Wiosna w Rózanach

Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,
czy to poważne, czy to pożyteczne ‒
co świat ma z dwojga ludzi,
którzy nie widzą świata?
[...]
Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej
twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej.
Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać.
Wisława Szymborska, Miłość szczęśliwa

Rozdział 5
Gdy Zosia wyszła, pani Zuzanna wróciła do salonu i ciężko usiadła na
kanapie. Przed dwoma tygodniami skończyła osiemdziesiąt cztery lata. Zaczynała czuć się staro. Nie przypuszczała, że kiedyś tego doczeka. Radość
życia jakby powoli z niej uchodziła.
Po południu wyjęła z szafy kilka niebieskich zeszytów, w których od
wczesnej młodości zapisywała sobie różne rzeczy. Miała nadzieję, że przypomnienie dawnych szczęśliwych chwil poprawi jej nastrój.
Napiła się herbaty i wzięła leżący na wierzchu zeszyt. Otworzyła go na
chybił trafił.
8 grudnia, piątek
Babcia znów mnie zaskoczyła! Gdy jej powiedziałam, że nie wyjdę za
Jasia, pokiwała głową: „Jedno głupstwo wystarczy. Po co do ciąży dodawać przymusowe małżeństwo. Bo na myśl o doktorze Lackowskim krew ci
nie tańczy, prawda?”. Czasem mi się wydaje, że ona wie, że kocham Piotra.

Następne zdanie było tak mocno pokreślone, że w kartce zrobiła się
dziura. Pani Zuzanna jednak doskonale pamiętała, co tam napisała, a potem z pasją skreśliła w grudniu trzydziestego dziewiątego roku: „Chociaż
on nie żyje”.
Ręce tak jej się trzęsły, że upuściła zeszyt na podłogę. Czemu otworzyła
akurat ten!?
Tak, kochała i Joachima, i Aleksandra, ale to Piotr był jej pierwszą i największą miłością.
Poszła do swojego pokoju i przyniosła wielkie krawieckie nożyce. Dawno
nie miała ich w rękach. Jednak choć pocięła zeszyt na drobne kawałki, zawinęła w gazetę i wrzuciła do kosza na śmieci, pamięć podsuwała jej obrazy
dawnych dni.
Idzie środkiem nawy kościoła Mariackiego i razem z innymi druhnami
niesie koronkowy welon Hanki, która za moment powie „tak” panu Piotrowi Boruckiemu. Czternastoletnia Zuzanna patrzy ciekawie na narzeczonego. Ich oczy się spotykają. Przeszywa ją dreszcz jak prąd elektryczny.
Jeszcze nie wie, że nigdy nie zapomni tej chwili i że do końca życia będzie
kochać tego mężczyznę. Nawet teraz, choć jego kości dawno rozsypały się
w proch na nadrzecznej łące...
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Boże Narodzenie w Różanach, zaraz po narodzinach Stasia... Szalony kulig, gdy jechała z Piotrem w jednych saniach, a on obejmował ją ramieniem...
Polowanie, na które poszła razem z Piotrem i doktorem Pomianem-Lackowskim, i nawet do głowy jej nie przyszło, kim ten drugi będzie kiedyś w jej życiu... Bal w Różanach, którego była królową i na którym tańczyła z Piotrem...
Umówiona schadzka w bibliotece i czekająca tam na nią kobieta w wiejskiej
bluzce wyszywanej w kwiaty. Duch o czarnych, okrutnych oczach kobry.
Pani Zuzanna nie wierzyła w duchy. W różańskiego jednak tak, bo
dwa razy widziała go na własne oczy. Legenda mówiła, że właściciel Różan uwiódł i porzucił piękną wieśniaczkę i że pewnej nocy zjawiła się ona
w jego małżeńskiej sypialni, pocałowała go, a potem zagłębiła rękę w jego
piersi i wyciągnęła z niej serce. I że potem zabijała w ten sam sposób mężczyzn, którzy złamali serce jakiejś kobiecie.
Gdy po raz pierwszy przyszła do Zuzanny, we śnie, głaskała ją po głowie i szeptała, że śmierć rodziców i Justyny nie była jej winą... Nie przypominała wtedy szykującej się do ataku kobry. Miała oczy jak dwa ciemne
jeziora, spokojne i rozświetlone księżycem...
Pani Zuzanna z trudem wstała z kanapy. Choć dochodziła dopiero
ósma, postanowiła się położyć. Napisała na kartce: „Stasiu, Zosia wróci dopiero jutro na obiad. Ja położyłam się wcześniej. Kolację masz w lodówce”,
i oparła ją o flakon z różami na stole w jadalni.
Rzadko brała coś na sen, tym razem połknęła tabletkę lorafenu.
Śniło się jej lato. Rozgrzany słońcem, pachnący las, fioletowe wrzosy na
tle ciemnozielonych poduszek mchu. Uśmiechnęła się przez sen i odwróciła na drugi bok.
Leżąca na kołdrze ręka zaczęła drżeć. Czoło się zmarszczyło, a usta zacisnęły w wąską kreskę. Jęknęła przez sen.
Nadal było lato. Szła piaszczystą drogą w bezlitośnie prażącym słońcu,
niosąc na rękach dziecko. Buty miała pełne piasku. Szczypiący pot ściekał
jej po twarzy, po plecach, po brzuchu. Wczepione w nią dziecko ciążyło jak
kamień. Zacisnęła zęby i oderwała dziecięce ramiona od swojej szyi. Pochyliła się i położyła dziecko na ziemi. Nagle kątem oka zauważyła jakiś ruch.
Wyprostowała się gwałtownie. Przy drodze wyrosły trzy lśniące wilgocią
kopce czarnej ziemi z wielkimi krzyżami. Wiedziała, czyje to groby. Odskoczyła do tyłu i wpadła w piaszczysty lej jak mrówka. Chciała krzyknąć,
lecz piach zasypał jej usta.

Rozdział 12
Eryk zadzwonił na Skypie dokładnie o siódmej.
– Cześć, Marianno. Masz chwilkę?
– Pewnie. Na Wschodnim Wybrzeżu zaczęła się przerwa na lunch.
– Wiem.
Powinna się była domyślić. Zerknęła na stronę z czasem na świecie – gdy
pracowała, zawsze miała ją otwartą. W Tokio była druga w nocy.
– Nie musisz być taki uważający. Gdybyś zadzwonił rano, też bym odebrała.
– Ale pewnie byłabyś w gorszym humorze.
Zaśmiała się.
– Pewnie tak. Nie jestem typem skowronka.
– Wiem.
Przewróciła oczami. Kamerę miała wyłączoną i mogła sobie na to pozwolić. Eryk jak zwykle zadzwonił, by się dowiedzieć, co u Zosi. Druga
w nocy... Należy mu się jakiś bonus.
Usłyszała z kuchni dzwonek piekarnika. Eryk pewnie też.
– Piekarnik mnie wzywa.
– Zadzwoniłem nie w porę, przepraszam...
– Co ty pleciesz! Zawsze robiłeś ceregiele, teraz to ci się nasiliło. Pewnie to wpływ Japonii.
– Japończyk, kłaniając się przy tym niemal do ziemi, powiedziałby: Stokrotnie przepraszam szanowną panią. Szanowna pani zechce mi łaskawie
wybaczyć, że zakłóciłem cenny spokój i ośmieliłem się zabrać pani czas.
Dziękuję uniżenie za to, że łaskawie zgodziła się pani ze mną porozmawiać.
– Widzę, że całkiem zadomowiłeś się w tym pięknym kraju.
– To niemożliwe.
– Naprawdę? Chętnie o tym pogadam. Tylko przyniosę sobie kolację,
która właśnie mi się zrobiła. Wystawię laptop na ganek, włączę kamerę
i popatrzysz sobie na stary widok.
Marianna wyjęła musakę z piekarnika, nalała sobie kieliszek białego
wina i wyszła przed dom.
– I jak? – zapytała.
– Mój Boże, odzwyczaiłem się od widoku przestrzeni. Tu mam widok
na okna sąsiada. A właściwie miałbym, gdyby szyby były przezroczyste.
– A nie są?
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– Na szczęście nie.
– Może powinieneś się przenieść do wieżowca?
– Myślałem o tym. Za bardzo się jednak boję trzęsienia ziemi.
– No tak... W jednopiętrowym domku z kartonu, papieru i sklejki... bo
w takim mieszkasz, prawda?
– Prawda – zaśmiał się.
– ... jesteś bezpieczniejszy. Uważaj tam na siebie.
Miała na myśli: „wróć cały i zdrowy”, „szkoda, że cię tu nie ma”, „wolałabym, żebyś to ty był na miejscu Krzysztofa”. Nachyliła się do kamery
i posłała mu całusa.
– Marianno, dzięki. Od razu mi lepiej.
Odsunęła się, by nie zasłaniać mu widoku, gdy nagle poprosił:
– Pokaż się jeszcze raz.
– Zapomniałeś, jak wyglądam? – Wzniosła kieliszek do kamery.
– Właśnie nie, i widzę, że wyglądasz inaczej... Nowa fryzura, prawda?
Kiwnęła głową.
– Wyglądasz ślicznie.
A gdy się uśmiechnęła, dodał:
– Jesteś taka promienna. Po prostu urocza.
Przez moment chciała mu opowiedzieć o Andrzeju. „Za wcześnie, nie
będę zapeszać”.
– To chyba odblask szczęścia Zosi – palnęła.
– Zosia jest szczęśliwa. Cieszę się – powiedział cicho. – Naprawdę się
cieszę – powtórzył głośniej.
– Wiem.
Miała ochotę dać sobie po głowie. Ale przecież zadzwonił, by gadać
o Zosi. Ma, czego chciał.
– Zosia świetnie wygląda i dobrze się czuje. Pani Zuzanna też już całkiem wróciła do zdrowia. Tęsknię za nimi, ale to już niedługo potrwa. Przeniosą się do Różan, gdy tylko wrócę ze Stanów.
– Wracasz dwudziestego drugiego sierpnia, prawda?
– Tak. A ty?
– Pierwszego grudnia – powiedział grobowym głosem. I chyba żeby się
dobić, zapytał: – A jak Krzysztof?
– Bardzo o nią dba. Przynajmniej Zosia tak twierdzi.
Eryk westchnął.
Marianna odsunęła musakę, która całkiem wystygła, i wypiła resztę
wina.
– Poczekaj chwilkę, przyniosę sobie coś do picia.
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Pobiegła do kuchni, włożyła kokilkę z powrotem do piekarnika, otworzyła lodówkę i nalała sobie jeszcze jeden kieliszek. Potem wygodnie rozsiadła się na ganku.
– Już jestem. – Pomachała do kamery. – Szkoda, że ciebie nie mogę zobaczyć.
– Mam tu za słabe łącze.
– No to patrz sobie na widok Różan o zachodzie słońca i opowiadaj, co
tam w Tokio.
– Okropnie gorąco i wilgotno. Już dawno bym nie żył, gdyby nie klimatyzacja. Poza tym zamknęli mój ulubiony bar, gdzie jadam śniadania.
– Za mało jadłeś i zbankrutowali?
– Na szczęście nie.
Zaśmiał się wreszcie i Marianna miała nadzieję, że to koniec gorzkich żali.
– Miasto opustoszało, bo zbliża się bon, święto, które Japończycy spędzają w swoich rodzinnych miejscowościach. W Tokio zostali tylko cudzoziemcy i edokko, czyli rodowici tokijczycy.
– Bon? Nigdy o nim nie słyszałam.
– To buddyjskie święto zmarłych. Dni, w które dusze przodków powracają na ziemię. Wszyscy oświetlają domy lampionami, żeby duchy nie
błądziły, a na trzeci dzień wieczorem puszczają lampiony na wodzie, w Tokio na stawie w parku Ueno, blisko mnie, żeby duchy spokojnie wróciły
w zaświaty.
– Zazdroszczę ci, że to zobaczysz.
– Ma być też pokaz sztucznych ogni. Idę z moją sponsā i z Thijsem Jansenem, Holendrem, który szlifuje tu swój japoński.
– A ta sponsā to kto? Przyznaj się.
– Nie mówiłem ci? Każdy gaikokujin, czyli cudzoziemiec, który chce
być w Japonii dłużej, ma swojego opiekuna. Moja sponsā to Chika Hasegawa. Ma imię pasujące do pani profesor od malarstwa, bo w zależności od
tego, jakimi znakami się je zapisze, może znaczyć „wiedza” albo „piękno”.
– Widzę, że nieźle sobie radzisz z japońskim.
– Nie żartuj. Nauczyłem się kilku przydatnych słów, takich jak daijōbu,
czyli okej. Wiem też, że dojō nabe to coś, czego nie wolno zamawiać: małe
węgorzyki, wyglądające jak robaki, które w dodatku połyka się żywcem.
Umiem już nawet odróżnić znaki, jakimi się pisze nazwę tego paskudztwa: gałązka, flaga, duże eł, domek na trzech nóżkach z okienkiem i domek z podmurówką.
– Żywe robaki? Fuj! A podobno Michelin ogłosił, że Paryż się skończył
i stolicą smakoszy jest teraz Tokio.
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– Naprawdę? Tokio jest bardzo duże. Może miał na myśli inną dzielnicę, nie moje Taitō. Kilka dni temu na jakimś barze zobaczyłem napis
„Fish and chips”. Zamówiłem i dostałem kilka kawałków ryby, ryż i trochę zielonych liści. Gdy się dopytywałem, co się stało z frytkami, kelnerka kłaniała mi się coraz niżej i powtarzała jedyne angielskie słowo, jakie znała: „senkju”.
– Naprawdę nic ci tam nie smakuje?
– Nie jest tak źle. Teraz jest sezon na makrele i są pyszne. Jednak... Ja
wiem, że ryba nie popełniła samobójstwa, żebym mógł ją zjeść, ale wcale
nie chcę, by ktoś ją zabijał na moich oczach albo kładł mi na talerzu coś,
co patrzy na mnie z wyrzutem lub ucieka przerażone.
– Świetnie cię rozumiem. To dlatego powiedziałeś, że tam nie można
się zadomowić?
– Nie tylko. Przede wszystkim jestem co najmniej o głowę wyższy od
wszystkich naokoło. Widzą, że jestem kosmitą, i odsuwają się na bezpieczną
odległość, albo przeciwnie, gapią się i chcą sobie ze mną robić zdjęcia.
– Super!
– Najdziwniejszym dla mnie japońskim zwyczajem nie jest nawet skomplikowany ceremoniał wręczania wszystkim i wszędzie wizytówek, bo już
wcześniej czytałem, że tak jak w ck Austrii człowiek składał się z duszy,
ciała i paszportu, tak Japończyk składa się z ciała, duszy i wizytówki, tylko
to, że zbrodnią jest wejście do domu w butach. Chyba nawet włamywacze
zostawiają buty przed drzwiami. Jeszcze większą zbrodnią jest przejście po
domu w klapkach, których używa się wyłącznie w toalecie.
– Są podpisane?
– Żebyś wiedziała. Przynajmniej moje mają napis „Toilet”. Mam szczęście, bo w moim mieszkaniu jest europejska łazienka, z króciutką wanną,
a tu w wielu domach jest tylko umywalka i toaleta, taka jak w Indiach, czyli
coś przypominającego pisuar leżący na podłodze.
– No tak, teraz rozumiem, czemu nie czujesz się tam komfortowo. A co
z tym, po co tam pojechałeś? Twój entuzjazm nie osłabł, mam nadzieję?
– Nie, skądże! Ostatnio byłem na wycieczce w mieście Uji, ze słynnym
drewnianym mostem na rzece Uji...
– Most był na rzece Kwai.
– Święta racja. O ten most też walczono, tylko że w jedenastym wieku.
Wyobraź sobie wysokie wzgórza porośnięte lasem, rzekę z pięknym mostem i wspaniały zespół świątynny z jedenastego wieku, wpisany na listę
UNESCO. I zapach zielonej herbaty unoszący się ze straganów i herbaciarni, których jest tam mnóstwo. Jest też piękny ogród botaniczny. Kwitną
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hortensje i oczywiście lotos... Wiesz, gdy patrzę na twój ogród, to widzę,
że jest piękniejszy.
– Zgadzam się. Zajmuje drugie miejsce na świecie po ogrodzie Zosi –
rzuciła bezmyślnie i znów miała ochotę wyszarpać się za włosy.
– Dziękuję ci za ten pomysł z laptopem – powiedział cicho Eryk. – Naprawdę tęsknię za tym widokiem. Zabrałem ci całą przerwę – dodał szybko,
sztucznie raźnym tonem. – Jak mogę ci to wynagrodzić?
– Przywieź mi japońską whisky, jeśli taka istnieje.
– Istnieje, ale jest paskudna. Przywiozę ci kimono.
– Pod warunkiem że dołożysz służącą, która mnie będzie w nie ubierać.
– Umowa stoi. Marianno... może wpadłabyś do mnie na parę dni?
– Oszalałeś! Słyszałam, że lot ze Stanów do Japonii trwa mniej więcej
tyle, ile studia prawnicze.
Eryk się roześmiał.
– A mogę zadzwonić do ciebie do Detroit?
– Pewnie. Gdy przyjadę, odezwę się, żebyś miał mój amerykański numer.
– Dzięki.
– Dzwoń, będę ci pokazywać widoki, żebyś nie umierał z tęsknoty.
– Nie umrę. Nauczyłem się od Japończyków, że w ekstremalnych sytuacjach należy zachowywać się z godnością. Poza tym pogrzeby są tu podobno okropnie drogie.

Rozdział 13
„Detroit chyba nigdy nie zostanie wpisane na Listę Światowego Dziedzic
twa... Grosse Pointe też raczej nie ma szans”, pomyślała Marianna, wyjeżdżając na Lake Shore Road. Po lewej stronie miała jezioro St. Clair, po
prawej – aksamitne trawniki i oddalone od drogi, ukryte w cieniu starych
drzew przestronne, piękne domy.
Przedmieście Grosse Pointe, gdzie w białym domu w stylu Tudorów
mieszkała jej matka z ojczymem, wyglądało tak, jakby było oddalone
o setki mil zarówno od wieżowców Downtown, jak i od dzielnic zrujnowanych podczas zamieszek rasowych w sześćdziesiątym siódmym roku, gdzie
do dziś straszą zabite deskami okna i wypalone szkielety domów widm.
Grosse Pointe różniło się od Detroit nie tylko pod względem architektonicznym – mieszkali tu prawie wyłącznie biali, podczas gdy trzy czwarte
mieszkańców miasta stanowili Murzyni.
Marianna minęła jachtklub z wysoką wieżą przypominającą włoską
kampanilę, i poczuła powiew od jeziora. Wystawiła twarz na lekką bryzę.
Jazda kabrioletem miała swoje uroki.
Było upalne i ciężkie piątkowe przedpołudnie. W stanie Michigan, krainie jedenastu tysięcy jezior, pod koniec lipca było wilgotno jak w dżungli.
Mimo upału na drewnianym pomoście tkwił samotny wędkarz. W małej
przystani kołysały się jachty i skutery wodne, a w oddali wolno sunął statek pełnomorski.
Przy okazałej rezydencji z białej cegły Marianna zwolniła, potem skręciła w następną przecznicę. Tu, na Oxford Road, mieszkała Tracy, jej najdawniejsza amerykańska przyjaciółka.
Marianna jeszcze raz spojrzała przez ramię na zbudowany w stylu włoskiego renesansu biały dom, dzieło Alberta Kahna, architekta samouka,
genialnego organizatora, który zbudował dla Forda ponad tysiąc fabryk na
całym świecie. Tempem i rozmachem zachwycił nawet Stalina, który pod
koniec lat dwudziestych zaprosił go do Rosji. Kahn wysłał tam grupę architektów i inżynierów, a potem w ciągu dwóch lat zbudował ponad pięćset
fabryk i przeszkolił tysiące specjalistów. Radzieccy architekci, widząc zachwyt „słońca narodów”, bezwstydnie kopiowali potem latami styl Kahna
od Kamczatki po Mińsk.
Zadzwoniła komórka, niedbale rzucona na przednie siedzenie obok torebki. Marianna ją podniosła. Stacjonarny z Polski, z Różan! Czyżby coś
z domem?
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Zjechała na pobocze i odebrała.
– Pani Marianna? Mówi Ewa Wolska. Dostałam pani numer od pani
Kornelii...
Marianna usłyszała szloch.
– Na miłość boską, co się stało!? – zawołała.
– Czy pani mogłaby zaraz tu przyjechać... – łkała Ewa. – Umarła...
umarła pani Zuzanna Hulewicz, a pani Zosia...
– Co z Zosią!? – krzyknęła przerażona Marianna.
– Karetka rano zabrała ją do szpitala.

– Eryk, proszę cię...
Marianna była zmęczona. Przecież doskonale wiedział, że chciałaby
wskoczyć na latający dywan albo jeszcze lepiej teleportować się bezpośrednio do Krakowa, czemu więc tak utrudniał.
– Wiem, że u ciebie jest szósta rano, ale proszę, skup się i posłuchaj mnie
przez chwilę. Zabukowałam na jutro bilet do Krakowa. Wylatuję o osiemnastej czterdzieści i o dziewiątej rano w niedzielę jestem we Frankfurcie.
Samolot do Krakowa jest o szesnastej czterdzieści pięć...
– Będziesz czekać tyle godzin?
– Nie ma lepszego połączenia. Poza tym pomyślałam, że może uda ci
się dziś pozałatwiać wszystkie sprawy i w niedzielę rano wylecieć z Tokio.
Sprawdziłam, jest bezpośredni lot do Frankfurtu o wpół do dziesiątej. Przyleciałbyś o wpół do trzeciej i razem przed piątą polecielibyśmy do Krakowa.
– Nie chcę czekać. Zamówię samochód i od razu pojedziemy.
– Jak to sobie wyobrażasz? Wysiądziesz po dwunastu godzinach lotu,
wskoczysz za kierownicę i zrobisz jeszcze te marne tysiąc kilometrów?
– Zamówię samochód z kierowcą. Albo lepiej awionetkę. Lufthansa ma
private jet.
– Eryk, godzina czy dwie naprawdę nie mają znaczenia. Zosia jest pod
dobrą opieką. Ani jej ojciec, ani Krzysztof, ani doktor Chober nie dadzą
jej zrobić krzywdy. A pani Zuzannie... – głos się jej załamał – i tak już nie
pomożemy.
– Marianno, proszę cię, nie płacz... Rozmawiałaś z którymś z nich?
– Znam tylko stacjonarny do mieszkania Boruckich. Nie odważyłam
się tam zadzwonić. – Marianna pociągnęła nosem. – Znalazłam numer do
firmy Krzysztofa, ale w Polsce był już wieczór i nikt nie odbierał.
– A Zosia? Dzwoniłaś do niej?
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– Gdy tylko się dowiedziałam. Ma wyłączoną komórkę.
Eryk jęknął.
– Rozmawiałam z panią Kornelią... Znasz ją, ta z Różan... Opiekuje się
moim domem, gdy mnie nie ma.
– Marianno, pewnie że ją znam. Przecież ona u mnie sprząta i mojego
domu też dogląda.
– Tracę głowę...
– I co ci powiedziała?
– Wie tyle co Ewa. Ale obiecała, że jutro rano pojedzie do Krakowa, do
pana Boruckiego. Zanim wsiądę do samolotu, zadzwonię do niej, a potem
do ciebie.
– Dzwoń! Koniecznie!
– U ciebie będzie noc.
– Nie szkodzi. Dzwoń o każdej porze. Trzymaj się, Marianno.
– Ty też.

Rozdział 22
– Nie mogłam się zdobyć na to, żeby zadzwonić do Krzysztofa.
Marianna kątem oka spojrzała na Eryka. Spiął się na dźwięk tego imienia, ale nic nie powiedział, skupiony na prowadzeniu auta po śliskiej polnej
drodze.
– I gdy tak brałam i odkładałam komórkę, zadzwoniła jego matka.
Chciała się dowiedzieć, czy mam kontakt z Zosią. Powiedziałam, jak jest
i że dziś do niej jedziemy. U Doliwów zostały zapasowe klucze do mieszkania Zosi. Umówiłam się, że zadzwonię, jak będziemy dojeżdżać do Krakowa. Pani Doliwa wyskoczy na chwilę ze szpitala i przyjedzie na Lea. To
nam bardzo ułatwi sprawę.
Eryk wjechał na wąską asfaltową drogę prowadzącą do szosy krakowskiej.
– Teraz, kiedy pan Borucki i pani Hulewicz... – Urwał. – Zosia nie ma
żadnej rodziny, prawda?
– Tak – westchnęła Marianna. – Choć pani Zuzanna nie była jej krewną.
– Jak to? Nigdy o to nie pytałem, ale zawsze mi się wydawało, że jest
spokrewniona z panem Boruckim.
– Rzeczywiście, mogli uchodzić nawet za wyjątkowo zżyte rodzeństwo.
Tymczasem była siostrą serdecznej przyjaciółki jego matki.
Eryk w milczeniu przyswajał tę informację.
– To dość skomplikowane – powiedział.
– Rodzice pani Zuzanny i jej siostra zginęli w katastrofie lotniczej jeszcze przed wojną. Została sama z babką. I wtedy zaopiekowała się nimi rodzina Boruckich, czyli rodzice pana Boruckiego, którego zresztą jeszcze
nie było na świecie.
– To do nich należały Różany, prawda?
– Tak. We wrześniu trzydziestego dziewiątego wyjechali we czworo
z Krakowa na wschód. Chcieli się dostać do majątku Boruckich, gdzieś za
Sanem, zapomniałam nazwy. I zginęli w nalocie. To znaczy zginęli rodzice
pana Boruckiego. Pani Zuzanna i pan Borucki, a właściwie Staś, bo miał
wtedy cztery lata, ocaleli i wrócili do Krakowa, do jej babki. – Marianna się
zamyśliła. – Powiedziałam „wrócili”, tak jakby wsiedli do auta albo do pociągu i po kilku godzinach byli na miejscu... Zapytałam kiedyś o to Zosię,
ale nawet ona nie zna szczegółów. Gdy pytała o to nianię, ta odpowiadała,
że to była upiorna przeprawa i nie chce do tego wracać. I że to nie ona uratowała życie Stasiowi, tylko on ją uratował, bo gdyby nie on, nie miałaby
siły ruszyć się z tego miejsca, gdzie zginęli jego rodzice.
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– Bardzo ją lubiłem – powiedział cicho Eryk. – To była wspaniała kobieta. Mądra, dowcipna, dzielna. Zaopiekować się małym dzieckiem w czasie wojny...
– A potem Zosią. Wiesz, że mama Zosi umarła zaraz po jej urodzeniu?
Dowiedziałam się od doktora Chobera, że w połowie była Włoszką.
– Skąd on to wie? – zdziwił się Eryk.
– Uczyła go w liceum.
– A wie coś o jej rodzicach, to znaczy dziadkach Zosi?
– On chyba nie, ale ja wiem. Babka Zosi ze strony matki nie żyje od
wielu lat, a dziadek, Włoch, który służył w armii brytyjskiej i ożenił się
z jej babką tuż po wojnie, wkrótce potem wyjechał do Londynu i już nigdy
nie dał znaku życia.
– To niepojęte! Jak ojciec może zostawić swoje dziecko!
– Wyjechał, zanim się urodziła.
– No to porzucił żonę w ciąży, w zrujnowanym kraju... To się w głowie
nie mieści.
Marianna popatrzyła na niego ciepło. Milczeli dłuższą chwilę.
– Dobrze, że będzie tam dziś z nami pani Doliwa – odezwała się Marianna. – Mówiłam jej, że chcę zabrać Zosię do Różan, i przyklasnęła temu
pomysłowi.
– Myślisz, że Zosia zgodzi się z nami pojechać?
– Tu nie ma co się zgadzać. Pojedzie i już.
Eryk musiał się uśmiechnąć.
– Masz na to jakąś psychologiczną receptę?
– W psychologii nie ma recept. Mam tajną broń, ale to na razie tajemnica.
– A jeśli ta broń zawiedzie?
– To zastosujemy mniej wyrafinowane środki: upijemy ją albo zwiążemy.
– A jeżeli powie, że chce mieszkać u siebie, we dworze?
Eryk, choć był artystą, szczegółowo i z dużym wyprzedzeniem planował
swoje działania. Potrafił improwizować, jednak co plan, to plan.
– Nie sądzę, żeby tego chciała. Będę się martwić dopiero wtedy, gdy tak
powie. Martwienie się na zapas to głupota.
Dzień był szary i smutny. Z nisko wiszących chmur padał drobny, wilgotny śnieg. Na drodze był spory ruch, jak zwykle przed weekendem. Eryk
wyprzedził ciężarówkę wyładowaną choinkami.
– Bałem ci się powiedzieć, że na wigilię muszę pojechać do domu, a tymczasem potraktowałaś mnie nadzwyczaj łagodnie. Byłem pewien, że Zosia
spędzi święta z Krzysztofem, i obiecałem mamie i Agnes...
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– Widocznie całkiem straciłam rewolucyjną czujność – przerwała mu
Marianna. – W ramach pokuty zrobisz mi świąteczne zakupy.
– Nie ma sprawy. Daj tylko listę.
– Załatwianie z tobą interesów to czysta przyjemność.
Minęli Mogilany. Na horyzoncie po prawej stronie pojawiły się wysokie
bloki nowych osiedli. Jeszcze parę minut i w oddali zobaczyli charakterystyczną sylwetkę kościoła w Borku Fałęckim.
– Kraków. Dzwonię do pani Doliwy. – Marianna sięgnęła po komórkę.
Rozmawiała krótko, potem zapatrzyła się na pokryte cienką warstwą
śniegu pola i rzadkie laski. Na tle ciemnych świerków odcinały się dęby
z resztkami jasnobrązowych liści na gałęziach. Ogromne stado gawronów
zerwało się z pola, wzleciało w górę, potem zniżyło lot i znów się wzniosło
jak czarna fala.
– Popatrz. – Pokazała je palcem. – To jak u Białoszewskiego: gawrony
machają niebem.
Pola się skończyły. Domy stały coraz gęściej, coraz więcej było tablic reklamowych. Zjechali z Góry Borkowskiej i dopiero wtedy, patrząc na udekorowane świątecznie sklepy, Marianna powiedziała:
– Krzysztofa też nie będzie w święta. Wczoraj pojechał do Tajlandii.
W interesach.
– To się w głowie nie mieści – powtórzył Eryk. – Jak on mógł tak sobie wyjechać?
– Z jednej strony, wiem, że to dupek. Z drugiej, że każdy przeżywa
żałobę na swój sposób. – Marianna bardzo się starała być sprawiedliwa. –
Z punktu widzenia psychologii oboje zachowują się niemal modelowo. Zosia pogrążyła się w rozpaczy, a on zareagował zadaniowo: zajął się pracą.
Nie zapominaj, że jej strata jest nieporównanie większa.
– Ależ jej strata jest jego stratą! – zawołał Eryk.
– Ty tak to odbierasz. Nie wiemy, jak on to widzi.
Eryk sapnął zniecierpliwiony.
– Zaprzeczenie jest jednym ze sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach – powiedziała Marianna. – W dniu pogrzebu mojego ojca, gdy wychodziłyśmy z matką i ciotką na cmentarz, ukradkiem włożyłam jego klucz
pod wycieraczkę. Wiedziałam, że nie żyje, a jednocześnie martwiłam się, że
gdy wróci, zastanie drzwi zamknięte. Dziś mogę o tym mówić bez większych emocji... Minęło tyle lat... Dobrze jednak pamiętam, jak trudno jest
się pogodzić z rzeczywistością, na którą nie chcemy się zgodzić. To praca,
którą każdy musi odrobić sam, na swój sposób.
– Na przykład pojechać sobie do Tajlandii – sarknął Eryk.
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– Cóż, płacz na pewno jest lepszy – powiedziała Marianna tonem, jakim mogłaby się zwracać do leżącego na kozetce pacjenta. – Jeśli nie pozwolimy sobie na żałobę i zepchniemy ból gdzieś głęboko, to wcześniej czy
później odezwie się w formie schorzeń psychosomatycznych albo depresji.
– Wcale nie będzie mi go wtedy żal – mruknął Eryk pod nosem.
– On reaguje w typowo męski sposób. A mężczyźni to, jak wiadomo,
inny gatunek. Gdybym była złośliwa, powiedziałabym, że niezbyt udany
prototyp. Albo przytoczyłabym opinię pewnej znanej pani profesor, która
twierdzi, że chłopcy rozwijają się umysłowo do szóstego roku życia, a potem już tylko rosną.
– Całe szczęście, że nie jesteś złośliwa – uśmiechnął się Eryk.
Pani Doliwa czekała na nich w samochodzie. Gdy stanęli pod bramą,
wysiadła i szybko do nich podeszła.
Przywitali się, a potem zadzwonili domofonem. Żadnej odpowiedzi.
– Chodźmy na górę – zdecydowała Marianna.
Pani Doliwa otworzyła bramę. Zawahała się i powiedziała:
– Proszę chwilę zaczekać. Wezmę z auta torbę lekarską.
Marianna i Eryk spojrzeli na siebie z niepokojem.
Eryk otworzył drzwi oficyny i weszli na pierwsze piętro. Zapukał, potem zadzwonił. Żadnej reakcji.
– Zosiu, to ja, Eryk. Proszę cię, otwórz.
Nic.
– Zosiu, jest ze mną pani Doliwa i Marianna. Jeśli nie otworzysz, to
my to zrobimy.
Odczekali jeszcze chwilę.
– Niech pan otworzy.
Drzwi były zamknięte tylko na jeden zamek.
Weszli do ciemnego przedpokoju. Przez chwilę stali w milczeniu, niepewnie. Pierwsza odezwała się Marianna.
– Zosiu, dzień dobry! To ja, Marianna. Mogę wejść?
Żadnej odpowiedzi.
Marianna zapaliła światło i ruszyła korytarzem.
Minęła zamknięte drzwi do pokoju pani Zuzanny po lewej, spiżarnię,
pralnię i łazienkę dla gości po prawej i stanęła przed drzwiami pokoju
Zosi. Były uchylone. Ostrożnie zajrzała do środka. Potem gwałtownie się
odwróciła.
– Tutaj! – zawołała przyciszonym głosem. – Pani doktor, szybko!

Rozdział 41
Zosia zawsze myślała, że Balice są najmniejszym lotniskiem na świecie.
No, może są mniejsze gdzieś w Afryce albo w Andach... Tymczasem to
w Dubrowniku przypominało trochę większą skalną półkę zawieszoną wysoko nad morzem. Samolot leciał wzdłuż wybrzeża, potem skręcił w prawo,
nad pełne morze, i łukiem poleciał w stronę lądu, jakby się chciał rozbić
o sterczące tuż nad morzem góry. Zosia odetchnęła z ulgą, gdy koła twardo
uderzyły o płytę lotniska.
Nerwowo wytarła ręce wilgotne od potu. Przed przyjazdem tutaj kilka
razy rozmawiała przez telefon ze swoim dziadkiem i jego żoną Mileną,
mimo to czuła tremę. Przez chwilę nawet nie mogła sobie przypomnieć,
jak się mówi po włosku „dzień dobry”.
Zeszła po schodkach. Choć była dopiero połowa kwietnia, słońce świeciło mocno. Poprzez smród spalin i rozgrzanego metalu przebijał słodko-żywiczny zapach Południa: cyprysów, pinii, oleandrów.
Lotnisko było tak małe, że pasażerowie szli do hali przylotów piechotą.
Zosia odebrała bagaż i wyszła do hali głównej.
– Zosia? Buongiorno! Come stai? Jak miło cię zobaczyć! Jak podróż?
Objęła ją niska szczupła kobieta w ciemnej spódnicy i długim jasnym
żakiecie. Miała śmiejące się brązowe oczy i lśniące czarne włosy do ramion.
– Buongiorno! Grazie, tutto bene!
– Chodź, twój dziadek nie może się doczekać!
Serce Zosi biło mocno, gdy podchodziła do szczupłego siwego mężczyzny. Z pomarszczonej twarzy spojrzały na nią młode, jasne oczy. Otworzył
ramiona i przytulił ją mocno. Wzruszenie ścisnęło jej gardło i choć bardzo
się starała, nie mogła powstrzymać łez.
Żona jej dziadka zajęła miejsce za kierownicą.
– Usiądźcie razem z tyłu – zakomenderowała. – Macie sobie mnóstwo
do powiedzenia.
Długą chwilę milczeli.
– Pięknie mówisz po włosku – powiedział w końcu. – Całkiem inaczej
niż dzisiaj młodzi.
– Grazie, signore. Nauczyła mnie moja niania. A ona sama nauczyła
się włoskiego jeszcze przed wojną.
– Anthony, ona przecież nie może mówić do ciebie „pan” – wtrąciła się
Milena.
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– Grazie, nonnino – poprawiła się Zosia z nikłym uśmiechem.
– Tak lepiej. Prawda, Anthony? – Milena odwróciła się do nich.
– Dużo lepiej. – Poklepał Zosię po dłoni. – Dziadzio. Nie przypuszczałem, że ktoś kiedyś tak się do mnie zwróci.
– Popatrz, Zosiu, to wyspa Lokrum. Zaraz zobaczysz Dubrownik.
Dwupasmowa kręta droga biegła w połowie wysokiego wzgórza. W dole
błyszczał Adriatyk. Milena zwolniła i na wychodzącym w morze cyplu Zosia zobaczyła białe mury i czerwone dachy Dubrownika. Krzyknęła z zachwytu.
– Przyjedziemy tu, gdy tylko będziesz chciała. Z Korczuli to tylko sto
trzydzieści kilometrów – powiedziała Milena. – Najlepiej z Leszkiem Lac
kowskim, gdy nas odwiedzi. On fantastycznie opowiada o zabytkach.
– Grazie, signora.
– Milena. Proszę, mów do mnie po imieniu.
– Milena... Jak bohaterka jednej z moich ulubionych bajek.
– Naprawdę? To miło.
Znów zapadła cisza. Milena włączyła radio i samochód wypełniły
dźwięki mandoliny. Milena śpiewała razem z piosenkarzem: „Večeras je
naša fešta, večeras se vino pije”. „Dziś wieczorem będziemy świętować i pić
wino”. Zosia pomyślała, że jeśli zna się polski i włoski, nietrudno zrozumieć
i chorwacki. Trochę podniosło ją to na duchu.
Popatrzyła na morze. W niczym nie przypominało Bałtyku. Było ciemnoniebieskie, a w płytszych miejscach lazurowozielone. Między lądem a otwartym morzem ciągnął się pas małych wysp. Niektóre były płaskie, inne
przypominały łańcuch łagodnych wzgórz wystających z morza. Krajobraz
tchnął dziwną melancholią.
Zosia odwróciła głowę i spojrzała na stały ląd. Koło białego kamiennego
domu rósł szpaler oleandrów. Wśród błyszczących ciemnozielonych liści różowiły się pojedyncze kwiaty. Westchnęła z zachwytu. Ściana następnego
domu była obrośnięta kwitnącą bugenwillą.
– Bougainvillea spectabilis – szepnęła sama do siebie. Łacińska nazwa nie
kłamała: bugenwilla była i okazała, i wspaniała.
Milena odwróciła głowę i uśmiechnęła się do męża.
– Anthony, twojej wnuczce chyba podoba się Dalmacja.
– Bardzo. Nigdy nie byłam na południu.
– To skąd znasz tę roślinę?
– Studiowałam ogrodnictwo.
– Nic o tobie nie wiem – powiedział Anthony i jego oczy zrobiły się
stare i smutne.
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Zosia zaczęła więc opowiadać. Nerwowo przeskakując z tematu na temat, mówiła o mieszkaniu na Stradomiu, co Milenie i Anthony’emu natychmiast skojarzyło się z dubrownickim Stradunem, o szkole i studiach,
o Różanach, o ojcu i niani, o Mariannie i Eryku, nawet o Krzysztofie.
Góry robiły się coraz bardziej strome. Między nimi a morzem był tylko
wąski skrawek lądu. Pasy białych wapieni przechodziły w niskie szarooliwkowe zarośla.
– To już Peljeszac – powiedziała Milena.
Wjechali do małego miasteczka. W połowie górującego nad nim wzgórza biegł jasny kamienny mur wyglądający jak Chiński Mur w miniaturze.
– Dzięki tym murom Turcy nigdy nie zajęli miasta – powiedziała Milena. – A te baseny w zatoce to hodowle ostryg. Lubisz ostrygi?
– Nie wiem, nigdy nie jadłam.
– U nas spróbujesz.
Morze znikło im z oczu. Jechali teraz między winnicami. Nie było tu
śladów wojny, widocznych w rajskim krajobrazie wybrzeża, gdzie od czasu
do czasu straszyły wypalone szkielety hoteli albo poznaczone pociskami
ściany domów.
– Musisz przyjechać na winobranie – powiedział Anthony.
– Alessandra upiecze ciasto figowe – rozmarzyła się Milena. – Będziemy
jeść pomarańcze prosto z drzewa, świeże migdały, winogrona i trufle.
– Teraz też tu jest pięknie – szczerze powiedziała Zosia.
Zachwyciły ją małe wsie z domami z białego kamienia, krytymi falistą
cynobrową dachówką, gaje oliwne, piniowe laski, rzędy dorodnych palm.
Milena najpierw nuciła jakąś piosenkę o wstających o świcie rybakach:
„Prije jutra ribari se bude, more zna njih, more zna te ljude”. Potem, gdy z radia dobiegły pierwsze dźwięki tanga, zawołała:
– To na pewno znasz! Śpiewamy razem!
Milena śpiewała po chorwacku: „O Marijana, slatka, mala Marijana,
tebe ću čekat ja, dok svane dan”, Zosia po polsku: „O Maryjanno, gdybyś
była zakochana, nie spałabyś w tę noc, w tę jedną noc”.
Anthony długo bił im brawo, a Zosia wreszcie trochę się odprężyła.
– Popatrz – powiedział. – To już Korczula.
Na wprost mieli wyspę i błękitną zatokę, a na lądzie miasteczko u stóp
góry, której czubek ginął w zwałach białych chmur.
– Orebić i Sveti Ilija – powiedziała Milena. – Góra Świętego Eliasza. Zobaczysz jutro, jaki stamtąd piękny widok. Jest tam stary kapitański cmentarz, a wyżej klasztor Franciszkanów z cudownym patio i kościół
Gospe od Andźela, Matki Boskiej Anielskiej. Pojedziemy tam na koncert.
519

Rząd przysadzistych palm znaczył miejsce, gdzie w Orebiciu była przystań promowa.
Pas zielonkawej wody między promem a lądem robił się coraz szerszy.
Zosia jeszcze przez chwilę patrzyła na zawieszony nad miastem w połowie
wzgórza klasztor, potem odwróciła się w stronę wyspy. Mury obronne zdawały się wyrastać z morza. Nad ciasno zbitymi domami górowała wieża
kościoła. Dwie okrągłe zębate baszty strzegły miasta od strony kanału.
Prom skierował się w lewo, do małego portu, skąd do miasta Korczula
było tylko kilka minut samochodem.
Milena zaparkowała tuż przy nabrzeżu. Stromą, wąziutką uliczką doszli do dwupiętrowego domu z białych kamiennych bloków, z białymi żaluzjowymi okiennicami, krytego jak wszystkie domy falistą cynobrową dachówką. Milena otworzyła ciężkie drewniane drzwi. Anthony objął Zosię
i pocałował ją w skroń.
– Witaj w domu, bambina mia.

Z przepisów pani Zuzanny
Zwolennicy tak zwanego zdrowego żywienia pewnie się skrzywią, ja jednak jestem zdania, że w kuchni nie można się obejść bez masła i smalcu.
Kotlet wieprzowy usmażony na dobrym smalcu ma o niebo lepszy smak
niż smażony na oleju. A ryba albo grzyby usmażone na sklarowanym maśle to czysta poezja!
Masło klarowane
Masło (prawdziwe, to z dodatkiem oleju się nie nadaje) roztopić bardzo
powoli na najmniejszym ogniu w odkrytym rondlu z grubym dnem. Pianę,
która tworzy się na górze, delikatnie zbierać łyżką cedzakową i wyrzucać.
Ostrożnie zlać żółty tłuszcz z wierzchu – to właśnie jest sklarowane masło.
Wodę z dna z wytrąconym białkiem wylać. Gdy masło się ustoi, przelać
do naczynia ze szczelnym zamknięciem (bez wody, która na pewno jeszcze
będzie przy dnie). Zamknąć, gdy całkiem ostygnie.

Moja sąsiadka z Różan, Marianna, twierdzi, że kromka z masłem inaczej smakuje, jeśli przy jej jedzeniu czyta się o homarach. A co dopiero gdy
jest to masło smakowe!
Masło smakowe
Zrobienie takiego masła jest bardzo łatwe: uciera się masło (kiedyś drewnianą łyżką, dziś mikserem) na puszystą masę i dodaje do niego składnik
smakowy, a potem jeszcze chwilę uciera, schładza i ewentualnie formuje
w kulki, krążki lub spirale.
Pyszne jest masło z anchois, sardynkami lub rybami wędzonymi (rozetrzeć anchois lub sardynki bez oliwy i ości, albo obraną rybę wędzoną,
i dodać do masła), z serami pleśniowymi (najlepszy roquefort), ze zmiażdżonym czosnkiem lub drobno posiekaną cebulą, a nawet z musztardą (najlepsza ostra) lub keczupem.
Masło Maître d’Hôtel
Ucierać masło, dodając po kropli (inaczej masło może się zwarzyć) sok
cytrynowy (mniej więcej łyżka soku na 10 dkg masła), a na końcu drobno
posiekaną natkę pietruszki, trochę soli i białego pieprzu.
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Można, naturalnie, eksperymentować i dodać posiekany szczypiorek
albo zioła – bazylię, estragon lub miętę.
Położony na gorący befsztyk krążek masła Maître d’Hôtel nada daniu
nie tylko elegancki wygląd, ale i polepszy jego smak.
Smalec
Dobrą, świeżą słoninę (w Krakowie zwaną bilem) kroimy w drobną
kostkę. Łatwiej się kroi, gdy jest zimna (można ją włożyć na trochę do zamrażarki). Można też zemleć ją w maszynce, wtedy jednak smalec ma nieco
inną konsystencję i inny (według mnie gorszy) smak. Można także po prostu
kupić mieloną słoninę, trzeba ją jednak uważnie obejrzeć – jeśli została
zmielona ze skórą, to się nie nadaje na skwarki, bo będą twarde jak kamień.
Wrzucamy pokrojoną słoninę do rondla z grubym dnem i powoli wytapiamy na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Gdy skwarki zrobią
się złotawe i chrupiące, zestawiamy smalec z ognia, a gdy przestygnie, wybieramy skwarki łyżką cedzakową do jednego naczynia, a smalec zlewamy
do innego (szklanego lub kamionkowego). Skwarki są pyszne do chleba.
Można z nich także zrobić smalczyk.
Smalczyk
Pokroić w drobną kostkę trochę surowego wędzonego boczku i powoli
wytopić na kilku łyżkach domowego smalcu. Dodać skwarki ze smalcu
i smażyć jeszcze kilka minut. Przestudzone zlać do naczynia.
Zimą, szczególnie po nartach, nie ma nic lepszego niż gorąca herbata,
a do tego kromka chleba ze smalczykiem, solą i pieprzem.

Zosia niektóre zupy nazywa zupami z gwoździa, czyli z niczego.
Zupa kminkowa
2–3 kopiate łyżki kminku (na 4 talerze zupy) wsypać na dno garnka
i lekko podpiec (ostrożnie, żeby nie przypalić). Przestudzić i zalać gorącym rosołem (można też zalać wodą i dodać drobną suszoną włoszczyznę
i trochę soli). Gotować razem 10 minut. Można dodać łyżkę zmielonego
kminku. Zrobić zasmażkę z łyżki mąki i klarowanego masła, dodać do
zupy, pogotować chwilę. Przecedzić i podawać z grzankami z bułki z masłem.
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