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Po dojrzałym namyśle
rozk azujemy wydalić
z naszych królestw Żydów,
ażeby nigdy tu nie wr acali.
Edykt Ferdynanda i Izabeli, królów k atolickich Hiszpanii,
z 31 marca 1492, podpisany w Gr anadzie

Tak samo i Pan. Powiedział:
Jeżeli zbuduję świat wyłącznie
na miłosierdziu, grzech weźmie górę;
ale jeśli rządy powierzę
tylko surowości pr awa,
jakże świat się uchowa?
Przeto zbuduję go równocześnie
na łagodności i surowości,
ach! ażeby wtedy mógł przetrwać.
Micha Josef Bin Gorion
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Biada człowiekowi,
który nie umie odróżnić,
co dobre, a co złe.
Sanhedrin 193
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rzyszïam na Ăwiat wb czwartym roku po wielkiej zarazie, wbpoïowie wilgotnego ibupalnego lata. &zarna ĂmierÊ
znöw pustoszyïa WenecjÚ, choÊ byï to pomniejszy atak, jeden zbtych, obktörych pröĝno by szukaÊ wzmianek wbmiejscowych annaïach. 0nie jednak doĂwiadczyï jak najdotkliwiej.
*dym odrosïa od ziemi, opowiadano, ĝe kiedy ojciec obwieĂciï wbsynagodze moje imiÚ, ktöre otrzymaïam na czeĂÊ
babki +ili 0israhi &ampos, miasto wciÈĝ przyodziane byïo
wbkir, abpowietrze poszarzaïe od dymu zbdomostw okadzanych palonÈ smoïÈ. 0edycy, takĝe ci najĂwiatlejsi spoĂröd
uczniöw *alena ib +ipokratesa, bezradnie rozkïadali rÚce,
mör zbieraï wiÚc przeobğte ĝniwo, abchoÊ wycoIaï siÚ niebawem, nie oszczÚdziï mojej matki. 2sïabiona trudnym porodem zachorowaïa ubschyïku miesiÈca aw ibprzeczuwajÈc
bliskoĂÊ Ămierci, powierzyïa dzieci /ei, powinowatej ibprzyjaciöïce, po czym zgasïa.
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1ie umiaïabym przywoïaÊ choÊby mglistego wspomnienia niewiasty, ktöra mnie urodziïa. Ab przecieĝ jej przedwczesna ĂmierÊ, abtakĝe Iakt, iĝ poczÈtek mego ĝycia przypadï na czas ibdla niej, ibdla Wenecji tak tragiczny wbskutkach, odcisnÚïy osobliwe piÚtno uwraĝliwiïy na to, co
istniaïo pomiÚdzy Ăwiatem realnym, postrzeganym dziÚki
zmysïom, abĂwiatem wyĝszym, dla wiÚkszoĂci ludzi niedostÚpnym. 1ie od razu siÚ oswoiïam zbtym szczegölnym darem. &o wiÚcej, kryïam go starannie, nie majÈc pewnoĂci,
czym wbistocie jest. Tymczasem zbbiegiem lat owa zdolnoĂÊ
przybraïa na sile, abchoÊ nie od razu, wbkoñcu tak do niej
przywykïam, ĝe gdyby mi jÈ odjÈÊ, odczuïabym ten brak
jak utratÚ wzroku, sïuchu albo mowy.
0atkÚ znaïam zb opowieĂci. /ecz nie zasïyszanych od
ojca, poniewaĝ przybity stratÈ ibprzedwczeĂnie postarzaïy,
nie miaï wbzwyczaju siÚgaÊ pamiÚciÈ do lat, ktöre przeĝyï
wb miïoĂci ib wzglÚdnym spokoju. 1ie obwiniaï ob swe nieszczÚĂcie losu ani tym bardziej 3ana, nie zïorzeczyï ibsiÚ nie
odgraĝaï, jednak wraz ze ĂmierciÈ ukochanej postradaï to,
co czyniïo go troskliwym ibczuïym opiekunem rodziny radoĂÊ ĝycia. Wbrew obyczajowi ibnaukom rabina nie szukaï
nowej maïĝonki, albowiem ĂmierÊ tej, ktörÈ nazywaï klejnotem swoich oczu, przyröwnywaï do zburzenia ¥wiÈtyni,
tak wielkÈ odczuï stratÚ. 3oniewaĝ wierzyï, ĝe tylko przy
pierwszej ĝonie mögï zaznaÊ szczÚĂcia, osierocony dom poruczyï /ei, absam bez reszty poĂwiÚciï siÚ podröĝom ibinteresom. 0imo to nie czuïam siÚ osamotniona ibodtrÈcona,
gdyĝ dorastaïam wĂröd bliskich, zb ktörymi byïam zĝyta
ibktörzy okazywali mi troskÚ ibprzywiÈzanie.
=wïaszcza wb dzieciñstwie marzyïam, ĝe ob Ăwicie budzi mnie gïos matki, lecz zamiast niego sïyszaïam plusk
wody. 3rzy nim zasypiaïam ib przy nim ob brzasku zrywa8

ïam siÚ zb posïania, by zb gïowÈ ciÚĝkÈ od niedoĂnionych
snöw, zboczami pociemniaïymi od majaköw krzÈtaÊ siÚ we
wspölnej alkowie przy ïoĝu, oknie wychodzÈcym na wÈskÈ ib gwarnÈ uliczkÚ, przy misie ib dzbanie. 1awoïywanie
nieodlegïego morza splataïo siÚ zbcodziennymi modlitwami
ibzbtÚsknymi melodiami nuconymi przez starÈ /eÚ. -ej usta,
spÚkane niczym skörka ciemnego chleba, chÚtniej wspominaïy czasy sprzed getta niĝ zdarzenia wczorajszego dnia.
Szept wody byï przytïumiony ibmonotonny, moĝna by zatem bez wysiïku wyrzuciÊ go zb pamiÚci, gdyby nie zapachy ryb sprzedawanych na pobliskim targu ibsmröd wilgoci,
ktöra wgryzïa siÚ wbĂciany domostwa brunatnymi liszajami,
pleniÈc siÚ niczym bluszcz ibobejmujÈc wbposiadanie podïogi oraz niskie suğty.
/udzie wierzyli, ĝe zïoto Wenecji wytrysïo zb morskich
gïÚbin, ktöre niczym szañce opasywaïy miasto, strzegÈc
jego skarböw. %ywaïo, ĝe Iale ïagodnie pieĂciïy nabrzeĝa
wysp ibwysepek laguny, widziaïam jednak, jak zbIuriÈ podtapiaïy katedry, cmentarze, okazaïe païace, skïady kupieckie, domy bogatych ib biednych, wiÚc wb gïÚbi duszy sÈdziïam, ĝe wenecjanie sÈ wb bïÚdzie ļ morze dawaïo przecieĝ
tyle dobrego, ile zïego, ab jego szczodroĂci doröwnywaïa
bezwzglÚdnoĂÊ. 1iczym sprawiedliwy, lecz surowy sÚdzia
wszystkich traktowaïo tak samo, nie czyniÈc röĝnicy miÚdzy patrycjuszem abĝebrakiem. Ale nie wyobraĝaïam sobie
ĝycia na staïym lÈdzie, morze byïo bowiem doskonale piÚkne, oburodzie zmiennej niczym ksztaït ksiÚĝyca. *dy wiejÈcy od laguny salso niösï zapach wodorostöw, mieniïo siÚ
niczym opröszone diamentowym pyïem. .iedy zjawiaïa siÚ
bora, wiatr pöïnocno-wschodni, przywoïujÈc wilgoÊ ibchïodzÈc rozgrzanÈ skwarem skörÚ, ciemniaïo jak horyzont kÈsany przez szalejÈcÈ wichurÚ. 0yĂlaïam wöwczas, ĝe barwy
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najprzedniejszego jedwabiu sprowadzanego na galeonach
handlowych przez mego ojca sÈ nġakie ibwyblakïe, jako ĝe
nic nie mogïo siÚ mierzyÊ zbkolorami Adriatyku.
Wbowym czasie przywykliĂmy do myĂli, ĝe Wenecja na
zawsze przygarnÚïa mnie ibmoich bliskich, dajÈc wprawdzie
mniej, niĝbyĂmy pragnÚli, lecz wiÚcej niĝ ktokolwiek na
Ăwiecie. 2kazano nam goĂcinnoĂÊ, na tyle jednak ostroĝnÈ,
abyĂmy pamiÚtali, ĝe jesteĂmy obcy ib ĝe uczyniono nam
ïaskÚ. 0usieliĂmy wiÚc podporzÈdkowaÊ siÚ prawom, na
ktöre nikt zbnas, wygnañcöw, nie miaï wpïywu. 1aznaczeni ĝöïtym piÚtnem, przygnieceni nadmiernymi podatkami,
oddzieleni murem getta od morza ib siedzib patrycjuszy,
nie byliĂmy godni zauIania ani tym bardziej miïoĂci, choÊ
5epublika Wenecka nie wzdragaïa siÚ siÚgaÊ ïakomÈ rÚkÈ
po nasze dukaty. 0imo to dochowywaliĂmy jej wiernoĂci.
2jciec pomnaĝaï bogactwa Serenissimy od kaĝdego ïokcia
sprowadzonego sukna pïaciï drakoñskie cïa ibnie uchylaï siÚ
od innych Ăwiadczeñ, abwiÚc od specjalnych opïat za spoĝywanie soli, ktörej uĝywaliĂmy wiÚcej niĝ chrzeĂcġanie,
od zobowiÈzañ na rzecz banköw ibambasadoröw, od wygörowanego czynszu ib niezliczonych podatköw nadzwyczajnych, ktöre spadaïy na nas czÚĂciej niĝ grad latem.
5zadko widywaïam go wb owym czasie. 3odröĝowaï
do krajöw /ewantu albo na pöïnoc, do +amburga ib Amsterdamu, abzbnim 5uben, möj najstarszy brat. .aĝdy ich
szczÚĂliwy powröt IetowaliĂmy wystawnym posiïkiem ibkoszernym winem. 'awid, drugi brat, ksztaïciï siÚ na medyka, bo chociaĝ wb naszym kupieckim rodzie proIesjÚ owÈ
wykonywano niezwykle rzadko, widok umierajÈcej matki
tak nim wstrzÈsnÈï, iĝ poĂwiÚciï siÚ walce zb bölem ib cierpieniem, pragnÈc je zwyciÚĝaÊ. Studiowaï wb3adwie ibchoÊ
jako ,zraelita pïaciï czesne wyĝsze niĝ chrzeĂcġanie, nie
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uskarĝaï siÚ ib nie buntowaï, gdyĝ mimo wszystko nie dawano mu odczuÊ, aby byï poĂledniejszego stanu. &eniono
go za dociekliwoĂÊ ib pracowitoĂÊ, czym wb krötkim czasie
zaskarbiï sobie przyjaěñ scholaröw ib podziw padewskich
uczonych. 2n takĝe zbnawiÈzkÈ odwdziÚczyï siÚ Wenecji
ukoñczywszy naukÚ, wröciï do domu, abprzystÈpiwszy do
leczenia, zyskaï niebawem takÈ sïawÚ, ĝe wyröĝniono go
przywilejem praktykowania wĂröd chrzeĂcġan.
Wb najmïodszym zb braci, (zrze, widziaïam krnÈbrnego
mïokosa, choÊ görowaï nade mnÈ wiekiem, bo dzieliï nas
rok. %yï ulubieñcem /ei, ktöra wb jego rysach rozpoznawaïa cieñ twarzy swego zmarïego mÚĝa, brata naszego ojca,
ab wb oczach barwÚ ěrenic ukochanej Ăwiekry. 1iczym narowisty, nieokieïznany ěrebak chadzaï wïasnymi Ăcieĝkami,
abponiewaĝ byïo ich wiele ibwszystkie omġaïy nasz dom oraz
kupiecki skïad, nieustannie miaï na pieñku zbojcem ibzbbraÊmi. Trudno byïo orzec, co zniechÚciïo go do handlu ibczemu,
choÊ liczyï juĝ osiemnaĂcie lat, nie myĂlaï siÚ ustatkowaÊ.
/ÚkajÈc siÚ ob przyszïoĂÊ, do znudzenia przypominaliĂmy
mu obpowinnoĂciach, ganiliĂmy za krnÈbrnoĂÊ ibsamowolÚ.
0nie zbtego powodu zaczÈï zbczasem unikaÊ. ¿ywiÈc doñ
gorÈce siostrzane uczucie, nie mogïam ĂcierpieÊ gwaïtownoĂci uczynköw ibsïöw ukochanego brata, ïajaïam go zatem
najsurowiej, bo szczerze wierzyïam wbjego dobroÊ ibzdolnoĂÊ
do poprawy.
Wbdomu naleĝÈcym do czterech mÚĝczyzn to niewiasty
troszczyïy siÚ, by skrzynie ibkredensy byïy peïne. SïynÈca
zbgospodarnoĂci /ea dzierĝyïa klucze do spiĝarni, skrzÚtnie zarzÈdzajÈc zgromadzonymi tam zapasami ib dbajÈc,
aby nie zabrakïo oliwy, przypraw ib koszernego pieczywa.
&hleb, zamiast kupowaÊ wb pobliskiej piekarni, wypiekaïa sama, czyniÈc to tak zrÚcznie, ĝe ĝaden inny nie miaï
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podobnie zïocistej skörki ib miÚkkiego, pachnÈcego zaczynem wnÚtrza. &haja, ĝona 5ubena, nad sÈsiadkami görowaïa skromnoĂciÈ ib macierzyñskim ciepïem, ab poniewaĝ
przyszïa na Ăwiat wbrodzinie osiadïej wbniemieckim kwartale getta, ib jak nikt zb nas wb dzieciñstwie doĂwiadczyïa
uböstwa, wyröĝniaïa siÚ hojnoĂciÈ ib miïosiernymi uczynkami. Tylko dziÚki niej ustawiona poĂrodku stoïu oğarnica
napeïniaïa siÚ monetami szybciej niĝ wb innych domach,
aĝeby pöěniej trağÊ do potrzebujÈcych. To, na czym nam
zbywaïo, ab nawet znacznie wiÚcej, zanosiïa do synagogi,
gdzie pod jej bacznym okiem rozdzielano datki wĂröd najbiedniejszych wbgminie. -a zaĂ uwaĝaïam siÚ za wbczepku
urodzonÈ ibnajszczÚĂliwszÈ, bo mimo trudöw codziennoĂci,
mimo pracy wb przydomowym warsztacie ib zwyczajnych
wbmoim wieku trosk, ĝyïam oczekiwaniem pomyĂlniejszej
przyszïoĂci. 0inionej jesieni bowiem, tuĝ przed wypïyniÚciem wb morze, ojciec przeznaczyï mi na maïĝonka mÚĝczyznÚ drogiego mojemu sercu. Szykowaïam wiÚc ĂlubnÈ
wyprawÚ, odliczajÈc dni do zamÈĝpöjĂcia.
&hoÊ uwaĝaliĂmy siÚ za wenecjan, szanowaliĂmy przeszïoĂÊ swego rodu. &zÚsto wracaliĂmy pamiÚciÈ do dni, gdy
zamieszkiwaï na ziemi SeIarad, wbToledo, wiodÈc dostatni
ibszczÚĂliwy ĝywot. ,nteresy miaïy siÚ wöwczas nadspodziewanie dobrze, przyjaciele odpïacali wiernoĂciÈ za lojalnoĂÊ
ib dobre sïowo, -ahwe przypatrywaï siÚ moim przodkom
zbuĂmiechem aprobaty, bo ich czyny byïy szlachetne ibpeïne
bojaěni %oĝej. -ednak nadeszïy mroczne czasy, gdy miejsce
przychylnoĂci zajÚïa nieskrywana wrogoĂÊ tïuszczy oraz
wïadcöw, ktörzy wczeĂniej bez ograniczeñ czerpali zbnaszej
kiesyĮ Wbkoñcu zhañbiono nasz röd wygnaniem. Aby go
uniknÈÊ, niektörzy przyjÚli hiszpañskie imiona ib zmienili
wiarÚ, lecz na pröĝno, bo tym bardziej cierpieli od prze12

Ăladowañ, ab podejrzeniom, skÈdinÈd sïusznym, ĝe mimo
chrztu hoïdujÈ starym obyczajom, nie byïo koñca. 3orzuciwszy wiÚc majÈtek, sÈsiadöw ibdalszych krewnych, bez nadziei na rychïy powröt udali siÚ do 3ortugalii. -ednak ibtam
drÚczono ich ibnÚkano. &hcÈc ratowaÊ ĝycie ibprzynajmniej
czÚĂÊ majÚtnoĂci, pradziadek nakïoniï bliskich, by poprawy
losu szukaÊ na pöïnocy. Tym sposobem, wbpoĂpiechu ibtajemnicy, wymknÚli siÚ zb/izbony.
Wb Antwerpii postÚpowali niczym krölowa (stera. -ak
ona taili ĝydowskie korzenie, mieniÈc siÚ katolickimi +iszpanami, modlÈc siÚ wb koĂcioïach, potomstwo podajÈc do
chrztu, zmarïych grzebiÈc na chrzeĂcġañskich cmentarzach. 'ziÚki temu wiÚcej nie nastawano na ich wolnoĂÊ.
/ecz czujÈc siÚ ,zraelitami, przestrzegali przykazañ Tory,
wbprzydomowych synagogach wsïuchiwali siÚ wbsïowa rabinöw, ĂwiÚtowali szabat ib3aschÚ, potomstwu zaĂ nadawali
podwöjne imiona, hiszpañskie ib ĝydowskie. =b czasem ich
codziennoĂÊ ibpostÚpki nacechowaïa dwoistoĂÊ, jednak coraz trudniej znosili Iaïsz ibobïudÚ, wbktörych ĝyli, ibnie wiedzieli juĝ, kim sÈ naprawdÚ.
.iedy na Ăwiat przyszedï möj ojciec, na chrzcie otrzymaï imiona ,gnacio Severino, ale wbdomu, zbdala od oczu
ibuszu chrzeĂcġan, woïano nañ zgodnie zbĝydowskÈ tradycjÈ
mianem jego dziadka 0enachema. 2d mïodych lat przysposabiano go do przejÚcia interesöw, ktöre wymagaïy, aby
przemierzaï najdalsze szlaki handlowe odkrytego Ăwiata.
Wpajano mu wiedzÚ, przekazywanÈ zbpokolenia na pokolenie, lecz przede wszystkim przestrzegano, by za wszelkÈ
cenÚ zachowywaï pozory, udajÈc religġnego chrzeĂcġanina,
co czyniï, starajÈc siÚ jednoczeĂnie nie uchybiaÊ ĝydowskim
obyczajom. -ednak gdy dotarïa doñ wieĂÊ ob swobodach
przyznanych ¿ydom wbWenecji, zapragnÈï zrzuciÊ brzemiÚ
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ĝycia wbkïamstwie ibwyruszyï na poïudnie, aby powröciÊ do
prawdziwego wyznania. Wb pierwszych latach przylg nÚïo
doñ pogardliwe miano marrana, jednakĝe zb czasem, gdy
siÚ na nim poznano, puszczono je wbniepamiÚÊ. 3oniewaĝ
urodziïam siÚ juĝ wb getcie, historiÚ tÚ znaïam jedynie od
innych krewnych.
0imo ĝe Ăwiatlejsi ibpoboĝniejsi ode mnie doszukiwali
siÚ gïÚbszego sensu wbtym, co spotykaïo nas ibnasz naröd,
ja zwykïam mawiaÊ, ĝe jak po zmierzchu nastaje noc, po
jesieni zima, po wieku dojrzaïym staroĂÊ, tak po dniach
spokoju przychodzi zamÚt. ,b dodawaïam jeszcze, ĝeĂmy
marnÈ czÈstkÈ wielkiego planu, wbktörym smutki ibradoĂci
dopeïniajÈ siÚ, tworzÈc caïoĂÊ. .iedy wiÚc Ăwiatem wïada
chaos, nie wolno traciÊ nadziei na odmianÚ, bo ta prÚdzej
czy pöěniej nastÈpi. =gryzoty sÈ bowiem niczym kurz, ktöry wciska siÚ wboczy, draĝni je iboĂlepia, abprzecieĝ wystarczy powiew wiatru, aby go rozwiaÊ.
=darzenia, ktöre opiszÚ dla przestrogi ibnauki moich najdroĝszych dzieci oraz by przetrwaïa obnich pamiÚÊ, spadïy
na nasz röd tak niespodziewanie, ĝe na dïugi czas zwÈtpiliĂmy wbïad Ăwiata. 3oniewaĝ dotÈd Adonai nam sprzyjaï,
lÚkaliĂmy siÚ nawet, iĝ utraciliĂmy -ego przychylnoĂÊ ļ jak
wówczas, gdy przed wiekiem moi przodkowie porzucili wbpoĂpiechu +iszpaniÚ, ĝeby ratowaÊ ĝycie. %ÚdÈ to po
czÚĂci ksiÚgi radoĂci, ab po czÚĂci ksiÚgi rozpaczy, bo taka
jest natura czïowieka ibtaki przeznaczono mu los na ziemi,
gdzie dobro ib zïo sÈ niczym rodzeni bracia. ,b tylko biada
temu, kto nie umie rozróĝniÊ, co dobre, abco zïe.
Trwaï zatem rok  od stworzenia Ăwiata, wedïug kalendarza chrzeĂcġañskiego 1, gdy to, na co pracowaliĂmy ibco byïo nam drogie, legïo wbgruzach.
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Wszystko zgodnie ze swoim czasem.
Bawa Mecyja 40
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ïonie /ei, drobne ib ruchliwe, ob skórze suchej ib pomarszczonej niczym ubprzejrzaïej Ăliwki, czyniïy najprawdziwsze cuda zbcieñszego od zamszu ciasta wykrawaïy
trójkÈty, których rogi poĂwiÚcaïa szeptem trzem prorokom
Abrahamowi, ,zaakowi ib-akubowi. Abgdy nakazaïa, abym
rozgrzaïa tïuszcz, bo sama nakïadaïa Iarsz ļ po ïyĝce maku
zbrodzynkami, ğgami ibmiodem ļ wbmoim zziÚbniÚtym ciele rozlewaïo siÚ zbwolna kojÈce ciepïo, jakbym miaïa wbsobie
ogieñ równy temu pod kuchniÈ albo nawet, choÊ nieduĝe,
sïoñce.
%o zimÈ najbardziej tÚskniïam do sïoñca, zwïaszcza wbte
noce, gdy wb kaĝdym domowym kÈcie unosiïa siÚ gorzkawa woñ pleĂni, ab takĝe wtedy, gdy ulice ib place spïywaïy
wartkimi strugami deszczówki, mury niczym gÈbka nasiÈkaïy wodÈ i, porowate od kruszejÈcego tynku, zb którego
ïuszczyïa siÚ Iarba, przepuszczaïy przejmujÈce dreszczem
zimno. %ywaïo tak mroěnie, ĝe wbrew temu, czego moĝna by siÚ spodziewaÊ po ïagodnym klimacie ,talii, morze
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skuwaï gruby lód, ab wenecjanie, porzuciwszy gondole, na
staïy lÈd docierali piechotÈ. ,bchoÊ tegoroczna zima oszczÚdziïa nam podobnych niespodzianek, wb domach szóstego
sestiere, szczególnie za wysokimi murami getta, zbtÚsknotÈ
ibnadziejÈ wyglÈdaliĂmy wiosny.
.iedy na skwierczÈcÈ patelniÚ poïoĝyïam na próbÚ ciastko, abpotem kolejne ibkolejne, buzujÈcy ogieñ zdÈĝyï mnie
juĝ rozgrzaÊ ib powlec moje policzki szkarïatem. Wytarïszy wiÚc dïonie ob Iartuch, którym byïam przepasana, podeszïam do okna, uchyliïam je, oparïam siÚ na chïodnych
kamieniach, ib wyjrzaïam. 1aprzeciwko staï dom tak wysoki, ĝe zasïaniaï rozjaĂniajÈce siÚ niebo, wiÚc choÊ wïaĂnie
zaczynaï siÚ dzieñ, ulicÚ wb dole zasnuwaïy cienie, ib tylko
po prawej, gdzie wbzasiÚgu wzroku miaïam placyk ibocembrowanÈ studniÚ, srebrzyïo siÚ Ăwiatïo. %yïo jeszcze cicho
ibpusto, bo obtak wczesnej porze getto dopiero budziïo siÚ
ze snu, lecz wiedziaïam, ĝe kiedy zabrzmi spiĝowy gïos
0arangony, dzwonu zbkampanili koĂcioïa ¥wiÚtego 0arka,
wylegnÈ tïumy ibpospieszÈ do bramy, abstamtÈd do chrzeĂcijañskich kwartaïów miasta.
1agïy powiew wiatru przejÈï mnie dreszczem. &oInÚïam
siÚ do kuchni, lecz wbpowietrzu, które liznÚïo mi twarz ibszyjÚ, wyczuïam przedziwnÈ ĂwieĝoĂÊ, jakby nie byïo nasze,
weneckie, abjuĝ na pewno nie pochodziïo zbgetta, tylko zbdaleka, moĝe od szczytów 'olomitów. 3rzeszïo mi nawet przez
myĂl, ĝe to juĝ przedwioĂnie, wiÚc choÊ nie wyczuwam zapachu trawy, ani tym bardziej kwiatów, bo natura Ăpi jeszcze
ibnawet nasze dzwony sÈ wobec tego snu bezradne, bÚdzie
cieplej ibprzynajmniej odrobinÚ jaĂniej.
0oje gapiostwo zniecierpliwiïo /eÚ. )uknÚïa, ĝe ciastka siÚ
zwÚglÈ, zanim je zdejmÚ, mruknÚïa coĂ obprzeciÈgu, ïamaniu
wb koĂciach, nieprzespanej nocy ib bezmyĂlnym wystawaniu
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wboknie, choÊ taki jeszcze ziÈb, ĝe ani psa, ani kota, ani innego drobiazgu, nawet obnajgÚstszym Iutrze, nie wygoniïaby
zbdomu, abco dopiero czïowieka. =atrzasnÚïam wiÚc okiennice ibrzuciïam siÚ ratowaÊ ciastka, ïowiÈc děwiÚki dochodzÈce
zbdalszych izb, zbdawnej alkowy rodziców, zbobszernej sieni,
póěniej tuĝ przy kuchni, bo zbkaĝdÈ chwilÈ zbliĝaïy siÚ do
nas kroki, najpierw lekkie ibniecierpliwe moich przybranych
bratanic, za nimi wolniejsze ibociÚĝaïe &hai, ich matki.
/ea strzepnÚïa zb rÈk obïoczek mÈki, po czym wyjÚïa
chlebki pita ibpotrawkÚ zbIasoli zbzioïami, oliwÈ ibczosnkiem,
wszystko pachnÈce ibciepïe, bo kamionkowy garniec ochroniï jadïo przed wystygniÚciem, ibustawiïa na stole parujÈce
talerze. *dy przysunÚïam &hai wygodne krzesïo zboparciem,
bratowa zbwestchnieniem wdziÚcznoĂci opadïa na skórzane
siedzisko, miÚkkim gestem obejmujÈc wzgórek brzucha, który sterczaï poniĝej marszczenia luěnej sukni. 3ogïadziïa go
czule dïoñmi naznaczonymi jasnoğoletowymi niteczkami
ĝyï, po czym wbskupieniu ibniespiesznie siÚgnÚïa po ïyĝkÚ.
5zuciïa jeszcze okiem na córeczki, nakazujÈc im siedzieÊ
prosto ibzjeĂÊ wszystko do ostatniego kÚsa, aĝ sïabym ibnieco
ochrypïym gïosem spytaïa ob (zrÚ. 0oĝe powinnam skïamaÊ, by nie przygniataÊ jej brzemieniem trosk, zwïaszcza ĝe
wbblasku Ăwiec skóra &hai miaïa barwÚ wosku" Wiedziaïam
jednak, ĝe prawda prÚdzej czy póěniej wyszïaby na jaw. 2dparïam wiÚc jak najdelikatniej, ĝe nie wróciï na noc oraz ĝe
ani ja, ani /ea nie domyĂlamy siÚ nawet, gdzie mógïby siÚ
podziewaÊ ibzbkim. 'odaïam teĝ, ĝe jako starszy brat 'awid
powinien przemówiÊ mu do rozumu albo przynajmniej poskÈpiÊ skudów, gdyby (zra ich zaĝÈdaï, jak miaï wbzwyczaju
pod nieobecnoĂÊ ojca.
ļ &hïopak jest niczym wiatr, jakimĝe wiÚc sposobem
chciaïabyĂ go okieïznaÊ" ļ spytaïa na to /ea.
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ļ -uĝ zapomniaïaĂ, ĝe miaï terminowaÊ wbskïadzie"
ļ %rak ci wyrozumiaïoĂci, +ilo. WïaĂnie ty zbracji wieku powinnaĂ pamiÚtaÊ, ĝe mïodoĂÊ ma swoje prawa. .aĝe
spróbowaÊ tego ib owego, zanim siÚ opamiÚta ļ ïagodnie
stwierdziïa &haja.
ļ 3owiadajÈ teĝ, ĝe 3an nie na darmo daï kaĝdemu zbnas
aĝ szeĂÊ narzÈdów ļ odrzekïam. ļ Wprawdzie ucho, nos
ib oko sÈ niczym udzielni wïadcy ib nie nam nimi rozporzÈdzaÊ, lecz dïonie, stopy ibusta zaleĝÈ od naszej woli, bo tylko
dziÚki rozumowi wybieramy miÚdzy dobrem abzïem, boĝnicÈ abdomem nierzÈdu, przekleñstwem abbïogosïawieñstwem.
-ednak (zra nad niczym nie panuje, ma wbgïowie same plewy.
ļ SÈdzisz go ibnapominasz, choÊ nie moĝe siÚ broniÊ. -eĂli gïÚbiej wejrzysz wbjego serce, przyznasz, ĝe zbniego dobry
chïopiec ibĝe wielu moĝe jeszcze zadziwiÊ ļ zaprotestowaïa
/ea.
Aby niewinna wymiana zdañ nie przerodziïa siÚ wb zawziÚtÈ kïótniÚ, &haja uciÚïa draĝliwy temat, dopytujÈc siÚ
ob'awida, czy wróciï juĝ od chorego, bo jego równieĝ nie
zastaïa przy stole. %yïoby to najmÈdrzejsze rozwiÈzanie,
gdyby nie rozbudziïo mojego niepokoju. =aczÚïam bowiem
badaÊ wzrokiem jej zaokrÈglonÈ sylwetkÚ ibnaciskaÊ, by wyznaïa szczerze, czy zbniÈ wszystko dobrze. -ak zawsze zbyïa
mnie uĂmiechem, choÊ od jakiegoĂ czasu wbpodobnych okolicznoĂciach nie dawaïam posïuchu zapewnieniom, ĝe ma
siÚ znakomicie. =wykle dodawaïa teĝ, ĝe choÊ dziecko zapowiada siÚ duĝe, akuszerka jest jak najlepszej myĂli, abibona
sama nie kïopocze siÚ dolegliwoĂciami, sÈ przecieĝ naturalne ibzna je zbdoĂwiadczenia. Teraz równieĝ ujÚïa mojÈ dïoñ
wbswoje ibby dodaÊ mi otuchy, oĂwiadczyïa zbmocÈ, ĝe choÊ
nie da siÚ przewidzieÊ wyroków 3ana, trzeba byÊ dobrej
myĂli.
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