technik — sportretować tę kil-
kunastoletnią dziewczynę kolorowym szkicem czy obrazem, po-
prosiłby jedynie o ciepłe barwy farb. Tata często śmiał się i mówił,
że dla jej twarzy tysiąc okrętów wypłynęłoby w morze, jednak
ona nie do końca jeszcze wtedy rozumiała, dlaczego tysiąc i o co
właściwie chodzi z tymi okrętami. Trzech rzeczy Helena mimo
najszczerszych starań polubić nie potrafiła. Nie lubiła Frau
Himmeln, starej guwernantki, która od dziecka zastępowała jej
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świętej pamięci matkę. Nie znosiła lekcji francuskiego, choć za-
chodziło podejrzenie, że drażniły ją one przede wszystkim ze
względu na osobę samej nauczycielki (w tę rolę co dzień wcielała
się bowiem znienawidzona opiekunka). Na koniec, do wyjąt-
kowo nieprzyjemnych należała nauka gry na fortepianie, tego
w wydaniu Heleny znieść nie byli w stanie nawet sąsiedzi.

Tata często mówił do niej „Helutka”, tak podobno mawiała
również mama, kiedy jeszcze żyła. Tego jednak Helena pamiętać
nie mogła. Śmierć mamy owiana była rodzinną tajemnicą.
Strzępki informacji na jej temat, skrupulatnie wygrzebywane
przez Helenę z babcinej i ojcowskiej pamięci, nie układały się
w spójną całość. Wiadomo było jedynie, że matka Heleny, hra-
bina Starostecka, z domu Zalewska była kobietą piękną i wy-
jątkowo utalentowaną, dużo pisała, kolekcjonowała stare książki,
znała doskonale języki klasyczne, a także francuski i niemiecki.
Zginęła w czasie zamachu majowego, kilka lat po urodzeniu ma-
łej. Córka odziedziczyła po matce nie tylko urodę i klasę, lecz
przede wszystkim zamiłowanie do poezji. Odziedziczyła po niej
jednak coś jeszcze, co miało w niedalekiej przyszłości całkowicie
zmienić jej życie.

Porzeczki
Podczas spaceru po ogrodzie Gustaw przystanął przy Fontannie
Wielkiej . Delikatnie badał palcami kształt rzeźbionych delfinów
strzelających w górę strumieniami wody, przyglądał się głowom
Meduzy oplecionym wężami, spoglądał z niedowie rzaniem
na wielki kielich, który wyglądał, jakby miał zmieścić w so bie
wszystkie łzy mające spłynąć z jesiennego nieba. Przy pomniała
mu się anegdota, a właściwie sarkastyczny dowcip opowiedziany
o autorze fontanny, Henryku Marconim przez Prusa, który
stwierdził, że fontannę musiał zaprojektować jakiś fanatyk na-
czyń kuchennych, gdyż w wielkiej balii umieścił mniejszą, w niej
pudełko, a na pudełku postawił ogromną cukiernicę. Gustaw za-
śmiał się pod nosem z trafności opisu i nucąc piosenkę o młodym
kawalerze i pannie przy fontannie, naprawdę dostrzegł skry-
wającą się w zaułkach ogrodu dziewczynę. Helena usiadła
na ławce i zaczęła pisać coś ołówkiem na wyciągniętym z kieszeni
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skrawku papieru. Gdy skończyła, schowała karteczkę ponownie
w kieszeni i podeszła do Gustawa. Zamoczyła rękę w fontannie,
trochę jakby odruchowo, spojrzała na chłopaka i powiedziała:

— Porzeczki.
— Słucham? — odparł Gustaw.
— Porzeczki — powtórzyła. — Czy wie pan jak smakują?
Chłopak spojrzał na Helenę zaskoczony.
— W pewnym sensie — wyszeptał nieśmiało.
— W pewnym sensie? Wie pan jak smakują porzeczki, ale tyl-

ko w pewnym sensie, czy tak? — Helena uśmiechała się za-
czepnie. 

— Właściwie tak — dodał Gustaw, lekko zdziwiony. — Ale
naprawdę to trudno wyjaśnić i gdybym nawet potrafił, pewnie
i tak by pani nie uwierzyła — podsumował.

— Proszę spróbować — odparła. — Choć tak naprawdę, chy-
ba wiem, co chce pan powiedzieć.

— Czyżby? — głos Gustawa nabrał nagle kokieteryjnej ma-
niery.

— Tak. Pan nie wie, jak smakują porzeczki. Jadł je pan, ale nie
wie. Powiedziano panu, że smakują tak, a nie inaczej, różnie ten
smak opisywano. Nie wie pan również, jak smakują czekola-
dowe lody czy bakalie. Nie wie pan, co to takiego słodka herbata,
marcepan, kruche ciastka czy landrynki. Nie poznał pan praw-
dziwego ich smaku, bo…

— …bo nie wiem, co to znaczy słodki smak — dokończył
Gustaw, a jego wzrok stał się na chwilę bardzo niepewny. —
Skąd pani…

— Proszę nie pytać, skąd to wiem. Po prostu wiem. Pan też
wie, że właśnie to nas łączy. Możliwe, że nie łączy nas nic więcej.
Możliwe, że nie lubi pan muzyki, nie pisze pan wierszy, może ich
pan nawet nie czyta. Zapewne doskonale mówi pan po fran-
cusku i świetnie gra na fortepianie. Ja nie. Jedno jednak nie ule-
ga wątpliwości. Żadne z nas nie potrafi odczuwać słodkiego sma-
ku. Pewnie, podobnie jak ja, zastanawiał się pan nad tym
wielokrotnie. Pewnie też doszedł pan do wniosku, że coś jest nie
tak z anatomią pańskiego języka i teraz uważa pan, że został
w pewnym sensie wybrany, że może w zamian za to Bóg ob-
darzył pana jakąś inną, odczuwalną jedynie przez pana zdol-
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nością. Możliwe. Jednak ani pan, ani ja nie wiemy, jak smaku-
ją porzeczki. Będzie tu pan jutro? Proszę przyjść. Dziś muszę już
iść. Proszę przyjść jutro. Do zobaczenia.

Helena uśmiechnęła się i pobiegła, pozostawiając zdumio-
nego chłopaka przy wielkiej, spływającej łzami „cukiernicy”.

Poszukiwania
Bliższe, z każdym dniem coraz śmielsze rozmowy dotyczyły po-
ezji, muzyki, nieodbytych podróży, jednak przede wszystkim
dotyczyły smaków, a właściwie tego najważniejszego z nich —
słodyczy. Wymyślili coś na kształt zabawy, którą nazwali „Poszu -
kiwaniem nieznanego smaku”. Spotykali się codziennie u stóp
Fontanny Wielkiej, w nawiązaniu do anegdoty nazywanej przez
nich „cukiernicą” i wymyślali jakąś potrawę, jakieś słodkie danie,
przekąskę, cukierek, ciastko albo baton, po czym starali się opisać
smak, którego z niewiadomych powodów nie mogli poczuć.
Czasem częstowali się wzajemnie przyniesionymi z domu ła-
kociami. Zamykali oczy i opisywali najdokładniej jak potrafili ko-
lejne nuty aromatów. Diagnozowali smaki. Rozgryzali je i ana-
lizowali. Czuli głęboki, korzenny aromat cynamonu, potrafili
odróżnić ostry, piekący smak goździków, wiedzieli, jak smakują
kwaśne jabłka, były jakby martwe, gdyż po prostu kwaśne. Znali
różne odcienie goryczy, jednak cały czas czuli, że to nie wszyst-
ko, wszystkim tym smakom czegoś brakowało.

Był taki moment, trwał dosłownie okamgnienie i zdarzył się
tylko raz, kiedy obojgu przez chwilę wydawało się, że poczuli
jakiś obcy im zupełnie smak. Odczuli go bardzo delikatnie, jak-
by czubkiem języka. Oboje to jednak przemilczeli, lekko zawsty -
dzeni swoim pierwszym prawdziwym pocałunkiem.

Któregoś dnia Gustaw przyniósł ze sobą niezwykłą książkę
kucharską, wygrzebaną z biblioteki rodziców. Jedyne praktyczne
przepisy konfitur, różnych marynat, wędlin, wódek, likierów, win owo -
co wych, miodów oraz ciast spisane przez Lucynę Ćwierczakiewi -
czową. Była to postać w owych czasach wręcz legendar na, i to
nie tylko dlatego, że jej książki kucharskie i porad niki sprze-
dawały się pół wieku wcześniej z większym powodzeniem niż
Sienkiewiczowski Potop, ale przede wszystkim z powodu jej
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niezwykłego stylu bycia, nowoczesnych poglądów i odwagi
w ich publicznym wyrażaniu. Na przełomie wieków w War -
sza  wie ceniono ją nie tylko za talent kulinarny, ale  również li-
teracki. W okresie międzywojnia opinia ta wciąż była jeszcze
żywa.

Helena słuchała jak natchniona opowieści o jabłkach we fran-
cuskim cieście, obarzankach migdałowych, andrutach, jelenich
różkach, tortach, niugatach i pistacjowych masach. Urzeczona
zamykała oczy, kiedy Gustaw czytał jej długie receptury na mar-
cepany, indyjskie konfitury czy czarne wiśnie przesypywane cu-
krem. Były to niezwykłe literackie podróże w poszukiwaniu nie-
znanego smaku kasztanów w cukrze, serów jabłecznych
i francuskich likierów malinowych o pięknie brzmiącej nazwie
crème des framboises. Wspólnie rozkoszowali się smakiem ho-
lenderskiego likieru pomarańczowego i placków śliwkowych,
zgadując, jak mogą w rzeczywistości smakować. Te podróże,
choć nie przybliżyły ich ani o krok do mitycznego smaku sym-
bolicznych porzeczek, w rzeczywistości zbliżyły ich do siebie.
Nie ograniczały się jedynie do analizy smaków, wertowania kart
starych książek kucharskich czy wędrówek po najskrytszych ob-
szarach wyobraźni. Więź, która zrodziła się między nimi była
dużo silniejsza.

Tajemniczy ogród
Któregoś dnia, a było to w połowie słonecznego, upalnego sierp-
nia 1939 roku, Ogród Saski tętnił życiem. Dzieci wspinały się
na stojący obok fontanny zegar słoneczny, rzecz jasna nie po to,
by za wszelką cenę odczytać godzinę, lecz po to tylko, by do-
tknąć cyferblatu i wydać z siebie piskliwy sygnał zwycięstwa.
Tego dnia jednak w strumieniach kielicha zmieszały się z wodą
prawdziwe łzy.

Helena nie przyszła. Na krawędzi fontanny czekało na
Gustawa niewielkie pudełeczko z szarego kartonu, skromnie
przewiązane aksamitną tasiemką. W środku znajdowało się, opa-
tulone białą bibułką, niewielkie ciastko wykonane z opudro-
wanych podłużnych biszkoptów przypominających ludzi trzy-
mających się za ręce, jak w Tańcu Henriego Matisse. Biszkopty
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trzymały się razem, przewiązane łodyżką zielonej trawy.
Z wierzchu przybrane malinami, jeżyną, czarnymi jagodami
i truskawką wyglądały jak słodka, miniaturowa rzeźba. Jej koronę
stanowiła gałązka dojrzałych, czerwonych porzeczek, których
smak stał się rok wcześniej inspiracją wzajemnych poszukiwań.
To było jednak pożegnanie. Do podarunku Helena dołączyła
krótki list.

Drogi Gustawie

Odbyłam z Tobą przepiękną podróż. Teraz ruszam w moją
własną. W domu od kilku tygodni dużo mówi się o wybuchu woj-
ny. Ojciec bardzo się tym wszystkim niepokoi i dlatego wysyła
mnie pod opieką Frau Himmeln do Szwajcarii, w nadziei, że tam
będziemy bezpieczne. Przykro mi, że nie mogę się z Tobą pożeg -
nać. Mam nadzieję, że to fałszywy alarm, że nic nam nie gro-
zi i wkrótce znów się spotkamy. Ciastko, które zostawiam Ci
w podarunku nazwałam „Tajemniczym ogrodem”, na pamiątkę
miejsca, w którym zobaczyłam Cię po raz pierwszy. Spróbuj,
może dowiesz się, jak smakują porzeczki. Odnajdź ten smak, jak
ja odnalazłam Ciebie. Gdybyśmy jednak Gustawie, mieli się już
więcej nie spotkać, obiecaj mi, że nigdy nie przestaniesz szukać. 

Twoja Helena

W pewnym sensie dotrzymałem słowa. Nigdy nie przestałem
jej szukać. Tuż po wojnie odbyłem długą podróż do Zurychu.
Niestety ślad po Helenie Starosteckiej zaginął, wszelkie tropy
w końcu się rozmywały. W poszukiwaniach pomagali mi przy-
jaciele, rodzina oraz Czerwony Krzyż. Nikt jej nie znał, nikt nie
pamiętał, nikt nie wiedział, co się z nią stało. Jej nazwiska nie od-
nalazłem w żadnych rejestrach poległych. Wojna wypłukała naj-
drobniejsze fragmenty wspomnień o tym pięknym, słodkim ist-
nieniu, dla którego kiedyś „tysiąc okrętów…”.

Od wielu lat przychodzę więc tutaj, do Ogrodu Saskiego
w nadziei, że któregoś dnia, jak gdyby nigdy nic, spotkam ją przy
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fontannie śmiejącą się, zanurzającą dłoń w wodzie lub siedzącą
na ławce i piszącą ołówkiem wierszyki na kartce papieru, tu,
przy naszej wielkiej „cukiernicy”.

„Tajemniczy ogród” pachniał wanilią i owocami. Niósł aromat
lasu. Kryło się w nim coś magicznego. Biszkopty rozpływały się
w ustach, a owocowy krem smakował tak delikatnie i… słodko.
Naprawdę słodko. Czasem myślę, że tak właśnie miało być. Może
Helena odnalazła mnie po to, bym w przededniu wojny poznał
tak długo poszukiwaną słodycz. Może doświadczenie niezna-
nego smaku miało dać mi nadzieję niezbędną, bym przetrwał.
Może słodki smak, który przez wiele lat wojny dostarczała mi je-
dynie obozowa kostka cukru, miał mnie utrzymać przy życiu.
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RóŻanE
maRcEpany
wigilijna opowieść o rajskim ptaku

Jazz

Kiedy miałem dziesięć lat, Paryż wyglądał zupełnie inaczej niż
dzisiaj. Mieliśmy wrażenie, że całe życie koncentruje się w jed-
nym tylko miejscu, w dzielnicy Montparnasse, na lewym brzegu
Sekwany. Powoli przenosiła się tu bohema artystyczna za-
mieszkująca wcześniej Montmartre, a wraz z nią cała rzesza
pseudoartystów, hochsztaplerów i ludzi z marginesu. Pamiętam
ulice kolorowych kontrastów. Eleganckie kobiety spacerowały
bulwarem w towarzystwie wymuskanych dżentelmenów, roz-
negliżowane tancerki wodewilowe ze śmiechem wybiegały
na papierosa z pobliskiego teatru, czasem po ulicy przetoczył się
pijany w sztok malarz, który szukał weny na dnie kieliszka. To tu
mieściły się słynne w świecie paryskiej cyganerii kawiarnie i re-
stauracje, Closerie des Lilas — ulubione miejsce Hemingwaya
i Gertrudy Stein, Café du Dôme czy Café de la Rotonde. Tu
mieszkali i pracowali artyści École de Paris. Kiedyś przecho-
dziliśmy obok domu La Ruche, gdy nagle mama pochyliła się
i szepnęła mi do ucha: „Ten dżentelmen to pan Chagall, wielki
malarz, ukłoń się grzecznie!”. Chwilę potem minął mnie młody
mężczyzna o jasnych oczach, dużym nosie i rysach niezwykle
szlachetnych, choć ostrych. Z początku jego twarz nie wyrażała
żadnych emocji, była chłodna i niema, a oczy utkwione w mar-
twym punkcie, jednak w chwili, gdy ujrzał matkę, rozpromienił
się i uśmiechnął do nas obojga.

Stare mieszkanie przy Boulevard Bonne Nouvelle co wieczór
gościło wyemancypowane, zadziorne koleżanki mej matki, wy-
strzyżone na chłopczyce, biegające po domu w kusych sukienkach.
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Z perspektywy „metra i trochę” — jak mawiała o mnie mama —
dało się chwilami zaobserwować widoki naprawdę zapierające
dech w piersiach. Pamiętam też, że wszystkie pachniały tak samo
— piżmem i lawendą. Stroje matczynych koleżanek wpisywały
się doskonale w trendy, jakie panowały wówczas na ulicach
Paryża.

Na salonach prym wiodło argentyńskie tango, zmysłowe
i eleganckie zarazem, całkiem już pozbawione prymitywnej sek-
sualności swych korzeni. Nic jednak nie dorównywało jazgo-
czącej jazzowej muzyce, która wyzwoliła się z klatki, jaką były
dla niej ściany dansingowych sal. Ten dziwny styl zdawał się od-
krywać w mojej matce i jej koleżankach dzikość i wyniosłość,
których me dziecięce oczy nie powinny były nigdy oglądać.
Hałaśliwa muzyka pełna nieszlachetnej żądzy, przypominała
uliczny kocioł, do którego co rano praczki zlewały brudną wodę
pachnącą mydlinami, a potem, przez cały dzień, każdy kolejny
przechodzień dorzucał doń coś „od siebie”. Było w niej trochę
bieliźniarstwa i coś frywolnego, coś świeżego i cuchnącego, coś
ostrego i drastycznego. Był brud i stary werniks, były łzy. Były
utopione marzenia i sentymentalne, ckliwe sny o pięknej, bo-
gatej przyszłości. Były też zapomniane smaki, a wśród nich smak
jeden, niezwykle intensywny, smak różanych marcepanów,
którymi raz w roku pachniało na całej naszej ulicy.

Kiedy miałem dziesięć lat, święta oglądane z perspektywy
„metra i trochę” wyglądały inaczej. Miałem poczucie rodzinnych
więzi, których nic nie było w stanie zniszczyć. W salonie rozcho -
dził się zapach kremu maślanego i biszkoptu, składników bûche
de Noël, a wszędzie w kuchni można było natrafić na kasztany,
którymi nadziewano pieczone indyki. No i te gęsie wątróbki…
Matka zawsze przygotowywała je własnoręcznie, według sta-
rych, tradycyjnych receptur. Koleżanki od zwiewnych sukienek
tuż przed wigilią przypinały srebrne, secesyjne broszki na swych
francuskich biustach, które nie wiedzieć czemu zawsze w święta
były nieco większe niż zwykle i pijąc wino snuły opowieści,
których nikt nie znał lub których dziecku znać nie wypadało.
Święta na Boulevard Bonne Nouvelle to długie wieczory w to-
warzystwie mamy, babki i barwnej menażerii ciotek, okraszone
białymi obrusami, zapachem mięty i cynamonu.
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Rajski ptak

Mój ojciec był marynarzem. Pływał pod banderą Francuskiej
Marynarki Wojennej, a tuż po I wojnie przeniesiono go na rybacki
kuter patrolowy przebudowany na potrzeby wojskowe. Niezbyt
dobrze go pamiętam, w domu bywał rzadko, nawet na święta
wracał sporadycznie. Matka starała się nie okazywać po sobie
wielkiej, kruszącej ją od środka tęsknoty, pokazywała mi jedynie
drobne prezenty, które ojciec przysyłał z różnych egzotycznych
miejsc. Kiedyś podarował jej porcelanową figurkę rajskiego pta-
ka z Wysp Korzennych. Nie była to jednak tylko ozdoba. Figurka
służyła do przechowywania nasion muszkatołowca, popularnej
przyprawy pochodzącej z tamtych rejonów. Matka nigdy nie po-
zwoliła mi jej wziąć do ręki, w obawie, że upuszczę, złamię albo
w inny jeszcze sposób zrobię figurce krzywdę i rzecz jasna miała
rację. Któregoś dnia podsłuchałem opowiadaną przez ojca hi-
storię marynarzy odurzających się gał ką muszkatołową podczas
długich rejsów do Indii i bardzo chciałem sprawdzić jak wygląda
ta wielce intrygująca gałka. Wdrapałem się więc na blat kuchenny
i już miałem dosięgnąć napełnionej tajemniczą przyprawą fi-
gurki, gdy nagle wylądowałem na podłodze, a w ręku pozostał
mi tylko malowany, porcelanowy ogon rajskiego ptaka. Tamtego
wieczoru poznałem doskonale smak gałki muszkatołowej. Była
gorzka, jak gorycz porażki i kary, ale miała w sobie też domieszkę
pikanterii, jaka towarzyszyła odkrywaniu całej tajemnicy.

Podarunek od ojca został przywrócony do życia kilka mie-
sięcy później, dzięki pewnemu artyście z Montparnasse, który
z precyzją godną mistrza posklejał zebrane przeze mnie odłam-
ki. Dziś jednak, kiedy myślę o rajskim ptaku, nie porcelanową
figurkę mam w pamięci, a kobietę…

Wszystko zaczęło się w dniu, kiedy do Paryża zawitał praw-
dziwy, egzotyczny ptak. Z obnażoną piersią i liściem palmowym
w ręku odtańczył przed oniemiałą paryską publicznością pierw-
szy godowy taniec w Théâtre des Champs-Elysées. Czarnoskóra
piękność o zmysłowych ruchach i szaleńczym poczuciu rytmu
wkraczała na scenę przy akompaniamencie wibrujących werbli
i głośnej jazzowej muzyki. Josephine Baker — Czarna Perła —
moja pierwsza i jedyna młodzieńcza miłość.
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Oczywiście chłopiec w moim wieku nie zostałby wpusz-
czony na takie widowisko, jednak dzięki matce, którą w świecie
aktorskim znano i ceniono, dziwnym trafem znalazłem się owe-
go dnia w foyer i w chwili, gdy tłum eleganckich francuskich
dam i bogatych paryżan zaczął wypełniać schody teatru, nie-
zauważony przez nikogo pobiegłem do garderoby, w której
zwykle widywałem matkę. Ukrywszy się wśród starych ko-
stiumów, postanowiłem przeczekać ten dziki najazd gości, by
potem niepostrzeżenie wdrapać się nad scenę i z góry obser-
wować występ rajskiego ptaka, o którym w całym Paryżu opo-
wiadano niestworzone historie. To, co zobaczyłem owego dnia,
zmieniło całe moje życie. Do wspomnień tych wracałem potem
wielokrotnie, opisałem je nawet w kilku artykułach. Z racji mło-
dego wieku, byłem pod koniec lat 80. jedną z niewielu osób,
które pamiętały francuski debiut słynnej tancerki. Tego dnia
miało miejsce jeszcze jedno niezwykłe, mistyczne wręcz wy-
darzenie. Poznałem ją.

Marcepan
Przepis pamiętam do dziś. Matka kupowała zawsze na bazarze
funt słodkich i cztery łuty gorzkich migdałów. Przez chwilę pa-
rzyła je gorącą wodą, obierała ze skórki i starannie przebierała,
odrzucając orzechy nadgryzione lub zepsute. Następnie wszyst-
kie rozkładała na dużej serwecie do wyschnięcia, by po chwili
utrzeć je na cieniutkiej tarce. Na tej samej tarce tarła potem cu-
kier, a powstałą masę mieszała tak długo, dopóki ciasto nie na-
bierało jednolitej konsystencji. Wtedy właśnie dolewała do nie-
go swój sekretny składnik, wodę różaną oraz kilka kropli wody
kwiatu pomarańczowego. Tę cudowną, pachnącą różami mie-
szaninę stawiała na najwyższej półce w kuchni, przykrywając
białą serwetą. Dopiero po kilku dniach wracała do dalszej pracy.
Przez ten czas marcepan dojrzewał, a po całej ulicy rozchodził się
zapach róż i migdałów. Marcepany przygotowywaliśmy zawsze
przed świętami Bożego Narodzenia. Gwiazdki, serduszka i półk-
siężyce z ciasta marcepanowego wieszaliśmy wspólnie z mamą
i ciotkami na choince, mimo że w tajemniczych okolicznościach
znikała gdzieś wówczas połowa wypieków.
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Występ Josephine Baker przypadał na czas przedświąteczny.
Paryż tonął w bożonarodzeniowych dekoracjach, na ulicach wy-
czuwało się ciepłą, świąteczną atmosferę. Ludzie patrzyli na sie-
bie przyjaźniej, a żebracy wylegli na ulice, licząc na grudniowy
gest. W domu przy Boulevard Bonne Nouvelle trwały przy-
gotowania do wspaniałej wigilii. Ciotki i babki uwijały się
w kuchni, z radia dobiegały dźwięki kolęd. Mama jednak szy-
kowała się do wyjścia. Poprawiała nową fryzurę, wpinając we
włosy platynowe spinki. Na ten szczególny wieczór przygoto-
wała przylegającą do ciała suknię ze srebrnego atłasu, obszytą
gęsto frędzelkami, na zakończeniach których projektant wszył
niewielkie diamenciki. Ramiona okryła jedwabną chustą ma-
lowaną w japoński wzór, przedstawiający gałęzie kwitnącej wi-
śni. Ponieważ zima dawała się w tym roku szczególnie we znaki,
babka odświeżała mamie czarny welurowy płaszcz, którego poły
zakończone białym futrem układały się po zapięciu w literę S.
Mama wyglądała przepięknie. Miałem wrażenie, że ludzie w te-
atrze pomylą się i uznają, że to ona jest gwiazdą wieczoru.
Czułem, że muszę tam być, dlatego pod byle pretekstem wy-
biegłem z domu tuż po niej.

Josephine
Usłyszałem pierwsze oklaski i domyśliłem się, że właśnie zgasły
światła. W tej sekundzie do garderoby, w której się schowałem
weszło paru czarnoskórych mężczyzn. Na srebrnej smyczy pro-
wadzili wielkiego geparda. Zwierzę zachowywało się jak duży
udomowiony kot, położyło się leniwie na marmurowej posadzce
i oblizało, jakby przed chwilą pożarło jakieś inne zwierzę.
Zatrząsłem się z przejęcia. „Tylko go tu nie zostawiajcie” — po-
myślałem. Zostawili.

Chwilę potem do garderoby weszła… Ona. Przejrzała się
w wielkim, kryształowym lustrze, uśmiechnęła sama do siebie,
poprawiła makijaż. Wyglądała jak postać z bajki dla dzieci o mie -
szkańcach egzotycznych krain. W jej ruchach zamknięta była
cała erotyka świata, który znałem. Nie pachniała piżmem ani la-
wendą, raczej mlekiem kokosowym wymieszanym z bardzo dro-
gimi perfumami. Była prawie całkiem naga. Miałem wrażenie, że
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każdy fragment jej ciała żyje własnym życiem. Rozgrze wała sto-
py i nadgarstki. Kiedy się pochylała, dostrzegałem naprężone
ścięg na i zarysowujące się pod skórą mięśnie. Nie była szczupła,
wydawała się masywniejsza od mojej matki, miała szersze
od niej ramiona. Było w niej jednak tyle kokieterii i wdzięku, że
nie mogłem opanować uderzeń gorąca. Tancerka zniknęła za
drewnianym, indyjskim parawanem. Ze sceny dało się słyszeć
dźwięki werbli i tam-tamów. Przedstawienie musiało się już roz-
począć. Nagle czarni rośli mężczyźni wrócili. Obudzili dzikiego
kota i śmiejąc się głośno, wyszli z garderoby, trzymając z obu
stron Josephine za ręce. Zostałem sam.

Teatr, w którym pracowała mama znałem doskonale, spędzi-
łem w nim całe dzieciństwo. Wdrapywałem się na rusztowania
umieszczone nad sceną, krążyłem tunelami ukrytymi pod or-
kiestrą, znałem tajemne kryjówki w garderobach. Tego dnia bez
trudu prześliznąłem się niezauważony i wdrapałem na półkę dla
obsługi sceny. Mogłem stamtąd spokojnie obserwować cały
spektakl, który był mieszanką tańca, skeczy i gagów o tematyce
afrykańskiej. Pode mną wisiały gigantyczne liście bananowca,
liany i sztuczne konary drzew. Nagle zobaczyłem ją. Siedziała
na gałęzi, niczym dzikie zwierzę szykujące się do skoku. Tancerze
w fantazyjnych strojach dzikusów wykonywali rytualny taniec.
Chwilę potem Czarna Perła wiła się na scenie w Charlestonie,
stepowała i udając buszmenkę, podrygiwała topless w wymy-
ślonych przez siebie zwariowanych pozach z liściem palmowym
w ręku. Taniec Madame Baker był dla mnie egzotycznym trium-
fem wyuzdania. Zwiewne sukienki ciotek odeszły w niepamięć.

Podarunek
Tuż przed końcem ostatniego aktu wróciłem do garderoby.
Wszedłem do środka i gdy tylko zamknąłem za sobą drzwi, usły-
szałem z korytarza przytłumione śmiechy tancerzy. Zbladłem
i znieruchomiałem. Josephine Baker spojrzała spod przymru-
żonych powiek, minęła mnie jakby nigdy nic i uśmiechnęła się fi-
glarnie. Stałem jak wryty, gdy tancerka rozpuszczała włosy, spo-
glądając na mnie w lustrze. Nagle odwróciła się i mówiąc po
angielsku, wskazała palcem indyjski parawan. 
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— Fourrure… — wydukała bardzo łamaną francuszczyzną. 
— Chodzi pani o futro? — spytałem nieśmiało. 
Nie zrozumiała. Zgadując, o czym myśli, podałem jej wiszącą

na wieszaku futrzaną etolę. Odwróciła się w moją stronę i za-
rzuciła mi ją na szyję, po czym końcówką lisa połaskotała mnie
w nos. Jej piękne białe zęby rozbłysły na ciemnej twarzy w szcze-
rym, trochę zawadiackim uśmiechu. W tej samej chwili tancerka
wyciągnęła w moją stronę otwartą dłoń. 

— Cadeau! — powiedziała tym razem wyraźnie i czysto, jak-
by słowo „podarunek” było jej lepiej znane. 

Krew uderzyła mi do głowy. Co robić, przecież ona czeka…
Nie miałem pojęcia, jak mam zareagować, czułem, że robię się
strasznie czerwony, a na czole zbierają mi się kropelki potu.
Josephine Baker, czarnoskóra piękność, egzotyczny rajski ptak,
kobieta, której ruchy wyzwalają we mnie emocje, jakich wcze-
śniej nie znałem, jakich sobie nigdy nie wyobrażałem, siedzi na-
przeciwko mnie, uśmiechnięta i prawie naga, jej skóra błyszczy
się i pachnie słońcem… Josephine Baker, prosi mnie o podarunek.
A ja? Ja przecież nic nie mam! Zamknąłem oczy, marząc o tym, by
stał się cud. Chciałbym jej dać wszystko, wszystko bym dla niej
zdobył. Czułem jednak, że mam tylko tę właśnie chwilę, że oka-
zja nigdy się nie powtórzy. Nie mogę wyjść i wrócić, muszę dać jej
coś teraz. Z zamkniętymi oczami sięgnąłem do kieszeni, po-
wtarzając w myślach niczym mantrę „niech stanie się cud”.

Kiedy ma się dziesięć lat cuda się zdarzają. W prawej kieszeni
spodni znalazłem ukradzione o poranku z kuchni, świeżo upie-
czone marcepanowe ciastko w kształcie gwiazdy betlejemskiej
udekorowane białym lukrem, wciąż intensywnie pachnące olej-
kiem różanym. Gdy położyłem je na otwartej dłoni Madame
Baker, poczułem, że cały świat zawirował mi pod stopami.
Czarna Perła uśmiechnęła się. Delikatnie nadgryzła marcepan.
Wtem, zaskoczona słodkim aromatem migdałów, wydała z siebie
dziki, teatralny jęk rozkoszy, po czym chwyciła mnie za rękę,
przyciągnęła do siebie i dotknęła migdałowymi ustami mojego
policzka. Tak. Pocałowała mnie.

To były moje najpiękniejsze święta. Święta z perspektywy
„metra i trochę”.
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magnoLia
opowieść o rozkwitaniu

Słodkie życie

Nadia Hammersmith wstała od stołu zniesmaczona. Złota
wątróbka drobiowa, duszona w lekko przypiekanych śliwkach
nie okazała się złota, na domiar złego miała gorzki posmak przy-
palonego czosnku. W winie, które zarekomendował kelner prze-
rażony już samym widokiem wchodzącej do lokalu Nadii, zdo-
łała jedynie zanurzyć usta. Jednak ani niewłaściwie nakryty stół,
ani poplamiony stearyną w okolicach centralnie ustawionej
na nim świecy obrus, nie były wciąż wystarczającym powodem,
by jednym słowem przekreślić przyszłość restauracji DolceVita.
Owego popołudnia, siedząc w zadymionym pomieszczeniu
na krześle, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej dopełniało swe-
go żywota na targu staroci, Nadia Hammersmith poczuła przy-
pływ dziwnego lęku. Nie mogła wówczas nawet przypuszczać,
jak bardzo lęk ten był uzasadniony. Nie wiedziała bowiem, że
niszcząc przyszłe losy restauracji o tak słodkiej nazwie, na długo
przekreśli swoją szansę na szczęśliwe życie.

W środowisku gastronomicznym znano ją doskonale. Nazy -
wana Damą Trufl, jako że jej gustom sprostać mogły niemal wy-
łącznie szlachetne i wykwintne, a co za tym idzie — niemiłosier -
nie drogie aromaty. Nadia Hammersmith szybko wyrobiła sobie
opinię nieprzyjemnej i wiecznie zniesmaczonej starej panny.
Opinia ta szła w parze z rosnącą dezaprobatą Nadii wobec po-
wstających w Londynie jak grzyby po deszczu restauracji, cał -
kowicie pozbawionych duszy, a przykuwających uwagę coraz
bardziej wymyślnymi nazwami. Londyn w oczach Nadii z dnia
na dzień tracił smak.

Jej matka była tancerką. Pochodziła ze starej warszawskiej ro-
dziny, lecz tuż po I wojnie wyemigrowała do Londynu, gdzie
dzięki pomocy polskiej diaspory znalazła pracę jako nauczy-
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cielka tańca. Pod koniec lat 20. poznała bogatego, starszego
od siebie o blisko dwie dekady ojca Nadii. Zmarła niedługo
po porodzie, w wyniku poważnych powikłań. Ojciec nie podołał
wychowaniu córki, więc szybko trafiła pod opiekę szwagierki
— męczącej, nudnej i zepsutej osoby. Nadia mogła jej zawdzię -
czać jako taką znajomość języka polskiego oraz kulinarny sznyt,
którym zaraziła ją ciotka w swym szeroko pojętym zepsuciu.
I tak, jak o kraju matki Nadia wiedziała niewiele, tak na jedzeniu
znała się naprawdę doskonale.

Droga Pani Nadio

The Daily Telegraph chciałby umieścić krytykę kulinarną re-
stauracji DolceVita. Czy zechciałaby Pani skosztować kuchni
w tym niedawno otwartym lokalu? Cieszy się on podobno dobrą
opinią. Mamy nadzieję, że słodycz nazwy tego miejsca zachęci
Panią do wycieczki na drugi koniec miasta.
Z poważaniem

Edward Glanz

„Dobrą opinią… Też mi coś” — jęknęła Nadia, zaciskając usta,
które pamiętały jeszcze niesmak źle przyprawionych podrobów
i zmięła list w garści. Chwilę potem usiadła przed starą maszyną
do pisania. Stukanie w klawisze układało się w rytm bicia serca,
które co rusz nerwowo przyspieszało. Czcionki wyciskały w ta-
śmie nasiąkniętej atramentem żałobne symbole, a te błyska-
wicznie układały się w kulinarne epitafium. Dwa tysiące znaków
wystarczyły, by pożegnać „Słodkie Życie”.

Drzewo
Raz do roku, na przełomie kwietnia i maja dom Nadii na Pem -
bridge Villas, w cichym zakątku Notting Hill przykuwał uwagę
każdego przechodnia. W samym środku ogrodu rosła bowiem
rozłożysta magnolia, której wielkie kwiaty wyglądały magicznie,
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zupełnie jakby ktoś podoczepiał do gołych gałęzi główki białych
tulipanów. W tym roku jednak Nadia zupełnie o magnolii za-
pomniała. Z dnia na dzień stawała się coraz bardziej drażliwa
i smutna. Ptaki, które zasiadły rano na kamiennych schodach,
by śpiewem ogłosić pojawienie się pierwszych kwiatów, wydały
się Nadii głośne i irytujące. Sąsiadki, które przystanęły w sieni,
by podziwiając piękne drzewo, wymienić poglądy na temat
francuskich wypieków i nowych pończoch w butiku na rogu, ni-
czym się od denerwującego ptactwa nie różniły. Napotykani
mężczyźni mierzili Nadię swoją wulgarnością i prostactwem,
noce stawały się smutne, a dni coraz bledsze. W pełnych uzna-
nia i szacunku spojrzeniach sąsiadów Nadia dostrzegać zaczęła
coś na kształt litości i choć była to może zwykła sąsiedzka za-
zdrość, kobieta budziła się codziennie z uczuciem wyobcowa-
nia. Od samotności gorszy był dla niej tylko okropny, nie-
przemijający niesmak.

Restauracje, do których Nadię zapraszano prześcigały się
w pomysłach na potrawy przygotowywane z myślą o niej. I choć
oczywiście zdarzały się dania lepsze i gorsze, to nic Nadii tak na-
prawdę nie smakowało. Pewnego dnia ze smutkiem odkryła, że
nawet potrawy, które kiedyś rozpływały się w ustach, a nad
którymi ona rozpływała się na łamach prasy, straciły swój nie-
powtarzalny aromat. Nadia potrzebowała zmiany, nie zmiany
miejsca czy stylu życia, ale perspektywy. Potrzebowała inspiracji,
dlatego uwiedziona zapamiętanymi z czasów dzieciństwa opo-
wieściami o swoich warszawskich korzeniach, Nadia Ham mer -
smith podjęła decyzję o ucieczce, którą w swym dzienniku za-
tytułowała niezbyt oryginalnie „Podróżą do Polski”. Pakując się,
wyjęła z biblioteki Fizjologię Smaku Brillat-Savarina. Filozo ficzne
rozważania na temat jedzenia, przetłumaczone niedawno z fran-
cuskiego przez koleżankę po fachu, bardzo Nadię zaintereso-
wały. „Ze wszystkich czujących stworzeń na naszym globie, czło-
wiek doznaje bezspornie najwięcej cierpień” — przeczytała
na głos mimowolnie. Spojrzała przez okno. Gałęzie magnolii wy-
dawały się uginać pod ciężarem okazałych kwiatów. „Jest jakieś
cierpienie i w tobie” — powiedziała na głos, jakby rozmawiała
z drzewem. „Twoje samotne, nagie gałęzie nie zdążyły jeszcze
wypuścić liści, a jednak rozkwitasz, co roku o tej samej porze.
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To tak, jakby ktoś zaczynał codziennie obiad od deseru”. Nadia
była gotowa do podróży.

Szafran
Nikt jej nie witał. Nikt prawdopodobnie nawet jej nie rozpoznał.
Na podróżny strój składały się szeroki szal i gruby wełniany
płaszcz z podniesionym kołnierzem, który skrzętnie zakrywał
oblicze smutnej, samotnej kobiety. Zagryzione wargi i brak ma-
kijażu sprawiły, że Nadia niemal natychmiast wtopiła się w tłum
warszawskich kobiet, pogrążonych w codziennych czynno-
ściach, biegnących do pracy, oddających ubrania do pralni, ro-
biących zakupy. Spojrzała w dal ulicy. Starszy mężczyzna ucze-
pił się właśnie tramwaju, do którego nie zdołał już wsiąść, gdyż
pasażerowie wylewali się z niego niczym nadmiar farszu z wy-
pchanego po brzegi indyka. Słychać było nawoływanie sprze-
dawczyń, które w brudnych fartuchach zachęcały do kupienia
„smakowitych pyz” i „pańskiej skórki”. Darły się przy tym tak,
jakby je ktoś ze skóry obdzierał. Z murów spoglądały na Nadię
portrety polskich dygnitarzy w garniturach szytych na miarę,
z martwymi, zimnymi oczami, których fotograf uchwycił
w chwili, gdy oglądają swoje zegarki, jakby sprawdzali, ile jesz-
cze czasu do obiadu. Dwóch chłopców wdało się w bójkę w ko-
lejce do baru mlecznego, a reszta stojących wtórowała im, dum-
na z faktu, że wreszcie coś się dzieje. Tych spraw jednak Nadia
zupełnie nie rozumiała i dlatego zapewne nie bardzo ją inte-
resowały. Jednak było w tym obrazie Warszawy coś, co nie da-
wało Nadii spokoju. Ludzie mieli cel. Każdy był czymś zajęty,
nikt nie miał czasu na magnolie, wydawało się jakby nikogo nie
obchodziły francuskie wypieki. Kobiety gotowały to, co przyniósł
im dzień, na co starczyło pieniędzy lub to, co udało się zdobyć ich
dzielnym mężom, którzy polowali, stojąc w kolejkach. Nadia go-
towa była odnaleźć w powojennym głodzie tego miasta smaki
nieznane. Dla nich tu przyjechała.

Mimo szarzyzny, podnoszące się po wielkiej tragedii miasto,
potrafiło się do Nadii uśmiechnąć. Tak przynajmniej pomyślała,
kiedy spacerując któregoś dnia po parku, dostrzegła mężczyznę
z królikiem na smyczy. Widząc jej zdziwienie, mężczyzna odparł:
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— Lepiej na smyczy niż na talerzu, prawda? 
To rozbawiło Nadię jeszcze bardziej.
— Oj czasem rzeczywiście lepiej — powiedziała i w tej samej

chwili przez jej myśl przekicały wszystkie zjedzone w życiu po-
trawki z królika w sosie poulette. Usiadła na ławce.

— Pani nie stąd? — spytał mężczyzna z królikiem, dosiadając
się bez pytania. Korony drzew nad Agrykolą tworzyły gęsty dy-
wan, który rozwijał się w dół promenadą.

— Jak się wabi? — spytała, celowo zmieniając temat i głasz-
cząc królika, który swoim zachowaniem przypominał jej zda-
niem raczej kota.

— Szafran — odparł mężczyzna.
— Szafran — powtórzyła. — Piękne imię. Na zebranie ki-

lograma tej złocistej przyprawy potrzeba aż stu pięćdziesięciu
tysięcy kwiatów. Wiedział pan?

— Nie, nie wiedziałem. Nie wiem nawet, jak wygląda, a tym
bardziej, jak smakuje przyprawa, o której pani mówi, ale wierzę,
że skoro tak trudno ją otrzymać musi być bardzo droga.

— To najdroższa przyprawa na świecie, jednak nie można
z nią przesadzać. Zbyt duża ilość szafranu nadaje potrawie go-
ryczy. Tak bywa ze wszystkim, co cenne. Nadmiar uniesz-
częśliwia. Wiem coś o tym. — Nadia przypomniała sobie kwit-
nącą w ogrodzie magnolię. Nagle doceniła jej umiar. Pomyślała,
że piękno kwiatów potrzebuje kontrastu nagich gałęzi, a wśród
soczystych liści nie byłoby tak czytelne. Rozejrzała się wokół. To
miasto było kontrastem dla niej.

— Czy miałaby pani ochotę zjeść ze mną kolację? — spytał
nagle mężczyzna.

Miała.

Rozkwitanie
Mieszkali w Warszawie już jakiś czas, lecz przepis na szczęśliwe
życie, który Nadia próbowała skrupulatnie stworzyć, wciąż nie
był kompletny. Brakowało jakiegoś składnika, sama nie wiedziała
którego, jednak czuła, że to składnik kluczowy, decydujący
o właściwym smaku potrawy. Czasem tęskniła za domem, wra-
cała wówczas myślami do zazdrosnych sąsiadek z Notting Hill.
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Były dla niej synonimem zupełnie innego świata, świata,
od którego dawno już odwykła. Wypuszczała Szafrana z klatki
i pozwalała mu biegać w nieskończoność po mieszkaniu, pali-
ła papierosa i obserwowała futrzaka, dla którego pięćdziesiąt me-
trów kwadratowych było całym światem.

Któregoś dnia Piotr zabrał Nadię na kolację do modnej wło-
skiej restauracji. Zamówili risotto z owocami morza. Kiedy Nadia
wzięła do ust pierwszy kęs, wszystkie jej zmysły wyczuliły się
znajomo. Zapach sycylijskich ziół suszonych w południowym
słońcu, smak doskonale przyrządzonych frutti di mare, pikantne
akcenty chili i ryż… W jego smaku kryło się coś, czego Nadia nie
potrafiła opisać. Zdziwiło ją to tak bardzo, że zdecydowała się
poprosić o rozmowę z szefem kuchni. Kelner wysłuchawszy pro-
śby gości, trochę przestraszony, oddalił się w lekkim ukłonie.
Chwilę potem do stolika podszedł starszy Włoch, którego twarz
zdradzała wiek i zasłużone zmęczenie.

— Czym mogę państwu służyć? — wyjąkał niedbale.
— Witam pana — Nadia z wrażenia aż wstała od stołu. —

Wiem, że nie powinnam w żadnym wypadku o to pytać, ale
proszę mi wierzyć, zjadłam w swoim życiu wiele risotto, więk -
szości zapewne wolałabym nie pamiętać. Mniejsza o to, proszę
mi wybaczyć, próbuję zebrać myśli i dobrać właściwe słowa…
Czy mógłby mi pan zdradzić, co uczyniło pański ryż tak aro-
matycznym, gdyż to właśnie w sposobie przygotowania ryżu
upatrywałabym sukcesu pańskiego dania. Czy to jakaś rodzinna
włoska tradycja? Zapewne jakaś bardzo pilnie strzeżona ta-
jemnica. Cóż, wiem, że nie powinnam, ale nie wybaczyłabym
sobie, gdybym nie spróbowała. Widzi pan, zanim przyjechałam
do Polski, tutaj do Warszawy, pracowałam w Londynie jako kry-
tyk kulinarny, pewnie pan nigdy nie słyszał o mnie, to akurat nic
dziwnego, tu jest inny świat, tu jest inaczej, nie mówię, że go-
rzej, inaczej po prostu. Otóż widzi pan, bardzo ceniono tam
moje zdanie na temat kuchni, a restauracje, które nie zdobywały
mojego poparcia zamykały się często szybciej niż otwierały, ale
wracając do tematu, ryż, tak, no właśnie pański ryż, ma taki
dziwny, niezwykły posmak, trochę jakby wschodni, nie jest on
mocno wyczuwalny, bardzo jest aksamitny i to śmiesznie za-
brzmi, jakby kwiatowy, trochę jak ryż, który jadłam w starej
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japońskiej restauracji Amanoya, a jednak inny, bardziej połu-
dniowy…

— Magnolia.
— Słucham? — Nadia znieruchomiała.
— Magnolia — powtórzył kucharz. 
Nadia spojrzała na Piotra, potem znów na Włocha.
— Nie rozumiem — rzekła. — Co pan ma na myśli?
— Mam na myśli droga pani, marynowane liście magnolii. To

one sprawiają, że ryż smakuje tak, jak to pani opisała. Czy mają
państwo jeszcze jakieś życzenia? — szef kuchni wyglądał
na znudzonego.

— Nie, to wszystko, bardzo dziękujemy — wtrącił Piotr, bio-
rąc zdumioną Nadię za rękę. — Jeszcze raz dziękujemy za wy-
śmienitą kuchnię.

Piotr podał Nadii płaszcz i poprowadził ją przodem.
— Zaczekaj chwilę — powiedziała stając przy kontuarze szatni.
Na stoliku w holu leżała gazeta. Zdjęcie na okładce przed-

stawiało nieznaną Nadii blond piękność, w czarnej wieczorowej
sukni, z małym białym kotem na głowie. Była to Anita Ekberg
w kadrze z nowego filmu Felliniego La Dolce Vita. Nadia wzięła
do ręki gazetę i przeczytała pierwsze słowa tytułu „Witamy
w Słodkim Życiu”. Uśmiechnęła się do Piotra, wtuliła w jego
płaszcz i powiedziała:

— Kochanie, mam w Londynie takie drzewo, które rozkwita,
zanim jeszcze wyda liście. Musisz je zobaczyć.
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BuDDa 
z kaDziELnicy
opowieść o łzach pewnego drzewa

Monastiraki

Każde z wielkich miast ma swój stary targ, pełen korzennych
przypraw, różnobarwnych owoców i warzyw, serów, nasion, ryb
i orzechów. Targ owiany tajemnicami, grzebiący ludzkie losy
i kryjący stare sekrety. Targ pełen magicznych przedmiotów i ar-
tefaktów, które zagubione pośród sterty imponującego kiczu, za-
pomniane i zakurzone czekają na właściwego kupca, kogoś, kto
je dojrzy i zapłaci za nie każdą cenę. Takie przedmioty i taki targ
mają również Ateny, miasto wielkiej, mądrej bogini, starych
drzew i gorących kamieni. Miasto mityczne, które opowiada
przyjezdnym zapomniane historie.

Alon Sharr spędzał na targu Monastiraki całe godziny. Podróż
wśród straganów rozpoczynał zawsze od małego sklepu z wi-
nylami u Kritona, któremu zawdzięczał miłość do rembetiko,
muzyki greckiej ulicy. Z duszą nakarmioną dźwiękami harmonii
i gitary Alon szedł dalej. To był dopiero aperitif. Greckie kobiety
zauroczone jego pięknymi, jasnobłękitnymi oczami, zachwalały
świeże granaty i figi, zachęcały do kupna soczystych winogron
i słodkich daktyli, częstowały owocami. Starsi mężczyźni piekli
kasztany, a dzieci podkradały z koszy pistacje. W oddali in-
tensywnymi kolorami indyjskich jedwabi mieniły się dwa skle-
py bławatne należące do hinduskiej rodziny. Za nimi zaczynał
się pchli targ, główne danie po serii wykwintnych przystawek.

Alon uwielbiał szperać wśród sterty śmieci, wygrzebywać ga-
zety i zdjęcia, wilgotne, śmierdzące piwniczną stęchlizną, oglą -
dać książki w językach, o których nigdy nie słyszał, podziwiać
dziewiętnastowieczne ikony, wąchać przyprawy. Wierzył
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 bowiem, że wśród tych wszystkich przedmiotów, odnajdzie coś,
co pomoże mu zrozumieć, kim naprawdę jest. Zadawał sobie
wówczas w myślach pytanie, które zapamiętał z Platona: „Dokąd
to i skąd Fajdrosie?”. Choć Alon nie wiedział, czego dokładnie
szuka, czuł, że znajdzie odpowiedź właśnie tu, w Grecji.

Na deser Alon szedł na Plakę. Tętniące życiem kupieckie ser-
ce miasta, pełne tawern, restauracji i kafenijonów obdarowywało
jego zmysły zapachem świeżo smażonych ryb, pieczonej na ro-
żnie jagnięciny i placków z cukinii. Spacerując krętymi zaułkami
Anafiotiki, Alon co rusz przystawał, siadał na kamieniu i coś no-
tował. Podczas jednej z takich wędrówek dotarł do skweru po-
łożonego u stóp ruin świątyni Tezeusza. W pewnej chwili jego
wzrok napotkał starszą kobietę ubraną na czarno, trzymającą
w dłoniach parciany woreczek wypełniony uschniętymi ga-
łązkami oregano. Siedziała na kamieniu i patrzyła w niebo.

Oregano
Było lato 1952 roku. Ateny rozkwitły świeżą architekturą i so-
czystą zielenią, gaje oliwne u stóp Akropolu niosły zapach
śródziemnomorskiego słońca. Alon poczuł się jak bohater Ritsosa
— Młody Mężczyzna z Sonaty księżycowej. To skojarzenie prze-
mówiło do niego tak silnie, że wręcz czekał, aż Kobieta w Czerni
powie swoje zaklęte słowa: „Proszę pozwolić mi iść ze sobą”.
Tymczasem staruszka odkiwnęła głową, pozdrawiając Alona,
lecz najwyraźniej nie wzięła go za przeciętnego turystę, gdyż
nieoczekiwanie spojrzała mu w oczy, uśmiechnęła się i powie-
działa: 

— Pachnie.
Alon wziął głęboki wdech. Bardzo chciał poczuć zapach,

o którym myślała. Zakręciło mu się jednak w głowie od dużej
ilości lepkiego, gorącego powietrza, skinął więc staruszce i już
miał odejść, kiedy nagle Greczynka wyciągnęła rękę, dając
do zrozumienia, by pomógł jej wstać. Przeszli razem kilka kro-
ków. Starsza pani podziękowała, ponownie usiadła na kamieniu,
uśmiechnęła się i powiedziała:

— Jeśli znajdziesz właściwe schody, wejdź na górę. Wchodź
jednak powoli, rozglądając się uważnie wokół. Wchodź długo,
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a kiedy już dotrzesz na sam szczyt, odwróć się w stronę słońca,
usiądź na najwyższym stopniu i pomyśl o mnie, a poczujesz ten
sam zapach, który ja teraz czuję. Przypomni ci się gaj, w którym
jesteśmy, to drzewo, słońce i kamień, na którym siedzisz. W nim
zamknięte są głosy sprzed tysięcy lat. On zna tajemnice, twoje
też słyszy i już na zawsze będzie naszym powiernikiem.
Wszystkiego dobrego młody człowieku, czerp ze źródła, które
tak kochasz. Bo to jest twój kraj, twoje drzewa, to jest twoja sztu-
ka i twoja historia. Kiedyś to zrozumiesz.

Pewnego razu, upojony anyżowym aromatem ouzo jaki wy-
dobywał się z kafenijonu po przeciwległej stronie Platia Elefthe -
rijas, Alon dostrzegł w głębi wąskiej uliczki otwarte drzwi jednego
z domów. Jego uwagę przykuła muzyka dochodząca z sieni.
Przerywany co rusz oklaskami rodziny i przyjaciół kobiecy śpiew
wydał się Alonowi znajomy. Wyłapywał pojedyncze słowa pio-
senki. „Niczym wędrowne ptaki… przemierzamy kraje, gdzie-
kolwiek byśmy nie dotarli, podąża za nami klątwa, przeklęci je-
steśmy, takie jest nasze przeznaczenie…” Młoda dziewczyna,
do której goście zwracali się imieniem Meri, siedziała na schodach
i śpiewała. Obok dwóch starszych mężczyzn, zapewne ojciec i brat,
akompaniowało jej na bouzuki. Goście bili brawo, to znów śmia-
li się i częstowali wzajemnie winem domowej roboty. Kilku chło-
paków wstało od stołu i splótłszy się ramionami zaczęło tańczyć
sirtos, w niewielkim półkolu. Nagle Alon poczuł, że chwyta go za
rękę dziecko o czarnych oczach i ciąg nie do środka, wołane przez
gości siedzących przy stole. Dziewczyna nie przestawała śpiewać.

Kadzielnica
— Chodź — powiedziała Meri. — Nauczę cię parzyć kawę.
W mojej rodzinie nie przygotowujemy kawy po grecku, mamy
własny przepis, przywieziony przez babkę z Maroka i przeka-
zywany z pokolenia na pokolenie. Jedynie ojciec wierny jest ro-
dzimej tradycji i nie uznaje niczego, co barbarzyńskie. Podaj mi
proszę moździerz, który stoi na półce i ten niewielki przedmiot,
który wygląda jak japoński imbryk.

Alon zdjął z półki starą, indyjską kadzielnicę. Było to naczynie
okrągłe i brzuchate, wielkości dużego grejpfruta umieszczonego
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na trzech nóżkach. Uchwyty po obu stronach miały kształt sło-
nich głów, a rączka była niewielkim popiersiem Buddy. W wiecz-
ku artysta wyciął ażurowe otwory, przez które wydobywał się ze
środka dym kadzidła. Dookoła naczynia wygrawerowano w san-
skrycie fragment staroindyjskiej bajki.

Podczas gdy Alon oglądał uważnie dziwny przedmiot, Meri
wyjęła z kadzielnicy kilka zielonych mieszków. Gdy obrała je
z łupin, ze środka wysypały się maleńkie czarne kuleczki. 

— To kardamon. Wystarczy kilka zmielonych ziaren, by zwal-
czyć mdły smak potrawy i dodać przyjemnej ostrości. Czujesz
jak świeży ma zapach? Pachnie orientalnie. Znalazłam tę kadziel -
nicę na Monastiraki. Stary Grek nie znał jej wartości, a podobno
jest bardzo cenna. W naszym domu nikt jednak nie przywiązuje
do tego wagi. Weź ją sobie. Od kiedy pamiętam trzymamy w niej
kardamon, ale przez otworki w wieczku nasiona wietrzeją. Jest
twoja. A teraz spójrz, najpierw należy zapiec na ogniu z cukrem
ubitą w moździerzu przyprawę. Dopiero potem dodać kawę…
— Meri zdradzała tajemną recepturę. 

Alon trzymał w rękach kadzielnicę i spoglądał uśmiechnię -
temu Buddzie w oczy. „Co próbujesz mi powiedzieć?” — pytał
w głębi duszy. Przedmiot jednak, tak jak i oblicze boga, pozo-
stawał niemy.

Matka
Był piękny sierpniowy poranek. Meri kończyła przygotowania
do podróży, gdy do drzwi domu przy Platia Eleftherijas zapukał
listonosz. Alon Sharr usiadł na łóżku i zaczął czytać.

Drogi Alonie

Mija już rok od wyjazdu, a ja wciąż nie mogę pojąć, co Cię do nie-
go skłoniło. Przestaję powoli wierzyć, że kiedykolwiek wrócisz.
Wiele lat temu utkwił w Twoich oczach odłamek szkła, który spra-
wił, że karmić zacząłeś swą duszę ciągłym poszukiwaniem i we-
wnętrznym cierpieniem. To moja wina, byłam zbyt pochłonięta
karierą. Wierzyłam, że sobie poradzisz. Nie potrafiłam Cię zro-
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zumieć, myślałam, że dałam Ci wszystko. Dziś wiem, jak nie-
wiele ode mnie otrzymałeś. Dlatego podjęłam decyzję, że prze-
staję śpiewać. Mam nadzieję, że odnalazłeś to, czego szukałeś.
Jesteś mądrym, dorosłym człowiekiem i sam o sobie decydujesz.
Pamiętaj jednak, TU jest Twój dom i Twoje miejsce. Będę czekać.

Mama

— To od matki? — spytała Meri, widząc, jak w trakcie czy-
tania listu zmienia się wyraz twarzy Alona.

— Tak kochanie, mama pozdrawia. — Alon schował list
do skórzanej torby. — Gotowa? — zapytał z lekko wymuszonym
uśmiechem.

Statek płynący na Chios wydał z siebie przerażający dźwięk,
niczym wieloryb raniony przez kłusowników. Spóźnieni pasa-
żerowie, w otoczeniu niekończącej się sterty tobołków, toreb
i skrzynek ze zwierzętami, w pośpiechu wbiegali na pokład.
Obrazek przypominał biblijną scenę wodowania arki Noego.
Ludzie przypominający zwierzęta ratujące się przed katakli-
zmem krzyczeli wniebogłosy, popychali się i panikowali.
Ogarnięci podróżniczym szaleństwem, zupełnie nie byli świa-
domi zbliżającej się katastrofy. Tłumem zarządzało kilku „pa-
triarchów” w mundurach, zaopatrzonych w gwizdki, przy po-
mocy których próbowali przywrócić spokój. Sprawdzali bilety
i kierowali podekscytowanych pasażerów na właściwy pokład.
Alon i Meri mieli wynajętą kajutę na górze. Przemiły młody
Cypryjczyk wskazał im drogę i pomógł przenieść bagaże. Statek
dał sygnał do odpłynięcia. Brudny port w Pireusie ginął powoli
na horyzoncie. Alon stał oparty o burtę i patrzył, jak światła por-
tu drżą w wodach zatoki.

Myślał o matce. Tęsknił, ale nie czuł żalu, miała rację, wierząc,
że sobie poradzi. W pewnym sensie zawsze była obok. Gdy wy-
ruszał w podróż, nucił jedną z jej piosenek. Matczyne oczy
podążały za nim, sfotografowane i umieszczone na plakatach,
którymi wyklejano mury i słupy. Widział je wielokrotnie
w Paryżu i Rzymie, a nawet tu, w Atenach, w sklepiku u Kritona,
mimo że muzyka zachodnia nie była w Grecji zbyt popularna.
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Ciągle na niego patrzyła. Jako dziecko oddychał jej śpiewem, jed-
nocześnie dusząc się w zadymionych garderobach sal koncer-
towych i zakurzonych teatrów. Choć spędzał dzieciństwo wśród
bukietów kwiatów, tęsknił za prawdziwą łąką. Pierwszymi ze
słów, których się nauczył, były słowa uznania kaligrafowane
na biletach, dołączanych do koszy pełnych prezentów. Matka
nigdy nie kryła swojego piękna, pozwalała się wielbić także
jemu, mimo że był tylko dzieckiem, jej dzieckiem. Zawsze była
synonimem prawdziwej sztuki. Jaki jednak sens mogła mieć
sztuka dla człowieka, który znał tylko słowa zachwytu.

Łzy 
Kiedy dotarli na wyspę było już całkiem ciemno. Chios przy-
witała parę kochanków lekkim wiatrem nasączonym dziwnym
żywicznym zapachem. Ojciec Meri czekał w porcie. Po krótkim,
symbolicznym powitaniu, ruszyli w głąb wyspy. Kamienny dom
na południowym zachodzie, w niewielkiej wsi Mesta, należał ra-
zem z kilkoma hektarami przylegającej do niego ziemi do bo-
gatego, greckiego rodu Livanos. Dziadek Meri, Dimitris, był jed-
nym z najsłynniejszych zbieraczy mastichy.

— Cóż to takiego? — spytał Alon, patrząc w słońce przez
kryształek mastyksu, jak przez bursztyn.

— Masticha. Łza tej wyspy i jej największa tajemnica — Meri
podeszła do jednego z drzew rosnących w gaju. Zaczęła deli-
katnie gładzić pień, jakby chciała złagodzić ból paraliżujący ro-
ślinę. — Choć znano ją już w starożytności, dziś świat o niej nie
pamięta. W Grecji jest popularnym składnikiem alkoholi i de-
serów. Mieszkańcy tej wyspy, co roku, w czerwcu, wyruszają
na plantację drzew mastyksowych położonych tam w górze.
Rytuał rozpoczyna się o poranku. Mężczyźni, kobiety, nawet
dzieci, wszyscy uzbrojeni w specjalne nożyki, okulary prze-
ciwsłoneczne i kosze czyszczą najpierw podłoże wokół drze-
wek, by pokryć je potem cienką warstwą białej gliny. Czynią tak
po to, by żywiczne łzy mastichy, które na nią ściekają zastygały
szybciej i nie brudziły się tak łatwo. To magiczne drzewo — do-
dała Meri głaszcząc liście — nazywamy je schinos. Rośnie jedynie
na tej wyspie.
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Alon oczarowany historią opowiedzianą przez dziewczynę
otworzył usta. Ta położyła mu na języku niewielki kryształek. 

— Pogryź go — powiedziała. — Za chwilę stanie się miękki
i biały, można go żuć przez jakiś czas. Czujesz, jak jego żywiczny
posmak rozchodzi się po całym ciele? Dziś wieczorem przyrzą -
dzimy wspólnie deser, którego nieodłącznym składnikiem jest
aromat mastichy. Będzie ci smakował.

Na pniu, który gładziła dziewczyna, Alon dostrzegł nacięcia
w kształcie łuku. Drzewo płakało żywicznymi, białymi łzami, je-
dyne świadome.

Schody
Alon szedł wąską ulicą. Tego dnia, jedynie słońce trwało nie-
zmiennie w swym najwyższym punkcie, wskazując kierunek
czarnemu orszakowi. Czterej rośli mężczyźni nieśli opartą na ra-
mionach trumnę. Ściany domów po obu stronach ulicy przy-
pominały pień mastichowego drzewa — pocięty, popękany, cier-
piący. Z ich szczelin przezierała nicość podobna do tej, która
zawładnęła sercem Młodego Mężczyzny. Ziemia w miasteczku
zdradzała ślady wstrząsów, jakich Grecja w nowożytnych cza-
sach nie zaznała. 

Alon łkał w duchu. Ojciec Meri, z twarzą poważną, drżał, wy-
konując każdy kolejny krok. Matka szła z tyłu, podtrzymywana
przez braci. Orszakowi towarzyszyły opłakujące śmierć dziew-
czyny wynajęte płaczki. Ich krzyki niesione przez echo po-
wtarzały okoliczne góry.

Do kościoła prowadziły długie schody. Wchodzili powoli.
Kiedy dotarli do kaplicy, Alon oślepiony blaskiem słońca przy-
mknął oczy i usiadł. Trzymał w dłoniach starą indyjską kadziel -
nicę. Wewnątrz schował zebrane kryształki mastichy. Dla niej.
Na pamiątkę tej podróży. Kiedy spojrzał w dół zobaczył Kobietę
w Czerni, potem drugą i trzecią. Usłyszał głos, bliski i znajomy:

„Niczym wędrowne ptaki… przemierzamy kraje, gdziekol-
wiek byśmy nie dotarli, podąża za nami klątwa, przeklęci je-
steśmy, takie jest nasze przeznaczenie…”
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naszyJnik
z czEkoLaDy
gorzki sen grudniowy

siostrze i mamie

Statek
Podróż z Patry do Brindisi przebiegała sennie i nostalgicznie.
Wypluwane przez wielki prom białe, spienione fale znikały
po chwili w ciemnościach morskiej tafli. Przypatrując się uwa-
żnie białej pianie, dostrzec można było grzywy tonących ru-
maków, szalejące rydwany zaprzężone w gołębie, łąki pełne
pąków róż. Stary mit o narodzinach pięknej bogini, zdawał się
ożywać z każdym uderzeniem wody o burtę statku.

Alessandro Vittori przyglądał się przez chwilę wzburzonym
falom. Wiatr wiał coraz silniej, więc przestraszeni utratą dro-
gocennych kapeluszy i apaszek pasażerowie zamykali się w swo-
ich kajutach. Mężczyzna zaczesał dłonią czarne, spadające
na oczy włosy, rozejrzał się wokół i zorientował się, że został
na pokładzie całkiem sam. Nagle wirujący podmuch wiatru po-
rwał do tańca leżące na pokładzie duże mewie pióro, a wraz
z nim kilka papierowych śmieci, których pracownicy promu nie
zdążyli zamieść przed przyjęciem na pokład nowej tury pasa-
żerów. Alessandro poprawiał właśnie poły sztruksowej mary-
narki i kurczowo trzymał się barierki, gdy dostał w twarz od wia-
tru kulką zmiętego papieru. Delikatnym ruchem rozpieczętował
„wiadomość”. Na niewielkim skrawku wydartej z notatnika kart-
ki ktoś, gdzieś, kiedyś zapisał po grecku, na złość ulotnej chwili…
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Δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τον άνεμο,
μπορούμε όμως να ρυθμίσουμε τα δικά μας πανιά

Nie możemy kierować wiatrem,
możemy jednak regulować nasze żagle

Anonim

Alessandro poczuł, jak spływają mu do oczu łzy niepokoju
i zmieszania. Schował kartkę do kieszeni i raz jeszcze się ro-
zejrzał. Był sam. Jedynie pióro wirowało wciąż na pokładzie,
przybrawszy pozę zupełnie niewinnego świadka tego krótkiego,
symbolicznego zdarzenia.

Ziarno kakaowca
Mężczyzna włożył rękę do kieszeni marynarki i wyjął z niej me-
talowe, wygrawerowane pudełko pełne palonych ziaren kaka-
owca. Kupił je od młodej Cyganki w porcie w Patrze, by podczas
zimnej nocy na promie, poczuć przez chwilę czekoladowy aromat,
który pamiętał z czasów dzieciństwa. Nadgryzł jedno z ziaren.
Kształtem i wielkością przypominało duży migdał. Z początku po-
czuł na języku gorycz, lecz chwilę potem dotarł do niego nie-
powtarzalny, idealny smak czekolady, nieskażony żadnymi do-
datkami. W tym samym momencie dostrzegł opadający na rękaw
płatek śniegu. Spojrzał w niebo i zmrużył powieki, by niewielkie,
topniejące w powietrzu płatki nie wpadały mu do oczu. Podniósł
kołnierz wełnianego płaszcza. Śnieg nad Adriatykiem? Było tak,
jak kiedyś, gdy jako mały chłopiec wypłynął z ojcem późnym li-
stopadem na połów. „Oj, matka nie uwierzy” — szepnął pod no-
sem i usiadł na szerokiej widokowej ławie, wyściełanej grubymi
kocami. Co jeszcze się dziś przydarzy…

Sen
Kiedy Alessandro otworzył oczy wszystko wydało mu się jakieś
dziwnie płynne i nieostre. Mgła była tak gęsta, że pasażerowie
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z trudem dostrzegali drogę zejścia z pokładu. Jakaś kobieta
krzyknęła do niego, by się zbudził, gdyż prom już dawno przy-
bił do portu. Mężczyzna podniósł stojącą nieopodal torbę
podróż ną, którą odziedziczył po ojcu. Wydała mu się cięższa niż
wczoraj. Zszedł na ląd jako ostatni. Rozejrzał się. Świtało. Było
znacznie cieplej niż na morzu, a wilgotne powietrze nabrzeża
osadzało na skórze niewidoczną dla oka, ale wyczuwalną pod
opuszkami palców sól. Marzył o kąpieli. Niestety miał zaledwie
kilka godzin do odjazdu pociągu, a obiecał siostrze, że nie będzie
się zatrzymywał po drodze.

Wsiadając do wagonu, zdjął marynarkę. Kiedy usiadł, włożył
rękę do kieszeni. Chciał jeszcze raz poczuć gorzki smak kaka-
owca, niestety pudełeczka nie było, musiało wypaść gdzieś
po drodze. Znalazł natomiast skrawek papieru z wykaligrafo-
waną grecką sentencją, co wydało mu się dziwne, gdyż wyraźnie
pamiętał, jak ukrywał karteczkę wśród kakaowych ziaren. Był
jednak dość zmęczony i podenerwowany chorobą matki, więc
szybko o tym zapomniał. Kiedy otworzył torbę, zdziwił się jed-
nak jeszcze bardziej. W środku nie było ubrań, a jedynie książki,
choć w martwych, to doskonale mu znanych językach. Homer
i Wergiliusz, podarta okładka Odysei i ręcznie przepisywane
Bukoliki. Nie pamiętał, by brał je ze sobą, bo i po co. Ostatnim ra-
zem zaglądał do nich podczas studiów. Od tamtej pory minęło
ponad dziesięć lat. Nigdy nie zapomni swojego powrotu
do domu, do niewielkiej sycylijskiej wioski. Matka przyrządziła
wówczas barwenę z pieca w sosie z cytryny i anchois. Alessandro
śmiał się, że to jest ryba, którą piecze się dwa razy. Matka naj-
pierw grillowała ją bowiem z jednej strony, a potem na zgrillowa -
nym boku kładła na szerokiej blasze do pieca. Dzięki temu bar-
wena nie przywierała, a w całym domu unosił się aromat
pieczonego rybiego mięsa z dodatkiem świeżego majeranku. Był
środek lata. W przydomowym sadzie dojrzewały dzikie wino-
grona. Gioia nie wiedziała jeszcze wówczas, że jest w ciąży.
Ojciec nie zdawał sobie sprawy, że to ostatnie dni jego życia.
Matka nie przypuszczała nawet, jak zaskakująco potoczą się losy
całej ich rodziny w ciągu najbliższych miesięcy i lat.
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Gioia

— Mamo, Alessandro już jest! — krzyknęła Gioia piskliwym gło-
sem nastolatki i rzuciła się bratu na szyję.

Była piękną blondynką z dużymi, niebieskimi oczami. Ich
ciemna oprawa nie pasowała do jasnej karnacji. Miała na sobie
grubo robiony, rozciągnięty sweter, opadający luźno na smukłe
biodra. Duży dekolt odsłaniał kształtne, zaczepnie uniesione
do góry piersi. Ślicznie skrojone usta nadymały się lekko w pro-
miennym uśmiechu. Zmieniła się. Nabrała kobiecości i cha-
rakteru. Dojrzała nie tylko fizycznie. Każde wypowiadane przez
nią słowo miało wartość. Nie było słów niepotrzebnych. Wyda -
wało się, że zanim wypowie jakieś zdanie, zawczasu je redaguje.
Niczego nie trzeba było dodawać, niczego nie można było ująć.
„Kiedy posiadła tę niezwykłą umiejętność” — za stanawiał się
Alessandro w duchu, słuchając siostry, kiedy ta opowiadała
o swoim synku Brunonie, o nowym narzeczonym, o szalonych
nocach w Rzymie i podróży do Toskanii. Nagle dziewczyna za-
milkła w pół słowa, jakby chciała sprawdzić, czy brat w ogóle jej
słucha.

— Alessandro, co się z tobą dzieje? Masz zamglone oczy.
„Mam zamglone oczy” — powtórzył w duchu chłopak… 
— Tak, zamglone — skwitowała Gioia, jakby usłyszała myśli

brata. W ułamku sekundy spoważniała. — Czy coś się stało?
— Co masz na myśli? — chłopak próbował odwlec jak naj-

dłużej rozmowę, która i tak musiała się wcześniej, czy później
odbyć. — Anna odchodzi ode mnie. Tym razem nie zdołam jej
już zatrzymać — wykrztusił nagle, po czym zamilkł i spojrzał da-
leko za okno. Chmury przypomniały mu spienione grzywy fal,
którym przyglądał się, stojąc na pokładzie. — Czy myślisz, że
moje życie nadal będzie miało sens? — skierował wzrok w stro-
nę posmutniałej siostry. — Sens głębszy niż tu i teraz, sens, o ja-
kim mówili starożytni filozofowie w słowach o bezsensie bez-
myślnego życia. W jakim wymiarze życie bez niej może mieć
sens?

— Oj braciszku — zaczęła Gioia. — W życiu w pojedynkę nie
ma nic złego, takie życie może mieć również niebagatelne zna-
czenie. Życie samemu nie oznacza przecież życia dla siebie.
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Pytanie jednak czy perspektywa, z której patrzysz na świat
i z której go oceniasz jest dla ciebie samego wystarczająca?

— Myślisz, że nie kochałem jej wystarczająco mocno? Ona
uważa, że wręcz za, że wręcz za mocno… Całe życie myślałem,
że miłość to nic innego, jak po prostu ciężka praca. Czy można
pracować za dobrze?

— Wszystko można robić „za bardzo”. Braciszku, ty napraw -
dę potrafisz kochać. Po prostu sam nie czujesz się kochany.
Wszyst ko dlatego, że traktujesz miłość zadaniowo. Nauczyłeś
się jej na pamięć. Wiesz jakimi rządzi się prawami, potrafisz da-
wać przyjemność, zatracasz się więc dla kogoś, w histerycznej
obawie przed samotnością. To dość egoistyczne. Ona nie kocha
cię tak, jakbyś tego chciał i nie możesz jej za to winić. Przez te kil-
ka lat dała ci, ile potrafiła. Nie chciała cię skrzywdzić i właśnie
dlatego, by nie krzywdzić ciebie ani siebie, nie chce przeżyć ży-
cia z kimś, o kim mogłaby pod koniec drogi powiedzieć, że to
było „prawie to”. Zrozum braciszku, nie dla każdego miłość
musi być pasmem romantycznych dramatów. Nie bądź egoistą,
pozwól jej odejść. Wiem, jak jest ci ciężko, ale musisz jej na to
pozwolić. Czy mama wie?

— Nie i nie mów jej — Alessandro krztusił się przełykanymi
łzami. Czy to możliwe? Gioia, jego mała siostrzyczka, którą wcią -
gał za sobą na drzewa, a potem na nich zostawiał, mimo iż wie-
dział, że sama nie będzie umiała zejść… Gioia, dziewczynka
z blond włosami, która w dzieciństwie nie odstępowała go
na krok, uważając za wzór i autorytet, dziś w delikatny, acz
chłodny i racjonalny sposób podaje mu rękę, podczas gdy on
kurczowo trzyma się gałęzi w obawie przed kolejnym życiowym
upadkiem.

Z radioodbiornika w kuchni dobiegał głos Milvy. Śpiewała
patetycznie o wiecznej, bezgranicznej miłości. Jej czerwone jak
wino włosy i obfity biust na pewno falowały teraz w rytm dy-
rygenckiej batuty na jakiejś wielkiej, pełnej świateł scenie.
Kobiety łkały przekonane, że nigdy ich taka miłość nie spotka.
Mężczyźni, oczarowani, wsłuchiwali się w rytm, a by słyszeć go
jeszcze wyraźniej, podążali wzrokiem za ruchem piersi, które za
wszelką cenę próbowały uwolnić się z zielonej, obcisłej sukienki.
W kwestii miłości wierzyli oczywiście Milvie na słowo.
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Naszyjnik

Alessandro patrzył na twarz śpiącej matki. Bardzo ją kochał, ale
nigdy nie czuł się jej specjalnie bliski. Nigdy też nie przeżył
śmierci nikogo bliskiego i często zastanawiał się, jak to będzie,
kiedy los każe mu się zmierzyć z tego rodzaju stratą. Czuł, że ten
dzień zbliża się wielkimi krokami. Kiedy siostra zadzwoniła
z prośbą by przyjechał, gdyż mama czuje się bardzo samotna,
zrozumiał, że to może być jego ostatnia wizyta w domu ro-
dzinnym, wypełnionym stłumionym śmiechem i sinym, wa-
niliowym dymem z papierosów ich matki.

— To ty synku? — wyszeptała, otwierając lekko oczy.
— Tak, mamo, to ja, Alessandro.
— Dobrze, że przyjechałeś. Jestem bardzo zmęczona, ale mu-

szę cię o coś spytać. Czy dałeś Gioii naszyjnik, który jej obiecałeś?
Alessandro nie zrozumiał pytania. 
— Jaki naszyjnik, mamo?
— Z czekolady.
— Mamo, nie wiem, o czym mówisz, czy coś ci się przyśniło?
— Oj synku, pytam o naszyjnik, który obiecałeś siostrze, kiedy

byliście dziećmi, ja stara kobieta, a wszystko dobrze pamiętam, za
to ty, ech, szkoda słów. Czy pamiętasz jak pojechaliście z Gioiją
do wsi Modica, bo bardzo chcieliście zobaczyć starą fabrykę czeko -
lady Antica Dolceria Bonajuto? Poddaliście się magii tego miejsca.
Długo wpatrywaliście się w połyskujące pięknymi opakowaniami
witryny. Właściciele częstowali was bajecznymi opo wieściami
o swoich azteckich przodkach, a wy słuchaliście ich jak zacza-
rowani. Gioia chciała spróbować czekolady z prawdziwymi pi-
stacjami i lawendą. Niestety, nie miałeś tyle pieniędzy, więc kupiłeś
jej jedynie kilkanaście palonych ziaren kakaowca. Wymyśliłeś, że
nawleczesz je na mocną rybacką nić i zrobisz z nich naszyjnik.
Obiecałeś go siostrze, gdy miałeś dzisięć lat. Skończyłeś go wresz-
cie? Ona czeka na niego już ponad dwadzieścia lat.

Alessandro uśmiechnął się zawstydzony. Pamiętał to zda-
rzenie doskonale. Skrzętnie ukrywał fakt podarowania owego,
własnoręcznie wykonanego naszyjnika pięknej dziewczynie
o zielonych oczach i imieniu Veronica. Otrzymany wówczas
w zamian buziak w policzek, okazał się godną zapłatą.
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— Dałem go Veronice, mamo.
— Synu, jestem twoją matką, wiem to. Pamiętam jaki ura-

dowany wróciłeś wtedy do domu. Jednak Gioia nie musi tego
wiedzieć. Ty za to powinieneś zrozumieć, że nie o prezent tu cho-
dzi, ale o coś znacznie więcej. Chodzi o twoją siostrę. Kobiet
będzie wiele, ona tylko jedna. Skończ wreszcie ten naszyjnik…

Zasnęła.
Alessandro otworzył oczy. Zrobiło się bardzo zimno. Śnieg

przestał padać, ale na pokładzie promu wciąż jeszcze widniała
centymetrowa warstwa białego puchu. Siedział na ławie wi-
dokowej, opatulony płaszczem i kocem. Język pamiętał jeszcze
posmak gorzkiej czekolady. Alessandro trzymał w ręku meta-
lowe pudełko kupione od Cyganki. Kiedy odruchowo je otwo-
rzył, wiatr odebrał to, co chwilę wcześniej mu wręczył — skra-
wek papieru z zapisaną po grecku sentencją uniósł się
w powietrze.
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moRWa
w cieniu starego drzewa

Gipsowy anioł

Gips tężał w okamgnieniu. Szymon powoli napełniał nim cyn-
kową foremkę, co rusz uderzając w nią po bokach, by uwięzione
w gipsowej masie pęcherzyki powietrza wydostały się na ze-
wnątrz. Kiedy skończył, umieścił ją na tacce z piaskiem i wyciąg -
nął z kieszeni pogniecione pudełko papierosów. Zapalił jednego
i patrzył, jak ożywa zamierający w gipsie anioł.

Dwadzieścia lat minęło od pamiętnego wieczoru, kiedy wy-
konali pierwszy i jedyny jak dotąd odlew z tej formy. Niestety,
podczas szlifowania rzeźby, jedno ze skrzydeł pękło. Miejsce,
w którym pogrzebali ułomną figurę pozostało ich tajemnicą, po-
dobnie jak historia, którą owego dnia zamknęli w gipsowej for-
mie…

Morwa
Popołudniowe, lipcowe słońce rozgrzewało nieregularne ka-
mienne ciosy, którymi wyłożona była ulica prowadząca do sy-
nagogi. Robotnicy pracujący przy renowacji bożnicy ocierali pot
z czoła, bezskutecznie szukając odrobiny chłodu wśród drew-
nianych rusztowań. Jedynie wielka, kulista korona starej morwy
zachodziła cieniem na bruk ulicy Szerokiej.

Szymon podniósł z ziemi duży, zielony liść. Gdy spojrzał
w górę, przypomniał sobie opowieść dziadka o tajemniczym
drzewie, o tym, że jest bardzo stare i kryje w sobie ludzkie dusze.
Dziadek mawiał, że widać to po liściach. Na jednej gałęzi rosną
i jajowate, i w kształcie serca, powycinane, i takie, które mają ząb-
kowane brzegi. Są tak różne, jak różni byli ludzie, którzy przez te
wszystkie lata zatrzymali się w cieniu starej morwy, by skosz-
tować zgubionych przez nią soczystych owoców.
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Każdy liść jest pamiątką po kimś innym. Drzewo przecho-
wuje w sobie duszę dziecka, które przystanęło, by zawiązać but
i schowało przy okazji do kieszeni garść dojrzałych owoców.
Dało je choremu bratu. Kryje duszę starego Żyda, który kuśtykał
do synagogi, lecz musiał zaczerpnąć tchu, stanął, podniósł z zie-
mi dorodny bordowoczarny owoc, przetarł go delikatnie rąb-
kiem koszuli i przymknął oczy, by choć przez chwilę poczuć
na języku słodko-kwaśny smak jagody. Jest też — lekko już po-
żółkła — dusza młodej dziewczyny, która zjadła kilka owoców,
a potem, przykucnąwszy tuż obok pnia, długo płakała. I tylko
stara morwa wie, dlaczego. Wszyscy ci ludzie witali morwę uśmie -
chami, zwierzali się jej, podziwiali dorodny pień i szerokie, roz-
łożyste ramiona. Przede wszystkim jednak podnosili z ziemi albo
zrywali z uginających się nad ich głowami gałęzi białe, czerwone
i czarne owoce. Niektórzy próbowali ich, stojąc pod drzewem,
inni zanosili do domu, przygotowywali konfitury i nalewki.

Byli też tacy, którzy nie zwracali na drzewo uwagi, pochło-
nięci ciężką pracą, pogrążeni w smutku, zamyśleni mijali je bez-
namiętnie i rozdeptywali jeżyny, które na bruku ulicy Szerokiej
pozostawiały winne ślady. Im także wielka morwa szumiała nad
głowami. Ich też częstowała owocami. Dla nich też rosła i pręży-
ła się, choć nie była już młoda.

Wśród tych setek, a może nawet tysięcy dusz ukrytych w ży-
łach i nerwach starego drzewa, była jedna szczególnie Szymo -
nowi bliska.

Jaskier
Jaskier Tarrasch pochodził z niemieckiej rodziny żydowskich
uciekinierów. W czasach, kiedy cały świat odwrócił się od ży-
dowskiej biedoty, rodzina Tarraschów znalazła schronienie
na krakowskim Kazimierzu. W tamtych latach zarówno po nie-
mieckiej, jak i po żydowskiej stronie nie było nikogo, kto spo-
dziewałby się morderczego planu, według którego mieli w przy-
szłości działać naziści. Gdy w 1935 roku w Norymberdze
ogłoszono ustawy, które pozbawiały niemieckich Żydów ich
praw politycznych, rodzina Tarraschów mieszkała już w jednej
z krakowskich kamienic, niedaleko Placu Nowego.
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Jego muskularne, młode ramiona szybko chwytały promienie
słońca. Śniada cera i brązowe oczy sprawiały, że wyglądał jakby
wychował się gdzieś na południu, a przecież jego dom był tutaj,
tuż za rogiem. Szymon długo przyglądał się jak Jaskier rozgryza
z uśmiechem jagody morwy, plamiąc przy tym niemiłosiernie
koszulę, którą właśnie dostał od ojca.

— To co dziś robimy mały? — spytał Jaskier zaczepnie i wy-
szczerzył zęby w uśmiechu, który nigdy nie oznaczał nic do-
brego, a właściwie zawsze zwiastował kłopoty.

— Chyba za gorąco by iść do szewca?
— Za gorąco — podsumował Jaskier.
— No to co ci po głowie chodzi Rozbójniku? — wyszeptał

Szymon z lekkim niepokojem.
— Ano coś mi chodzi, oj chodzi mi. Ruszaj tyłek! — Jaskier ze-

rwał się z ziemi jak poparzony. — Córka kuśnierza bierze dziś
ślub, dawaj do bożnicy!

Przebiegli z krzykiem ulicę Szeroką, zwinnym ruchem prze-
skoczyli parkan i zakradli się do Starej Synagogi od strony drew-
nianej werandy. Ich oczom ukazał się widok radosny: białe
pończo chy, spodnie do kolan, chałaty, jarmułki i kapelusze wi-
rowały w przedsionku świątyni. Ceremonia dobiegała właśnie
końca, gdy nagle Jaskier wyciągnął z kieszeni dwie podgniłe
gruszki i zwinnym ruchem wymierzył celny cios, prosto w głowę
pana młodego. Zanim jednak goście weselni zdążyli się zo-
rientować, co się właściwie stało, urwisów dawno już nie było.
Uciekali, chichocząc i wrzeszcząc wniebogłosy.

Matka Szymona nie miała już siły do chłopca i „złego to-
warzystwa”, w które jej zdaniem wpadł. Tym „złym towarzy-
stwem” był oczywiście Jaskier, którego na przekór Szymkowi
wszyscy w rodzinie nazywali „niegrzecznym Jankiem”. Matkę
bardziej jednak niż szczeniackie wybryki niepokoiła sama re-
lacja, jaka zrodziła się między chłopcami. Intuicja podpowiadała
jej, że przyjaźń ta z każdym dniem nabiera znamion przesady
i sentymentalności. „Jaskier to, Jaskier tamto…” — Szymek nie-
wątpliwie podziwiał kolegę na każdym kroku, podziwiał… wiel-
bił wręcz. Bezkrytycznie przyjmował wszystko, co Jaskier pro-
ponował, ulegał mu namiętnie, tracąc w jego towarzystwie, jak
mawiała, „zdrowy rozum”.
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Chłopiec nie przejmował się jednak opiniami matki, odbierał
zasłużone cięgi za swe naganne występki, a potem biegł i chwa-
lił się nimi Jaskrowi. Bardzo chciał w jego oczach, w oczach
Rozbójnika, uchodzić za „prawdziwego” mężczyznę. Lubił jego
towarzystwo, a że czasem w jakimś zbłąkanym geście jego dłoń
dotknęła przez przypadek śniadej cery na policzku Jaskra… Ża-
den z nich się tym nie przejmował, żadnemu z nich takie sprawy
nie były wtedy w głowie. Byli przyjaciółmi „na śmierć i życie”
i tylko to się dla Szymona wówczas liczyło.

Kiedy Jaskier wpadał na zwariowany pomysł, Szymon bar-
dziej martwił się o niego niż o siebie. Był młodszy, a mimo to
czuł, że musi się troszczyć o przyjaciela, który ma więcej w ży-
ciu szczęścia, niż rozumu. Tak było również owego lipcowego
dnia, kiedy Jaskier postanowił dokuczyć pięknej Róży, córce su-
biekta.

Pokuta
— Szymku, cośmy zrobili? — Jaskier otarł łzy płynące z oczu. —
My ją… zabiliśmy. Jesteśmy mordercami Szymku i będziemy
płonąć w piekle.

— Nie zabiliśmy jej, nie można umrzeć od wiadra zimnej
wody, to niemożliwe! — jęczał przerażony Szymon.

— Przecież upadła, a subiekt krzyknął, że nie żyje, może prze-
straszyła się na śmierć…

— Na pewno żyje, pewnie tylko zemdlała! Rozbójniku, prze-
cież nie zrobiliśmy nic złego, to był tylko żart! To było tylko głu-
pie wiadro wody…

— Ojciec mówi, że nie ma miejsca dla morderców na tej zie-
mi, więc dla nas nie ma tu już miejsca. Musimy stąd uciekać
Szymku, musimy uciekać jeszcze dzisiaj w nocy! Ojciec mówił…
Jesteśmy straceni!

Szymon trząsł się ze zdenerwowania. Czuł, że jego świat ru-
nął w posadach, że Jaskier ma rację, bał się jednak opuścić dom
rodzinny. Gdzie pójdzie? Dokąd uciekną? Skąd wezmą pieni-
ądze? Co pocznie bez niego matka? Tysiące pytań bez odpo-
wiedzi rodziło się w głowie przerażonego chłopca.

— Musimy przeprosić… — powiedział cicho.
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— Przeprosić?! — Jaskier aż zaczął dygotać. — Za to, cośmy
zrobili, nie da się nikogo przeprosić!

— Boga trzeba przeprosić — szepnął nieśmiało Szymon.
— A jak ty chcesz Boga przeprosić? — Jaskier spoważniał. —

Bóg nas już nie lubi.
— Lubi nas, mama mówi, że Bóg lubi wszystkich! — krzyknął

Szymon. — I ja chcę Go przeprosić! Zrobię dla niego anioła!
Damy Bogu anioła, On nam na pewno wybaczy, jak zobaczy, że
się tak bardzo postaraliśmy…

— Ale potem uciekniemy! I nikt się nigdy o niczym nie do-
wie, tak?

— Tak — tej odpowiedzi Szymon nie był już jednak taki pewien.
— No, ale jak damy Bogu tego anioła, pomyślałeś?
— Zaniesiemy Mu do domu…
Jaskier zamilkł na chwilę, spojrzał na Szymona uważnie,

po czym uśmiechnął się i powiedział:
— No może nie jesteś ty taki głupiutki, Szymek, może nie je-

steś. To do dzieła!

Ucieczka
Noc była deszczowa i dość chłodna. Szymon nie był pewien czy
nieustające drżenie ciała było wynikiem nerwów, czy zimna.
Czekał na Jaskra w umówionym miejscu, pod starą morwą, jed-
nak chłopak nie przychodził. Mijała kolejna godzina, gdy nagle
ulica Szeroka ożyła. Wszędzie zaroiło się od żołnierzy.

„Oni wiedzą, przyszli po mnie…” — Szymon poczuł, że nie
może oddychać. Na ulicy pojawiło się kilku mężczyzn, którzy
prowadzili pod ręce starego Żyda. Biedak wyrywał się i płakał.
„To przecież pan Tarrasch!” — pomyślał chłopiec.

W tej samej chwili dostrzegł idącego w jego stronę niemiec-
kiego oficera. Wcisnął się więc głębiej w rozpadlinę w pniu, tak
głę boko, jak tylko potrafił i zamarł w bezruchu. „Nie uda się
Rozbójniku…” — chłopiec drżał na całym ciele. Czuł jak zimne łzy
spływają mu po policzku. Oficer podszedł do drzewa i przystanął.
Potem schylił się i podniósł z ziemi jeden z owoców. Wytarł i nad-
gryzł, jednak musiał trafić na niedojrzałą jagodę, gdyż odrzucił ją
z niesmakiem, odwrócił się i krzyknął coś do jednego z żołnierzy.
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Szymon biegł co tchu. „Obiecuję ci Rozbójniku, obiecuję, kie-
dyś wrócę po niego, kiedyś wrócę” — przełykał słowa przez łzy.
Miał spierzchnięte usta i sine policzki.

Tego roku wielka stara morwa przy ulicy Szerokiej wydała
owoce po raz ostatni. Chłopca imieniem Jaskier nikt więcej nie
widział, podobnie jak jego ojca.

Obietnica
Szymon zgasił papierosa. Paczka była pusta. Mężczyzna rozej-
rzał się po pracowni. Wszędzie wokół walały się kawałki gliny
i formy do odlewów, stare książki i rysunki, szkice, kolorowe ma-
gazyny, rzeźbione figurki, mniejsze i większe, ludzkie twarze,
popiersia. Niektóre powszechnie znane, inne zupełnie obce.

Rzeźbiarz wydobył delikatnie z formy postać gipsowego
anioła i uśmiechnął się. „Witaj piękny mój” — powiedział —
„Musisz coś dla mnie zrobić… Dawno temu zostałeś komuś obie-
cany i ten ktoś wciąż na ciebie czeka.”

Kiedy Szymon wychodził ze Starej Synagogi, podszedł do gru -
bego pnia od lat nagiej, martwej morwy. Drzewo wciąż tkwiło
w ziemi, w tym samym miejscu, zniszczone przez czas i wojnę,
nadłamane. Dla starszych mieszkańców okolicznych kamienic
stanowiło jednak swoisty symbol tego miejsca, dlatego nikt nie
pozwalał go wyciąć. Szymon delikatnie odchylił jeden ze starych
konarów. Przypomniał sobie chłód tamtej nocy i wykrzywioną
w kwaśnym grymasie twarz niemieckiego oficera.

W wielkiej rozpadlinie pnia znajdowała się wąska, dość
głęboka dziupla. Włożył rękę do środka, jakby chciał dosięgnąć
samego serca drzewa. Wśród mokrego próchna i przylepiających
się do skóry pajęczyn spoczywała popękana figurka gipsowego
anioła ze złamanym skrzydłem. Postać zmurszała, rysy twarzy
zatarł czas. Mężczyzna uniósł głowę i spojrzał w niebo.

„Jesteś tam, na górze, więc już wiesz. Nie jesteśmy morder-
cami Rozbójniku. Nigdy nimi nie byliśmy!” - mówiąc to, otarł
rękawem głowę gipsowej figury. „Bóg dostał już swojego anioła,
ten zostanie ze mną.”

Odchodząc, popatrzył jeszcze raz na morwę.
— Postarzałaś się — rzekł — postarzałaś jak my wszyscy.

50



— Jak my wszyscy… — powtórzyła morwa.
Następnego dnia, na jednej z martwych gałęzi pojawił się

pierwszy od wielu lat zalążek zielonego liścia.
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DWunasTa
sTRuna
opowieść przy winie nalewanym prawą ręką

Z placu Rossio w górę, aż do starego Hotelu Americano ciągnął
się gęsty, siwy dym. To handlarka za bardzo przypiekła kasztany
i zdenerwowana próbowała ugasić pożar, który wybuchł w jej
przewoźnym piecu. Niestety z towaru nic nie zostało, więc zmar-
twiona utratą potencjalnego zarobku opuściła plac, przeklinając
głośno swój pech. Luis Balestero przyglądał się tej scenie, próbu-
jąc zrozumieć, dlaczego tak wiele w życiu zależy od zwykłego
przypadku. Stojąc przed drzwiami swojej niewielkiej księgarni,
palił papierosa, jednak kiedy silny zapach, który dotarł do niego
wraz z dymem, pobudził uśpiony głód, Luis zamknął sklep
i zszedł kilka schodów niżej do niewielkiej pastelarii prowa-
dzonej przez wuja. Poprosił o to co zwykle. Starszy mężczyzna
zniknął w kuchni, po czym wrócił z talerzem wędzonych sar-
dynek, świeżym pieczywem i dwoma kieliszkami.

Cisza
Stała przy stole i czytała ojcu swój najnowszy wiersz. Czytała czy
śpiewała? Nie pamiętał, był wtedy bardzo mały. Pamiętał na-
tomiast, że była w tym wierszu mowa o czarnym kocie. Pamiętał
też, jak dźwięcznie matka wymawiała jego imię, jakby szeptem,
z lekkim, niemal kocim pomrukiem. Xaninho. To imię kojarzyło
mu się z szumem wiatru w Dolinie Douro. Ze smutną ciszą, jaka
zapanowała w jego życiu, kiedy matka odeszła. Pozostało tylko
imię kota i beczułka dojrzewającego w piwnicy wina, którą Luis
otrzymał od rodziców, gdy był mały. Zgodnie z miejscowym
zwyczajem wino miało dojrzewać wraz z chłopcem, by osiągnąć
kwintesencję swego smaku po upływie symbolicznych dwu-
dziestu lat. Zanikająca powoli tradycja nakazywała nalewać je
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prawą ręką osobom siedzącym po lewej stronie, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. W ten sposób częstowano nim gości w mi-
nionych stuleciach, dając tym samym kompanom znać o swych
przyjaznych zamiarach. W ręku zamiast szpady lub pistoletu znaj-
dowała się bowiem butelka słodkiego, wzmacnianego trunku.

Luis do dziś pamiętał swą pierwszą wyprawę z ojcem w dolinę,
rozciągającą się nad brzegiem Douro Paso da Regua. Słoneczne sto-
ki pełne soczystej winorośli, wąskie na szerokość jednego zaledwie
krzaczka, opadały malowniczymi tarasami w dół rzeki. Tam wła-
śnie Luis usłyszał od ojca o śmierci mamy. Miał wówczas siedem lat
i wpatrywał się w ojcowskie usta. Nigdy wcześniej nie widział,
żeby tak drżały. Ojciec — próbując traktować syna jak dorosłego —
używał wielu skomplikowanych słów, starając się wyjaśnić coś, cze-
go Luis, nawet gdyby te słowa znał i tak by pojąć nie potrafił.
Po śmierci matki życie Luisa i jego ojca zmieniło się diametralnie.
Świat taty zapełnił się smutkiem o mocnym, lekko cierpkim smaku
brandy, celą syna stały się książki, które choć otwierały horyzonty,
zamykały młodego mężczyznę w papierowym więzieniu pełnym
kurzu i stęchlizny. Obaj stali się marionetkami samotności.

Matka Luisa, Marisa Balestero, była śpiewaczką. Nostalgiczna
muzyka, która w nutach kryła tęsknotę za pięknem minionych
czasów była w jej interpretacji wyrazem pokory wobec życia.
Marisa mawiała zawsze, że nie ma czegoś takiego jak cisza. Cisza
też ma dźwięk. Cisza to muzyka, której większość z nas nie po-
trafi usłyszeć. Ta muzyka to fado. Przy akompaniamencie tra-
dycyjnej gitary Marisa wyśpiewywała wieczorami sobie tylko
znaną ciszę. Nazywano ją „pieśniarką dwunastej struny”.

Porto
— Dolina Douro wiele jeszcze wuju zrodzi dojrzałych w słońcu
winogron, niewielu z nas jednak dostąpi zapewne zaszczytu
częstowania dwudziestoletnim porto swych najbliższych przy-
jaciół… — Wuj nie wyglądał na przekonanego. Na wieść o planie
otwarcia beczułki zasępił się i ostentacyjnie odgryzł sardynce gło-
wę. Luis zaś, zupełnie niezrażony tą ceremonialną dezaprobatą
uśmiechnął się pobłażliwie, pogładził starszego mężczyznę
po ramieniu i dodał — Zaniedbałem moich przyjaciół, ludzi,
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którzy byli przy mnie zawsze, kiedy ich potrzebowałem. Dlatego
pozwól wujku, że jutro, podczas mojej urodzinowej kolacji
otworzymy baryłkę. Myślę, że mama nie miałaby mi tego za złe.

Luis posiadał niezwykły dar i jak wszyscy jego pobratymcy,
posiadacze darów niezwykłych i niezrozumiałych, nie potrafił na-
wiązywać z ludźmi trwalszych relacji, natomiast potrafił czytać
z oczu. Kiedy wymieniał z kimś spojrzenie, czuł, jakby jego to-
warzysz posiadał tajemniczego suflera, którego głos słyszy tylko
on. Przechodnie spuszczali wzrok, niepewni tego, z kim mają
do czynienia. Przyjaciele, niezależnie czy dawali wiarę w istotę
owego „daru”, czy też nie, cenili w chłopaku trafność udzielanych
rad, bystrość umysłu i umiejętność empatii, lecz krytykowali prze-
sadny sentymentalizm i wybujałą wrażliwość. Wielokrotnie ra-
dzili, by nauczył się wreszcie myśleć realnie i trzeźwo, przestał
podpierać się w życiu symbolami. Mężczyzna czuł jednak w sobie
magiczną więź ze światem znaków i snów. Potrafił rozmawiać
z losem, a ten, czasami, w podzięce za te rozmowy odpłacał się
Luisowi dziwnymi zdarzeniami, w ważnych dla niego chwilach.

Takie zdarzenie i taka właśnie chwila miały miejsce owego
dnia. Iskrą, która te wydarzenia wskrzesiła okazała się beczułka
dwudziestoletniego porto.

Anais
Pastelaria wuja napełniała się powoli dźwiękami gitary, mieszanką
nostalgicznych emocji i aromatów doces, różnych, wielobarwnych
słodkości. Stół uginał się pod ciężarem ciasteczek, naleśników i kon-
fitur. Wielkie słoje orzechów w miodowych polewach, torty, pasz-
teciki i budynie wyglądały bardziej świątecz nie niż urodzinowo.

— Luisie, poznałeś już Anais? Widzieliście się chyba kilka lat
temu, zapewne pamiętasz… Mam nadzieję, że nie masz mi za
złe… — rzekła przyjaciółka, przedstawiając jubilatowi piękną
brunetkę o brązowych oczach.

Luis uśmiechnął się kącikiem ust, podszedł do dziewczyny
i po najpiękniejszym przedstawieniu jakie świat widział,
po spektaklu spojrzeń, uśmiechów i przekreowanych gestów,
okraszonych szeptanymi z ucha do ucha komentarzami reszty
przyjaciół, nastąpiła między dwojgiem młodych ludzi chwila ci-
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szy, zakończona promienną konsternacją obojga. Luis pamiętał.
Widział ją zaledwie raz w życiu, kiedy upojona butelką madery,
w czarnej sukience, przeskakiwała kałuże, przytulając się za-
lotnie do swojego męża, ale pamiętał. Dziś zobaczył w oczach
Anais szeroką ulicę. Dziewczyna biegła ocierając dłońmi spły-
wające po twarzy łzy. Może to tylko deszcz, pomyślał mężczyzna
i odchylając się ceremonialnie, podał dziewczynie napełniony
kieliszek porto. Wtedy właśnie zabrzmiał śpiew. W jednej chwi-
li pojawiły się bodziec, inspiracja i muza. Wektory zawirowały.

— Może się przejdziemy? — spytała cicho i trochę nieśmiało.
— Z chęcią — odparł i rozejrzał się wokół, szukając kieliszka.
— Noc jest ciepła, a ja chciałabym ci złożyć życzenia.
— Chodźmy więc.
Padał deszcz. Stare kamienice przeglądały się leniwie w ka-

wałkach czarnych, wodnych luster rozrzuconych po ulicznym
bruku. Kiedy Anais zaczęła wchodzić po kamiennych schodach,
odwróciła się do Luisa i z uśmiechem na ustach, przypomina-
jącym raczej uśmiech naiwnego dziecka, z każdym stopniem za-
częła składać chłopakowi kolejne urodzinowe życzenie.

— Obyś odnalazł smak, którego tak szukasz i którego tak
głęboko pragniesz — powiedziała i weszła jeden stopień wyżej.
Luis uśmiechnął się, nie będąc pewien, na czym ma dokładnie
polegać rozpoczęta właśnie gra.

— Chciałabym, by każdy dzień dawał ci wiarę w to, że gdzieś
tam istnieje dla ciebie ktoś — powiedziała, wspinając się zalotnie
na wysokość kolejnego stopnia.

— Bo widzisz — rzekła, spoglądając głęboko w oczy młodego
mężczyzny — nasze życie jest jak fado. A losu nie można ani
oszukać, ani zmienić. Twoje dni opowiadają o smutku i żalu za
stratą kogoś lub czegoś, moje są wyrazem wiecznej tęsknoty za
prawdziwym pięknem. Życzę ci, byś usłyszał ciszę… — mówiąc
to, wbiegła kilka schodów wyżej.

Nagle, zupełnie niespodziewanie rozbiła o mosiężną balu-
stradę kieliszek, który trzymała w ręku i zaśmiała się głośno.
Bardzo głośno. 

— Podejdź, obejmij mnie!
Luis wbiegł za nią. Dziewczyna stanęła na palcach i zerwała

z pobliskiego drzewa kilka różowych kwiatów. Potem schyliła się
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nad skrawkiem wilgotnego trawnika. Odrzuciła garść zwiędłych
liści i koniuszkami palców wykopała w ziemi niewielki otwór.
Włożyła do środka kwiaty, układając z nich miniaturowy obrazek,
który następnie przygniotła kawałkiem szkła z rozbitego kieliszka. 

— Teraz twoja kolej — rzekła i podała chłopakowi szklany
odłamek. Luis ułożył niezdarnie swój własny obrazek. Dziew -
czyna pomogła mu przykryć go szkiełkiem, zasypała oba dzieła
sztuki resztką ziemi i przykryła kępkami zielonej trawy. —
Kiedyś, nawet jeśli nie będzie tu już pastelarii twojego wuja,
a może nawet nie będzie twojej księgarni, odsłonisz je, wspo-
minając ten wieczór.

Anais usiadła na balustradzie. 
— Słyszysz tę ciszę? — Spojrzała w niebo i zaśpiewała naj-

piękniejsze fado, jakie Luis kiedykolwiek w życiu słyszał…

Jesteś ptakiem.
Jestem piękna.
Zniżasz lot.
Chcesz mi spojrzeć w oczy.
Kiedy za chwilę wzbijesz się ponownie w górę,
ja zostanę tutaj.
Dlatego pragnę skrzydeł.
Takich, które dosięgną nocy.
Dzięki nim cię dogonię.
Choć wiem, że wtedy
nie wydam ci się już
tak piękna.

Kiedy skończyła, poprosiła Luisa, by odwrócił się i przez
chwilę spojrzał na Lizbonę. Światła latarni przypominały kiście
winogron mieniących się w słońcu w Dolinie Douro. Luis dopił
resztkę porto. Nie odwrócił się, gdyż wiedział, że już jej tam nie
ma. Nigdy nie było. Spojrzał w ziemię. Delikatnie odchylił butem
kępkę trawy. Pojedynczy różowy kwiat dusił się przygnieciony
kawałkiem kryształowego szkła. „Zniewolone piękno traci swo-
je piękno” — pomyślał. Zagrała cisza. Po policzkach młodego
mężczyzny popłynęły łzy. Choć może był to deszcz.
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DzikiE Figi
cztery noce o zapachu morza

Noc pierwsza

Było tuż po północy, kiedy stary, maleńki kuter rybacki przybił
do portu w Gythio. Światła miasteczka pulsowały na horyzoncie,
kawiarnie i tawerny pełne były Greków, którzy z całymi ro-
dzinami wyszli przekąsić na mieście mezedes, jak to mieli
w zwyczaju czynić letnią porą. Ich śmiech i śpiewny, brzmiący
momentami trochę rzewnie, helleński język, docierały aż do po-
szarpanych brzegów monemwazyjskiej skały, niesione przez
czarne, nocne fale. Dwudziestoparoletni mężczyzna zszedł z ku-
tra na ląd i zaczął zdejmować z pokładu skrzynki pełne zło-
wionych ryb i siatki z kałamarnicami. Kilku pomocników z miej-
scowych restauracji przybiegło mu z pomocą, mając nadzieję,
na zakup co lepszych kąsków. Nie ich jednak wypatrywał.
Zanim się zdążył zorientować, pomocnicy pozdrawiali go
grzecznie na pożegnanie i obładowani świeżym towarem kie-
rowali się w stronę swoich tawern i sklepów. Mężczyzna usiadł
nad wodą u podnóża wielkiej, wyrastającej z morza skały, po-
łączonej z lądem jedynie cienką groblą. Do ukrytego po drugiej
stronie miasta dostać się było można tylko tą drogą. Iraida wciąż
jednak nie przychodziła.

Mężczyzna wstał i skierował się wolnym krokiem w stronę
średniowiecznej osady. W labiryncie wąskich uliczek, krytych
dachówką domów oraz bizantyjskich kościołów panował półm-
rok, jednak i to miasteczko nie szykowało się wcale do snu.
Tarasy z widokiem na nocne morze rozbrzmiewały ukrytymi
w skalnych zakamarkach cykadami, których „pieśń zalotna”
mieszała się z dźwięcznymi toastami szklanych kieliszków i gwa-
rem nocnych rozmów przy rodzimej, słodkiej malwazji. Usiadł
pod jej domem i spojrzał w górę. Ciemne okna odbijały światło
księżyca. Na schodach przed wejściem stał kosz pełen dojrzałych
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fig. Chłopak wziął jedną z nich do ręki. Kiedy rozdarł owoc
na dwie połówki, krwistoczerwony miąższ pękł, a z wnętrza,
przypominającego przekrojony zwierzęcy organ, wypłynęły
krople, których słodycz zupełnie nie współgrała ze smutkiem tej
nocy.

Noc druga
— Giorgo, dokąd biegniesz? — krzyknęła matka do swojego je-
denastoletniego syna, który próbował wymknąć się z domu nie-
postrzeżenie, z tajemniczym zawiniątkiem w ręku. — Jest bardzo
późno, powinieneś już spać — dodała i skupiła wzrok na me-
talowej puszce po cygarach ojca, którą chłopiec ukrywał pod po-
łami bluzy. 

— Mamo, muszę na chwilę do ogrodu — odparł chłopiec nie-
chętnie i trochę złowieszczo.

— Dobrze, ale zaraz wróć i nie oddalaj się zbytnio — po-
wiedziała i pogroziła synowi znacząco palcem. 

Giorgos wybiegł przed dom i skocznym krokiem skierował
się w stronę wielkiego, dzikiego figowca. Liście, z wierzchu ciem-
nozielone i szorstkochropowate, tworzyły idealną barierę chro-
niącą ogród od wiatru. Chłopiec przystanął pod drzewem
i uklęknął. Na suchej ziemi leżały przejrzałe i porozgniatane
owoce wydzielające słodkawo-winny zapach. Odgarnął je ręką
i otworzył metalową skrzynkę. Ze środka wypadło kilka zdjęć
i zagryzmolony ręką dziecka kawałek czerpanego papieru.

Moja ukochana Chloe, śliczna jak z obrazka z amerykańskiego
pisma, kocham Cię bardzo i teraz, tutaj, pod drzewem figowym
zakopuję moją miłość, żeby na zawsze już tu była i rosła tak jak te
owoce, bo one mają kształt serca i jak je jesz to wyglądają jak ser-
ca, czerwone i gorące. Tak jak moje serce smutne, bo wczoraj
na mnie nie patrzyłaś, a ja patrzyłem na Ciebie ciągle i dłużej
jeszcze i nie mogłem się oderwać od tego patrzenia. Ale Ty chyba
wolisz Manolisa, więc ja teraz zakopię tutaj pod drzewem całą
naszą miłość i kiedyś ją odnajdziemy razem. Do widzenia Chloe,
moja śliczna jak z obrazka.
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Giorgos odtworzył w pamięci obraz twarzy dziewczyny,
do której zaadresował swój miłosny list. W słońcu, jej zielone
oczy wydawały się brązowawe, a czarne włosy nabierały złotych
akcentów. Oliwkowa cera była idealnie gładka i pełna jakiejś ta-
jemniczej poświaty. „Chloe” — szeptał. „Chloe” — powtórzyło
drzewo figowe i pomogło chłopcu zapomnieć o młodzieńczej,
nieszczęśliwej miłości.

Noc trzecia
Patrzył, jak delikatnym ruchem ręki rozcinała owoce w miejscu,
gdzie zaczynały się łodyżki. Figi otwierały się na jej oczach ni-
czym dzioby piskląt proszących matkę o jedzenie. Do małego
rondelka wlała miód, dodała kawałek masła i kilka łyżek likieru
pomarańczowego. Przyprawiła korzennym cynamonem, które-
go korę ścierała skrupulatnie na malutkiej tarce do przypraw.
Dostała ją od niego w dniu, kiedy razem zamieszkali. Ustawiła
owoce w żaroodpornym naczyniu i polała rozgrzanym miodem
z dodatkami. Po chwili, dumna z siebie, wstawiła deser do pie-
karnika. 

— Mamy piętnaście minut — powiedziała z uśmiechem i po-
deszła do mężczyzny kocim krokiem. Pocałowała go w usta,
po czym odsunęła delikatnie głowę. Uśmiech, który rysował się
do tej pory na wargach dziewczyny lekko zadrżał. Posmutniała
i odwróciła się w stronę kuchni, próbując zbędnymi w danym
momencie czynnościami przekładania noży i talerza z miejsca
na miejsce zatuszować reakcję na zimny, trochę jakby niechętny
pocałunek, jaki otrzymała w zamian. — Upieczone figi posyp
proszę, kochanie, listkami świeżego tymianku… — Wyszła
z kuchni.

Mężczyzna spojrzał w okienko piekarnika. Miód gęstniał,
a słodycz owoców zdawała się stawać niemożliwa do prze -
łknięcia, mimo że deser wyglądał elegancko i imponująco.

Kora stała na tarasie. Wsłuchiwała się w śpiew cykad, próbu-
jąc sobie przypomnieć, jak to było kiedy zobaczyła go po raz
pierwszy. Pomyślała wówczas, że mężczyzna o takich rysach, nie
może być zły, zapomniała jednak, jak mówił, że nie jest gotów, by
złożyć jej jakiekolwiek obietnice czy deklaracje. Podszedł do niej,
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pogłaskał ją po głowie i w milczeniu wrócili do mieszkania.
Zapalił papierosa i jeszcze raz spojrzał na polane miodem owo-
ce. Figi pod wpływem wysokiej temperatury wypuścić już
zdążyły gęsty czerwony sok.

— Nigdy nie lubiłem tych owoców — powiedział sam do siebie.
— Miałam nadzieję, że przynajmniej spróbujesz — odparła,

choć zdawała sobie sprawę z tego, że jej odpowiedź była bez sensu.
— Daj mi jeszcze trochę czasu… — wyszeptał mężczyzna.
— Chciałam, żeby ci smakowało — odparła.
— Chciałbym na trochę wyjechać.

Noc czwarta
— Wiesz, nigdy nie lubiłem fig. Kiedy byłem małym chłopcem,
poznałem pewną dziewczynę. Miała na imię Chloe. Szybko zro-
zumiałem, że ta młodzieńcza miłość nie ma sensu, zanim jednak
do tego dojrzałem, napisałem do niej naiwny, wręcz prostacki
list, który wraz z kilkoma pamiątkami zakopałem w metalowym
pudełku po cygarach ojca pod wielkim drzewem figowym
w ogrodzie rodziców. Długo potem spacerowałem po skalnym
wybrzeżu, wsłuchiwałem się w noc, patrzyłem w czarne, prze-
rażające morze i płakałem. Zapach słodkich, przejrzałych fig ko-
jarzył mi się do niedawna tylko z tym młodzieńczym rozcza-
rowaniem, mimo że pozostało ono moją wielką tajemnicą.
Kilkanaście lat później pokochałem kobietę, która mieszkała
i pracowała tutaj, w Dolnym Mieście, na Brachos*. Jej rodzina
miała stare, arystokratyczne korzenie. Nie popierała związku bo-
gatej i wykształconej córki z prostym rybakiem z Gythio. Którejś
nocy, na schodach do jej domu znalazłem kosz słodkich fig
i spróbowałem jednego z owoców. Zapach przywołał przykre
wspomnienie z dzieciństwa, ale ku mojemu zdziwieniu figa oka-
zała się przepyszna. I choć Iraida tamtej nocy już nie przyszła,
choć nigdy więcej jej już nie spotkałem, poczułem, że to kolejny
etap mojego dojrzewania do prawdziwej i mądrej miłości. Kiedy
patrzyłem jak przyrządzasz deser czułem dumę z tego, że cię
mam i pustkę na myśl o tym, że nie potrafię jeszcze dać ci takiego
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siebie, na jakiego zasłużyłaś. To nie zapiekane z miodem figi były
przesłodzone, ale twoje zapatrzenie. Ty już wiedziałaś, że ko-
chasz, ja wciąż jeszcze nie potrafiłem się w tym wszystkim od-
naleźć. Potrzebowałem odrobiny dystansu, musiałem za tobą za-
tęsknić. Cieszę się, że dałaś mi czas. I dziękuję za figi, kochanie. Tę
noc i ten smak zapamiętam na zawsze.

Kora położyła mężczyźnie głowę na piersi i zasnęła. Jej rów-
nież pieczone figi smakowały tej nocy znacznie bardziej. I wca-
le nie były za słodkie. Wydawało się, jakby dopiero co dojrzały. 61



maŁy ksiĄŻĘ
opowieść o Róży i smaku kwaśnych jabłek

Mały Książę to pierwsze opowiadanie, które postanowiłem na-
pisać ręcznie. Czekam na przyjaciółkę w jednej z warszawskich
kawiarni z myślą, by opowiedzieć jej pewną historię, krótką opo-
wieść o przywiązaniu i o tym, czego oboje tak bardzo pragniemy.
Opowieść o Róży.

By właściwie dobrać słowa, pozbawić je patosu i — idąc za na-
mową Hemingwaya — nadmiaru przymiotników, zdecydowałem
się najpierw tę historię spisać, tym samym dzieląc się nią z Wami.

Wczoraj wieczorem pewien człowiek usiadł obok mnie na ka-
napie. Po kilku minutach rozmowy zasnął z głową na moich ko-
lanach. Zanim jednak to się stało, usłyszałem od niego kilka
cierpkich słów o miłości. Potem zamknął oczy i tym samym od-
szedł ode mnie na zawsze. Przez czas, który był nam dany, sta-
rałem się być jego głosem, kiedy pragnął krzyczeć, niezależnie —
ze strachu czy z rozpaczy, jego dłonią, kiedy przychodziło mu się
bronić i jego oczami, kiedy płakał. Nie zdawałem sobie sprawy,
że klosz, w jakim zamknąłem ukochany kwiat, by chronić go
przed przeciągami, stał się z czasem moim własnym więzieniem.
Zafascynowany urodą Róży, sam przestałem rosnąć i rozkwitać,
a jeśli już wydawałem na świat jakieś kwiaty, to te szybko ka-
rłowaciały i więdły, gdyż całą uwagę koncentrowałem na nim.
Duma Róży przejawiała się naiwnością czterech kolców.
Naiwność Księcia wiarą w to, że Róża jest jedyna w swoim ro-
dzaju. Mimo że i tak taką dla niego na zawsze pozostanie.

Kiedy byłem małym chłopcem o złocistych włosach, pra-
gnąłem spotkać na swojej drodze Lisa, który da mi się oswoić.
Mieszkaliśmy wówczas w pobliżu Puszczy Kampinoskiej, więc
rodzice często zabierali mnie na wycieczki do lasu, nie mając po-
jęcia, jak wielkie w związku z powyższym pokładałem w tych
wyprawach nadzieje.

Kiedy wyjechałem na studia na Uniwersytecie Egejskim,
ciemnoocy, śniadzi mężczyźni nadali mi przydomek O Mikros
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Prinkipas, czyli Mały Książę. Jak sądzę, zasłużyłem na to miano
niewysokim wzrostem, ozłoconymi greckim słońcem włosami
i niebieskimi, zawsze trochę smutnymi oczyma.

Kiedy wróciłem do kraju, babcia upiekła powitalną szarlotkę,
pamiętając doskonale, że jest to mój ukochany smak dzieciństwa.
„Używaj tylko kwaśnych jabłek” — mówiła, zdradzając mi, ni-
czym pilnie strzeżony restauracyjny sekret, przepis na jabłeczne
szaleństwo. Do dziś jednak nie udało mi się odtworzyć we wła-
snej kuchni tego, zaginionego przez lata dorosłości, smaku.

Kiedy patrzyłem, jak najbliższy mi człowiek śpi z głową
na moich kolanach, po tym, jak powiedział, że nie potrafi mnie
pokochać i pragnie przede wszystkim wolności, zrozumiałem, że
naprawdę kochać, to umieć pozostawić Różę samą sobie. Ma
przecież swoje cztery kolce.

Życie uczy, że miłość ma cierpki smak kwaśnych jabłek.
Najchętniej tych zrywanych w sadzie za oknem, kiedy się jesz-
cze było małym, głupiutkim księciem o złocistych włosach. 
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zŁoTE Runo 
w poszukiwaniu straconego czasu 

Jazon

Patrzył na nią i nonszalancko zdejmował koszulę. Rozpiął ko-
lejny guzik, zsunął białą, idealnie wyprasowaną tkaninę na moc-
ne, opalone ramiona, rozpiął skórzany pasek. Nagle przerwał
i podszedł do lustra. Spojrzał na swoje odbicie, poprawił włosy,
wytarł zbierające się na czole krople potu. Poczuł bijący od siebie
zapach papierosów. Skrzywił usta.

— Jestem jak ta komoda. Większość ludzi uznałaby ją zapewne
za staroć, który już dawno powinien ustąpić miejsca eleganckiej,
nowoczesnej szafie, może znaleźliby się tacy, którzy nazwaliby
mnie zaniedbanym antykiem, wymagającym istotnej renowacji,
jednak i ci zapewne by z niej zrezygnowali, gdyż cena tego wy-
siłku przekracza wartość nawet odnowionego mebla. Ty jednak
widzisz we mnie szereg niedomykających się szuflad pełnych —
sam już nie wiem, czy ci wierzyć — „ciekawych” historii. Kiedy się
poznaliśmy, pragnąłem otworzyć je dla ciebie wszystkie, teraz
wiem, że to i tak nie miało większego znaczenia. Motorem tych kil-
ku lat, które spędziliśmy razem była ciekawość. Ciekawość od-
najdywania tajemnic, które ukryte gdzieś na dnie starej komody
nadawały sens tej miłości. Dzień po dniu. Niektórych szuflad nie
dało się jednak otworzyć, inne okazały się puste. Doskonale pa-
miętam i nadal jestem w stanie zliczyć chwile twojego rozcza-
rowania, kiedy rzeczywistość gorzko weryfikowała wyobrażenia
o zawartości mnie samego. Mam poczucie straconego czasu.

Medea podniosła się na łóżku.
— Straconego czasu? Bo nie jesteś taki, jakim pragnąłbyś być?

Czy dlatego, że nie potrafiłeś odnaleźć w sobie tego, czego mo-
żliwe, że nigdy w tobie tak naprawdę nie było? To przecież cie-
kawość nadaje sens każdej podróży. Nawet tej nieodbytej.

Tego popołudnia kochali się ostatni raz.
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Kamienie

Plaża po sztormie nabrała naturalistycznych rysów. Zawracające
fale odsłaniały trujący brud wypluty przez morze w ataku hi-
sterycznej walki z żywiołem. Martwe, galaretowane meduzy
wyrzucone na brzeg wyglądały jak bronchityczne plwociny.
Śmierdzące, wyschnięte na wiór muszle rozpadały się w dło-
niach, a pozbawione igieł wydmuszki jeżowców turlały się
po szarym piachu, napędzane wiatrem niczym zębate koła, które
wytatuował sobie na brzuchu. „Bałagan w kuchni” — pomyślała.
Jeden wielki śmietnik zapomnianych spraw, porzuconych ma-
rzeń, chorych urojeń i gnijących rozczarowań. Niebo cynicznie
krzywiło się na ten widok, przyjmując grymas burego obrzydze -
nia. W powietrzu wciąż jeszcze utrzymywał się zapach niepo-
koju, zmieszanego z odrazą. Sceneria kolchidzkiego wybrzeża
stanowiła doskonałe tło dla budującej się w myślach kobiety
nerwo wej fabuły. Obrazom tym brakowało tylko, równie brud-
nej i histerycznej, jazzowej ścieżki dźwiękowej. Morzem targała
choroba.

Medea usiadła na kamieniu, osłabiona. Dopalała ostatniego
papierosa. Dym aromatyzowanego goździkami i anyżem tytoniu
krążył przez chwilę nad jej głową, po czym wsiąkał w czarne
włosy Czarodziejki. Kiedy skończyła, wbiła niedopałek w mokry
piach pod stopami.

— Dlaczego nie odbieram mu tego, co dałam? Dlaczego splu-
nęłam i poszłam dalej, zamiast stanąć nad nim i pluć mu w twarz?
— poczuła rosnące obrzydzenie i w tej samej chwili zdała sobie
sprawę z tego, że świadomie wybrała większą satysfakcję. Widok
jego kolejnych kobiet, dławiących się tą samą, nieprzeciętnie
pięk ną trucizną.

Jazon chodził po plaży ze słoikiem w ręku. Co chwila schy-
lał się, podnosił z wody niewielki turkusowy kamień, oglądał
go uważnie i wkładał do szklanego naczynia. Chwilę potem
ponownie zaglądał do słoika, jakby szukając poparcia dla swo-
ich wcześniejszych wyborów, przesypywał dotychczasowy
zbiór i połowę zebranych kamyków wrzucał z powrotem
do morza, niezadowolony, że po wyschnięciu większość z nich
traciła swą błękitnozieloną barwę. Czynność ta wydawała się
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trwać w nieskończoność. Zebrane kamienie lądowały na powrót
w morzu, obarczone ciężarem rozczarowania.

Spacer o smaku lukrecji
— Czy masz ochotę na spacer? — spytał.
— Morze po burzy mnie niepokoi.
— Jest ciekawsze.
— Niepokój też jest ciekawy, a mimo to nadal pozostaje nie-

pokojem.
— Przesadzasz.
— Morze po burzy jest czarne. Jak lukrecje. Może i ma w so-

bie dużo słodyczy, ale ten smak i aromat przywodzą na myśl le-
karstwo. Morze po burzy choruje.

— Dlatego zbieram niebieskie kamienie. Są dla mnie sym-
bolem piękna ukrytego pod czarną powłoką niepokoju.
Powinnaś… — tu przerwał. Spojrzał na Medeę kątem oka. Przez
chwilę nie czuł zupełnie jej obecności.

— Po co tu przyjechaliśmy? — spytała.
— Szczerze? Sam nie wiem. Czuję, że gdybym odbył tę po -

dróż samotnie, wciąż pozostałaby podróżą równie dla mnie wa-
żną. Nie wiem. Może pragnąłem odnaleźć w nas… albo w sobie
to, co utraciliśmy. Jak myślisz?

— Nic już nie myślę.

Planowanie podróży
Medea trzymała w ręku kieliszek czerwonego wina.

— Ateny? Paryż? Paryż jest piękny jesienią. Morze Czarne?
— Wszystko mi jedno — odparła, kiedy zrozumiała, że mówi

do niej. Czuła, że przełyka trunek, który już kilka minut wcze-
śniej stracił dla niej smak. Gdyby miała opisać jego bukiet, byłaby
bezradna. Na języku pozostawał po każdym łyku jedynie cierp-
ki aromat. Spojrzała na Jazona. Mówił coś.

— Jesteś moją Czarodziejką, pamiętasz? Nie płacz. Doceniam
wszystko, co dla mnie zrobiłaś. To, że tu jestem, że potrafię trze-
źwo myśleć, że radzę sobie z życiem, pracuję, zarabiam, jestem
samodzielny… zawdzięczam tobie. Spróbuj mnie jednak zro-
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zumieć. Ona ma w sobie coś, co sprawia, że czuję się silny, młod-
szy, mądrzejszy. Twoja mądrość mnie onieśmiela. Twoje czary
budzą we mnie lęk. Z początku pociągała mnie tajemniczość i ta
twoja mistyczna zaradność. Myślę jednak, że byłem dzieckiem,
które potrzebowało kierunku, teraz sam sobie jestem kompasem.
I chcę dorosnąć.

— Myślisz, że dorosłość to umiejętność obierania zawsze
słusznego kierunku? Mylisz się. Dorosłość to odpowiedzialność,
a ty „używasz” ludzi. „Używasz” miłości. Przestań to robić.
Wtedy dorośniesz.

— Wyjazd dobrze nam zrobi. Planujemy go od lat i nie widzę
powodu, dla którego mielibyśmy tej podróży nie odbyć. To
będzie dobry początek nowej drogi. Twojej i mojej. W końcu,
sama powiedziałaś, że wszyscy się jedynie w tym życiu stykamy.
Na chwilę.

— Czasem poruszamy się w dokładnie odwrotnych kie-
runkach. Dlatego na siebie wpadamy.

Medea
Zamknęła oczy. Miała nadzieję, że nigdy już ich nie otworzy. Tak
się jednak nie stało. Trucizna, którą sama uwarzyła, okazała się
zbyt słaba. Czy to możliwe, by tak wielkie cierpienie nie potrafiło
jej zabić? Przypomniała sobie klub, w którym go poznała. W jej
uszach wciąż brzmiała jazzowa muzyka. Była jak chwast, które-
go nie sposób wyplenić. Medea doskonale pamiętała myśl, która
przemknęła jej wówczas przez głowę. Może na chwilę, może
na dłużej, ale ich drogi kiedyś się przetną. 

Tego dnia się zakochała.
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pTak 
spoD kapELusza 
tajemnica czterech składników

moim czterem kobietom

Zaprosić kogoś — znaczy mieć na względzie jego szczęście
przez cały czas, gdy jest pod naszym dachem.

Anthelme Billat-Savarin

Miłość kucharza — Paryż
Zapięty tylko w talii, idealnie skrojony żakiet z oliwkowej skóry
uwydatniał jej piękne piersi, a oliwkowy jedwabny szalik do-
skonale współgrał z zielonymi oczami. W ręku trzymała owinięte
w papierowy rożek pieczone kasztany. Promienie jesiennego słoń -
ca nad Pont Neuf wślizgiwały się w każdą szczelinę między luźno
spiętymi włosami dziewczyny, po czym rozszczepione jak w pry-
zmacie, łamały się w kącikach jej ust. Przypomniała sobie, jak bab-
cia Janka kupowała w Warszawie kasztany sprowadzane z za-
granicy i zawsze mawiała, że rzadko kiedy są dobre, że na jeden
funt trafia się zaledwie pół funta dobrych i nie ma wyjścia, „trzeba
się z tym pogodzić w imię słodkiego szaleństwa”. Gotowała je po-
tem jak ziemniaki, po czym przygotowywała rumiany karmel i za-
nurzała w nim upieczone owoce. Cała rodzina siadała przy stole,
a babcia wyjmowała drewnianym szpikulcem cukrowe pyszności,
moczyła chwilę w wodzie z lodem i układała na porcelanowej
tacy. Kasztany paryskie, prażone, choć nigdy Agnieszce tak bardzo
nie smakowały, swą delikatną słodyczą przywodziły na myśl cza-
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sy dzieciństwa. Dlatego dziewczyna często spacerowała z pa-
pierowym rożkiem w ręku, starając się odnaleźć w swojej nowej
ojczyźnie zapomniane smaki z rodzinnego domu. Bruno poprawił
sportowy kapelusz i owinął raz jeszcze wokół szyi długi, pleciony
z pojedynczych nitek szarolawendowej wełny szalik, dzięki które-
mu czuł, że wygląda naprawdę modnie, mimo że Agnieszka,
której kultura anglosaska wciąż jeszcze bliższa była niż francuska,
określiłaby go zapewne słowem „dandy”.

— O czym myślisz? — spytała. 
Bruno przystanął na środku mostu i wychylił się jak dziecko

za balustradę.
— Wczoraj na wykładzie o kuchni molekularnej pewien pro-

fesor powiedział, że jedząc, spożywa się miłość kucharza, a mi-
łość trwa zawsze tylko chwilę. Powiedział także, że jemy to, co
nauczyliśmy się jeść, jemy naszą kulturę. Mistrz mówił o tym, jak
ważne w naszej teorii smaku jest dziedzictwo, kraj z którego po-
chodzimy. Podał przykład afrykańskiego rarytasu — mózgu mał -
py serwowanego w małpiej czaszce, który to „przysmak” nas,
Europejczyków odstręcza, a dla rodowitych plemion afrykań -
skich jest czymś zupełnie naturalnym. Nawet ta dygresja wy-
wołała na twarzach zebranych grymas niesmaku. Zastana wia -
łem się więc nad tym, na ile twój i mój smak łączą się z naszą
przeszłością. Kiedy jemy pieczone kasztany, myślimy oboje
o dzieciństwie, gdyż nasze babcie, obdarzone arystokratycznym
szlifem, gustowały właśnie w tego rodzaju potrawach, same
smażyły konfitury i robiły galarety, gotowały kompoty, przy-
gotowywały nalewki i likiery, wyrabiały marcepany. I dziś, kiedy
ty mieszkasz w Paryżu, a ja wciąż jeszcze szukam swojego miej-
sca, z każdym kęsem czegoś nowego odwołujemy się w myślach
do smaków już odnalezionych.

— Czy tak samo nie jest z miłością? Szukamy dla niej fun-
damentu w przeszłości. Budujemy w wyobraźni ramy, w które
pragniemy wtłoczyć nowe związki i relacje. I mimo że za każ -
dym razem odnajdujemy w ich smaku coś nowego, jakaś część
naszych receptorów podpowiada nam, że pewien pierwiastek
tego „nowego” smaku już znamy.

— Płakałaś kiedyś przy jedzeniu? Pomyśl, płaczemy przy fil-
mach, wzruszamy się do łez w teatrze lub czytając książkę czy
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obcując ze sztuką. Ale czy płakałaś kiedyś przy jedzeniu? Bo to
jest chyba klucz do tajemnicy, o której mówię. Raz w życiu zda-
rzyło mi się wzruszyć, zupełnie naturalnie ścisnęło mnie w gar-
dle od łez, kiedy udało mi się usmażyć jabłka w cieście według
rodzinnego przepisu i wraz z pierwszym kęsem przed oczami
stanęło mi dzieciństwo rysowane słodkim smakiem.

— Ja płaczę w życiu najczęściej z miłości. Jeśli jest tak, jak po-
wiedział profesor, że jedząc, spożywa się miłość, to znaczy, że
 rozpływające się w ustach jabłka w cieście były miłością twojej
mamy i babci, wspomnieniem szczeniackich zauroczeń i nie-
szczęśliwych romansów, jednym słowem wszystkiego, o czym
pozornie już zapomniałeś. Bruno, biegnę do pracy, będę na kola -
cji wieczorem, zadzwonię wcześniej, byś pomógł mi wybrać wino.

Złote włosy dziewczyny zniknęły dopiero w cieniu drzew
przy Port du Louvre.

Alchemia smaku — Londyn
— Kochany, przecież wiesz, że ja od dziecka nie jem jajek. Są ośli-
zgłe, a ich konsystencja wydaje mi się okropnie galaretowata
i nieprzyjemna. Nie potrafię się przełamać.

Bruno uśmiechnął się do siostry złowrogo.
— Dziś spróbuję cię do nich przekonać. Nie ma nic wspa-

nialszego niż żółtko delikatnie otulone ściętym białkiem, błysz-
czące i lekko prześwitujące przez białą koszulkę. Spójrz, wciąż
pozostało płynne. Przetnij widelcem białą otoczkę, tak by żółty
gęsty krem rozlał się apetycznie na talerzu. Przyrządzanie jajek
w koszulkach to nie jest wcale prosta sztuka. Istnieje wiele teorii
ich gotowania tak, by wypuszczone ze skorupek wprost do go-
rącej kąpieli utrzymały jak najbardziej kulisty kształt. Wiadomo
powszechnie, że odrobina octu przyspiesza koagulację białka,
niektórzy obracają jajka w trakcie gotowania szpatułką, inni
wprawiają w ruch wodę w rondlu. Niezależnie od tego, na ile
czynności te pomagają, a na ile szkodzą utrzymaniu idealnej for-
my jajka, w całej tej kulinarnej praktyce chodzi tak naprawdę
o pewną prostą filozofię.

— Bruno, mówisz o gotowaniu jajek tak, jakbyś opisywał pra-
cę rzeźbiarza.
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— Siostrzyczko, gotowanie od początku do końca jest dla
mnie zabawą z formą, kształtowaniem jej według sobie znanej
koncepcji. Brillat-Savarin powiedział kiedyś, że można wyróżnić
trzy rodzaje kuchni, pierwsza zajmuje się przyrządzaniem po-
karmów, druga to chemia, zajmuje się analizą składników i pro-
cesów, a trzecia to farmacja, coś na kształt kuchni leczniczej. Ja
dodałbym dziś jeszcze czwarty rodzaj. Jest nim plastyka, bo
kuchnia to dla mnie coś więcej niż proces przygotowania po-
trawy według opracowanej i sprawdzonej receptury. To im-
prowizacja, do której niezbędny wydaje się artystyczny kunszt
i manualne zdolności. Przede wszystkim jednak liczy się pomysł.
I to zarówno idea przyrządzenia, jak i idea prezentacji gotowego
dania. Dlatego układam jajka poszetowe na chrupiących liściach
szpinaku, które skrapiam octem balsamicznym i odrobiną świe-
żej oliwy. Żółte transparentne i czarne balsamiczne krople two-
rzą z bielą i zielenią piękną, elegancką kompozycję. Dopiero tak
podane i rozcięte widelcem jajka wydają mi się nabierać na ta-
lerzu właściwej formy.

Dziewczyna usiadła przy stole. Za namową brata rozcięła
żółtko jajka jednym, zdecydowanym ruchem, z miną tak skon-
centrowaną, jakby uśmiercała żywy organizm. Niepewnie wło-
żyła do ust pierwszy kęs, z niedowierzaniem przypatrując się
wciąż jeszcze żyjącemu obrazowi, dla którego talerz nie był pod-
stawą, a ramą. Tego dnia, siedząc na ławce w Regent’s Park na ty-
łach swojej uczelni, zrozumiała, że jej brat, który przecież nie był
kucharzem, znalazł w życiu swoje własne piękno. Kiedy zamy -
kał się w kuchni, rozpoczynał kilkugodzinną zabawę z kolo rami
i kształtami, formując je wedle smaku. W ten sposób uciekał
przed rzeczywistością w swój własny świat, pełen oryginalnych
pomysłów. Możliwość tworzenia nieskończenie wielu rozwiązań
przypominała grę, w której wszystko inne przestawało mieć zna-
czenie. Tego dnia zrozumiała również, że Bruno żyje dla tych, dla
których gotuje.

Ptak spod kapelusza — Warszawa
— Cześć Bruno, może masz ochotę na spacer ze mną i Blanką? —
głos w telefonie brzmiał jak z zaświatów.
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Kiedy widział ją po raz ostatni? Dziesięć, może jedenaście lat
temu — nie pamiętał. Pamiętał natomiast wspólne śniadanie
na Nowym Świecie wiele lat temu. Zdradził jej wówczas pewną
długo skrywaną tajemnicę, jednak nastrój chwili popsuł na-
uczyciel niemieckiego, który niczym duch pojawił się w restau -
racji i niemal za uszy wyprowadził ich stamtąd na lekcję, niszcząc
tym samym idealne, letnie wagary.

— Chętnie, będę w Łazienkach jutro w południe, mam na-
dzieję, że cię rozpoznam — Bruno zaśmiał się do słuchawki
odrobinę przesadnie.

Kasia siedziała na kamieniu, trzymając na rękach dzieci.
Myślał o tym, ile zmieniło się od czasów młodości, jak bardzo

ona się zmieniła, jaką magiczną posiadła sztukę, by dokonać tak
wielkiej transformacji. Minęło dwanaście lat, a jego przyjaciółka
wypiękniała nie tylko zewnętrznie. Pamiętał czas, kiedy zamiast
w szkolnej ławie, całe dnie spędzał z nią w warszawskich ka-
wiarniach, prowadząc długie, z perspektywy lat zupełnie nie-
poważne rozmowy. Dziś, w jej spojrzeniu, serwowanym w to-
warzystwie kilku uroczych zmarszczek, rysowała się życiowa
mądrość i dojrzałość. Wbrew pozorom pierwszym skojarzeniem
nie było wino, które musi dojrzeć, by jego smak określił się z cza-
sem. Bruno przypomniał sobie wyczytaną gdzieś historię o my-
śliwych z południowo-wschodniej Francji, którzy na wrześ nio -
we polowania wyruszali zaopatrzeni w pieprz i sól, a upolowane
ptactwo skubali na miejscu, po czym przyprawiali i chowali pod
kapeluszem, by przez kolejne godziny polowania, przepiórki,
kuropatwy i figojadki skruszały.

Patrząc, jak Kasia rozmawia z dziećmi, jak na przemian głasz-
cze je po głowach, a potem karci, grożąc palcem, Bruno zro-
zumiał, że nie chodziło ani o czas, ani o proste sztuczki, których
zadaniem było uszlachetnianie pierwotnego smaku. Życie na-
uczyło ją niezwykle cennej sztuki dzielenia się. Była matką.
Wydawało się, że to krzyk głodnej córeczki, a potem atawi-
styczny gest przystawienia do ust dziecka piersi, by nakarmić je
sobą, były tym przełomowym momentem w jej życiu, który
sprawił, że ukochana z lat młodości, odnalazła swój własny ta-
jemny składnik.
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Tajemnica — Ateny

Do stołu nakrytego zwykłą, kraciastą ceratą podeszła Agata.
Uśmiechnęła się delikatnie i czułym gestem uściskała kolejno
każ dą z kobiet. Słońce powoli chowało się za wzgórzem
Likavitos, jakby niewidzialna ręka usunęła je ze scenografii,
do której nagle przestało pasować. W powietrzu roznosił się za-
pach gnijących owoców opuncji.

— Znalazłam swój smak — zaczęła. — Indie są dla mnie tym,
czym dla Brunona były Ateny. Ludzie, których spotkałam
na swojej drodze myślą inaczej, uczą się tego, czego nie umieją,
a nie tego, czego opłaca się uczyć. Są tacy, jacy potrafią być, a nie
tacy, jakimi inni by ich chcieli widzieć. Indie otworzyły mi oczy
na wiele spraw. Tam jest się spokojnym, bo w tym wielkim cha-
osie wokół, twój wewnętrzny chaos wycisza się. To kraj kon-
trastów, zapachów, przypraw i smaków. Kiedy płynęłam stat-
kiem, patrzyłam w morze i pomyślałam, że najpiękniejszą
rzeczą, jaką możemy dać Brunonowi teraz, kiedy go już z nami
nie ma, to opisać swoje własne odnalezione smaki na skrawkach
papieru i rozrzucić te karteczki gdzieś nad morzem. Przecież taki
był. Patetyczny. Zawsze ze wszystkim przesadzał. Nawet kiedy
żartował. Nigdy nie zapomnę, jak namawiał mnie, bym spróbo-
wała duszonych grzybów. Bardzo się bałam, bo nie ufam wa-
riatom — grzybiarzom, ale dałam się przekonać. Po kolacji przez
kilka dni dzwonił codziennie i pytał złośliwie, jak się mam i czy
wciąż się w ogóle jeszcze mam. Zastanawiałyście się, na czym po-
legała tajemnica jego poszukiwań? Opowiadał mi kiedyś wy-
myśloną przez siebie teorię czterech składników. Sądziłam wów -
czas, że to kwestia jego romantycznego podejścia do życia, że de
facto takich składników mógłby wymyślić, gdyby tylko chciał,
znacznie więcej. Teraz, kiedy patrzę na was, myślę, że nie bez po-
wodu jesteśmy tu właśnie my cztery. Każda z nas spotkała
Brunona w innym momencie jego życia, każda z nas znała zu-
pełnie innego Brunona.

— Zjedzmy kolację, przecież tak bardzo się napracował.
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kWiaT DzikiEgo
hiBiskusa 
opowieść jednego dnia

Ten jeden dzień
Początek roku od zawsze budzi we mnie uśpioną, nostalgiczną
naturę. Styczniowe śniegi jakoś chętniej odbijają budzące się
do życia słońce. Łatwiej też wyobrazić sobie, że już za parę chwil
powietrze straci ostry, mroźny aromat. Z początku stanie się rześ -
kie i świeże, by potem, przez długą część roku lenić się, lepko
i słodko.

Historia, którą opowiem, ma miejsce każdego roku. Co roku
bowiem, gdzieś spowita ogrodem lub przygłuszona pękającym
murem, otoczona opieką lub całkowicie zapomniana, rozkwita
opowieść dzikiego hibiskusa. Niezależnie, ile wątków i emocji
w sobie kryje ani ilu bohaterów karmi, kwitnie tylko jeden
dzień.

Są tacy, którzy za pomocą szóstego zmysłu potrafią prze-
widzieć, kiedy dzień ów nastąpi. Porzucają wówczas wszystko,
by przez te kilkanaście godzin poświęcić się jedynie snutej przez
kwiat hibiskusa opowieści. Oddają się jej bezgranicznie, stając się
częścią baśni. Są jednak i tacy, którzy nie potrafią usłyszeć ani sło-
wa. Patrzą przez okno na kwiat, gdy ten próbuje podzielić się
swoją historią, uśmiechają się jednak obojętnie i najzwyczajniej
w świecie odchodzą do swych zajęć.

Ci pierwsi, często nie potrafią wrócić do siebie. Ci drudzy,
na kolejną szansę, czekać muszą cały rok.

Słodycz w kieliszku
Tamten wieczór spędzałem jak zwykle na mieście. Gdyby sfil-
mować wszystko, co działo się wówczas wokół mnie, a potem
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odtworzyć tę historię w przyspieszonym tempie, dostrzegli-
byście świat w mikroskali. Ludzie staliby się jedynie cienkimi
smugami barw, rozszczepianych przez przytłumione światła
umieszczone za barem. Hałaśliwymi, pijanymi, kłócącymi się bo-
haterami koszmarnego snu o Warszawie. Wszechobecny dym ni-
kotynowy dałby się odczuć nawet tym, którzy na co dzień nie
stronią od papierosa. Jednak z tego odurzającego jazgotu wy-
łaniała się owego wieczora cicha pieśń miasta. Zagubionego
i brudnego. Tak, jakby punktualnie o dwudziestej trzeciej, ci,
którzy nie mają nic do powiedzenia, szli spać, a ci, których ce-
chuje nadmiar słów i myśli, przyszli tutaj, do baru na Trzech
Krzyży.

Jedyne, o czym marzyłem owego wieczoru to delikatna sło-
dycz w kieliszku. Słodycz upajająca i zagłuszająca jęki tych,
którzy próbowali wyseplenić wszystkie bóle istnienia w rękaw
barmana. Nagle, kiedy byłem już bliski zamówienia kolejnej ka-
rafki Chardonnay, podszedł do mnie młody mężczyzna. Bez py-
tania usiadł na krześle obok, spojrzał mi w oczy i powiedział: 

— Powinno być dwanaście i pół.
— Dwanaście i pół? Czego dwanaście i pół być powinno? —

odparłem wrogo, uznając wrogie nastawienie za jedynie słuszne
w sytuacji, w której się znalazłem.

— Opowiadań. Zaginionych smaków powinno być dwa-
naście i pół. Nie dwanaście ani nie trzynaście, dwanaście i pół.

— A to „pół” to powinno być pana zdaniem „pół opowia-
dania”?

— To „pół” powinno być opowiadaniem, którego nigdy nie
skończysz. Nosisz przecież w sercu „pół” takiego opowiadania.

— O czym jest to opowiadanie? — spytałem, łagodniej i zde-
cydowanie bardziej przyjaźnie.

— Przecież wiesz, o dojrzewaniu do prawdziwej miłości —
obcy mężczyzna uśmiechnął się i wstał. Na pożegnanie, osten-
tacyjnie zdjął z głowy kaszkiet i ceremonialnie się ukłonił, przy-
wodząc na myśl dżentelmenów z początku poprzedniego wie-
ku. Nigdy więcej go nie spotkałem.

Kiedy wróciłem do domu, w skrzynce czekała na mnie prze-
syłka. Był nią słoiczek kwiatów hibiskusa w syropie. Zamówiłem
je kilka dni wcześniej, by poczęstować gości lampką szampana,
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z zatopionym wewnątrz kwiatem, który pod wpływem szu-
miących bąbelków z la Côte des Bar rozwijał w kieliszku swe
amarantowe płatki.

Uniosłem kieliszek w stronę świecy i skupiłem uwagę na za-
topionym w szkle kwiatostanie. 

Historia hibiskusa (epilog)
Byłem Gustawem, wierząc, że znajdę upragnioną miłość, która
pozwoli mi zrozumieć, czym jest naprawdę słodki smak. Tak jak
on przychodzę czasami do Ogrodu Saskiego w nadziei, że znaj-
dę tam cel swoich poszukiwań.

Byłem Nadią Hammersmith, zmęczoną życiem, znudzoną
otaczającym ją brakiem smaku. Nie potrafiłem dostrzec kwiatów
magnolii, gdyż soczysta zieleń liści przysłaniała mi to, co na-
prawdę piękne.

Byłem Alonem Sharr, Młodym Mężczyzną, który u podnóży
Akropolu spotkał Kobietę w Czerni i usłyszał od niej niezwykłe
słowa o kamieniach, z którymi dzieli swoją historię. Dzięki niej,
wiele lat temu odnalazłem drogę, którą do dziś podążam. Drogę
utkaną śródziemnomorskim słońcem i żywicznym zapachem
mastichy. A może droga ta dopiero przede mną?

Paryskie święta, obserwowane z perspektywy „metra i trochę”?
To właśnie święta mojego dzieciństwa. Zapach gałki muszkatołowej,
goździków i cynamonu do dziś obecny jest w mojej kuchni. To pa-
miątka dziecięcych wypieków, domowych pierników i secesyjnych
broszek przypiętych do piersi moich kobiet: mamy, siostry i babci.

Alessandro to ja. Kiedy płynąłem statkiem z Grecji do Włoch
odczytałem na uniesionym wiatrem skrawku papieru greckie
słowa. Noszę je w portfelu do dzisiaj. To wtedy utraciłem pierw-
szą prawdziwą miłość, a moja siostra „Gioia” starała się mnie zro-
zumieć. Matka pozostała wówczas niemym świadkiem tych zda-
rzeń, licząc na to, że sam pojmę, komu powinienem wręczyć
naszyjnik z czekolady.

Wyrzeźbiłem kiedyś gipsowego anioła. Jedno z jego skrzydeł
pękło mi w dłoniach. Serce pękło wówczas któryś już raz.
Figurkę zakopałem pod wielkim drzewem morwy, które rosło
pod moim rodzinnym domem.
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Fado pomogło mi wsłuchać się w głąb siebie. Dzikie figi zro-
zumieć kim jestem. Jestem bowiem Małym Księciem, który do-
piero niedawno dowiedział się, na czym polega prawdziwa wol-
ność Róży.

Do dzisiaj, kiedy ktoś pojawia się i odchodzi, czuję na języku
smak lukrecji, jakbym chorował. Przed oczami staje mi wówczas
obraz Jazona, który przerzuca w dłoniach turkusowe kamienie.
Medea siedzi wówczas na brzegu, paląc goździkowe papierosy.

Życie ma niezliczoną ilość smaków, które odkrywamy zbyt
późno. Niczym osiemnastowieczni myśliwi, powinniśmy na-
uczyć się przyprawiać chwile, które z perspektywy czasu mogą
znaczyć znacznie więcej.

Kwiat hibiskusa kwitnie tylko jeden dzień. To może być już jutro.
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