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Danieli i Alicji.

Dantemu, memu ojcu, za zakłopotanie, 
gdy go pytano: „A co robi twój syn?”.

Dominice, mojej matce, siedzącej w swym sklepie, 
z powodu wnuczki, której się nie doczekała.

Wujowi Arturowi, który był na wojnie, 
za fantazję i opowiadania. 

I dlatego, że był niedoceniany.

Celso Farinottiemu,
przygotowanemu bez przygotowywania się,

wielkiemu człowiekowi z doliny.

Łucji Bocciarelli, karygodnie pominiętej w innej książce – 
za trudne zadanie.

Gianluigiemu, mojemu kuzynowi, za Nure i rower,
i dlatego, że udało się nam wzajemnie przekonać,

iż jesteśmy wciąż tacy jak kiedyś.

Gianfrancowi Rizzo i Mauriziowi Fasulo,
moim dawnym przyjaciołom z lat szkolnych,

kiedy to nasze relacje podyktowane były sympatią,
a nie użytecznością.

Alanowi, bohaterowi... „staraj się być silny i lojalny”.

Tym, których nie dostrzegłem.

Księdzu Robertowi Di Diodato
za poprawki „techniczne” i ostateczne poręczenie.

Rosselli, mojej córce, z powodu wszystkich czworga dziadków,
których widziała tylko na zdjęciu.

Pinucciowi, którego może niezupełnie zawiodłem.





Sparingpartner
ma za zadanie 

kształtować mistrza na ringu, 
zmusić go do ciężkich ćwiczeń; 

w wyjątkowych przypadkach 
może się zdarzyć, 
że sparingpartner 

powali mistrza na ziemię... 
w wyjątkowych przypadkach.

(E.M. Hemingway. A jeśli tego nie napisał, 
to na pewno pomyślał).
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Od razu na wstępie wyjaśniam: nie czytuję horoskopów, 
Madonny nie płaczą, nie rozwinę się w motyla, nie zostanę 
świętym. Ale jestem skłonny ustąpić każdemu, jeśli dostarczy 
mi dowodów. Choćby poszlakowych.

Powinienem też jednak dorzucić inne dane, dotyczące mego 
życia. W sumie można by to życie uznać za normalne: odnio-
słem umiarkowany sukces zawodowy, ściśle biorąc – niewiel-
ki, ale nigdy nie miałem wielkiej władzy ani dużych pieniędzy, 
nie mam bohaterskich blizn, które warto by pokazać, ani też 
nie mogę się pochwalić wspaniałymi podbojami. Nie wylan-
sowałem idei, które by zaowocowały jakimiś przemianami. 
Parokrotnie jednak wykazałem się odwagą, prawdziwą, taką 
z dawnych czasów, a nie z naszych, kiedy mężny jest ktoś, kto 
bez nerwów oczekuje kontroli z urzędu podatkowego, a boha-
terem człowiek, który zrobi dziurę w budżecie.

Opowiem tę historię, choć mam pewne opory. Jest ona 
absolutnie prawdziwa, ale nie mam pewności, czy ludzie mi 
uwierzą. Ja sam nie dałbym chyba wiary komuś, kto by mi 
ją opowiedział. I chwilami z trudem udaje mi się przekonać 
nawet siebie, że to się wydarzyło. Jednakże w maju tego roku 
dotknąłem martwej kobiety i ona podniosła się z bólem głowy. 
A pewnego wieczoru, gdy chodziłem po mieście i zachowy-
wałem się normalnie, w sposób nie rzucający się w oczy, lu-
dzie odsuwali się ode mnie, jakbym był diabłem. To tylko dwa 
spośród faktów przemawiających na moją niekorzyść – tak, 
oskarżających mnie – jakie przeżyłem przed spotkaniem, któ-
re – choć mogło znaczyć niewiele lub nawet zupełnie nic – od-
mieniło moje życie i mogłoby zmienić życie wielu.
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Zamierzam przejść od razu do samego wydarzenia, w jego 
najważniejszym momencie. Później opowiem o jego przesłan-
kach i etapie przygotowawczym. Robię tak z kilku powodów. 
Pierwszym jest moja niecierpliwość. Drugi – to możliwość, 
że pozwolę czytelnikowi poznać argumentację i ewentualnie 
natychmiast ją porzucić. Inny jeszcze powód to przejście in 
medias res, czyli zasłona dymna na to, co jest na początku. 
To najskuteczniejszy sposób. Posługuję się nim z zawodu, po-
nieważ jestem fachowcem od reklamy. Wyjawiam ten fakt, ale 
proszę, aby nie uważano go za warunek wstępny.

A więc tego roku, między wiosną i końcem lata, zdarzyło się 
coś szczególnego, co skłoniło mnie do wędrowania, w samym 
środku sierpnia, drogą prowadzącą z Jerozolimy do Emaus.

Tak, Jerozolima i Emaus. Ziemia Święta.
Droga ma dwanaście kilometrów długości i biegnie przez 

pustynię.
Skały i piasek, parę ubogich, samotnie stojących chatek. 

Bardzo mało pojazdów mechanicznych, jakiś jeden stary au-
tobus. I słońce wiszące nad głową niczym rozpalony młot.

Wędrować pieszo tą trasą – to jedna z zaskakujących decy-
zji, jakie podjąłem kilka miesięcy temu. Byłem wtedy zmęczo-
ny, zrozpaczony, rozdrażniony, zrezygnowany. Ale teraz wiem, 
że to wszystko było częścią jakiegoś planu, że miało swój cel. 
W moim normalnym życiu Emaus kojarzyło się jedynie z wie-
czerzą Jezusa na obrazie Caravaggia1. Teraz pociłem się na tej 
drodze w moim ubraniu turysty.

Szedłem już od paru godzin i uświadomiłem sobie w pew-
nej chwili, jak nie na miejscu było to moje przedsięwzięcie. 
W normalnych warunkach nie miałbym trudności ze zdoby-
ciem się na taki wysiłek fizyczny, ale w tym momencie łączył 
się on ze sporym cierpieniem.

Posuwałem się do przodu, trzymając się prawej strony 
drogi. W ciszy moje kroki wydawały się ciężkie i grotesko-
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we. Patrzyłem na prostą drogę i na czerwone skały dookoła. 
Przejechał stary niebieski citroën, potem autokar pamiętają-
cy powojenne czasy, następnie jakiś ultranowoczesny, wyso-
ki, z przyciemnionymi szybami. Żadnego piechura. Ociera-
łem pot. I szedłem dalej. Kto wie, co zastanę w Emaus. Moja 
cała wiedza o nim przywoływała na pamięć niskie ziemianki, 
jakiegoś biednego sprzedawcę daktyli przy drodze i grupki 
dzieci oganiających się od much. A może strasznie się myli-
łem i turystyka wprowadziła do miasta bankomaty oraz ho-
tele Hilton?

Mój wzrok zatrzymał się na ładnej, zadbanej łączce po le-
wej stronie drogi – to nieoczekiwana w tym miejscu plama 
zieleni. Rozejrzałem się jeszcze dokoła i dostrzegłem, rów-
nież po lewej stronie, piechura idącego za mną w odległości 
jakichś stu metrów. Pomyślałem: „Jeszcze jeden szaleniec”. 
I szedłem dalej. Odległość między nim a mną zmniejszała się. 
Szedł krokiem spokojnym, zdecydowanym. Wkrótce zaczą-
łem rozróżniać szczegóły: miał wolne ręce, nie niósł ani torby, 
ani plecaka.

Jeszcze jedno spojrzenie za siebie: był już bliżej. Ale kto 
to mógł być? Turysta, pielgrzym? W swoim dziwnym ubraniu 
wyglądał na jakiegoś duchownego, może zakonnika. Szedłem 
wciąż w tym samym tempie, a ów człowiek coraz bardziej się 
zbliżał. Teraz dzieliło nas już tylko kilka metrów i nie musia-
łem się obracać do tyłu, żeby go widzieć. Potem znalazł się 
obok mnie, z lewej strony, w odległości pięciu metrów. Szedł 
swoim miarowym krokiem. Szybko spostrzegłem, że nie za-
mierza mnie wyprzedzać. Szliśmy w tej samej linii, równole-
gle do siebie.

To nie był jednak zakonnik.
Miał na sobie prostą tunikę w kolorze juty, przepasaną sznu- 

rem. Nosił sandały. Miał długie włosy. Oszacowałem na oko, 
że jest mniej więcej mojego wzrostu. Wyglądał na trzydzie-
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ści lub trzydzieści pięć lat. Szedł wyprostowany sprężystym 
krokiem. Pomyślałem, że w tej szerokości geograficznej lu-
dzie mogą się tak ubierać. Przez kilka minut szliśmy obok sie-
bie, łeb w łeb, jak w chłopięcej zabawie. Potem zrozumiałem 
i uśmiechnąłem się na myśl o mojej naiwności. Ten człowiek 
stanowił cząstkę miejsca, folkloru i tutejszych stosunków.

Jakiś kamień tuż przy drodze dał mi okazję do zatrzymania 
się. Usiadłem. Mężczyzna zrobił jeszcze parę kroków i też się 
zatrzymał.

Nie wiem, w wyniku jakiego skojarzenia, lecz przypo-
mniałem sobie, że chyba dziesięć lat temu, w Memphis, zo-
stałem zaczepiony przez wspaniałego Elvisa2. Miał czarne, 
natapirowane włosy i stanowił uosobienie doskonałości ze 
swą gitarą. Poświęcił mi kilka tonów It’s now or never. Da-
łem mu wtedy dziesięć dolarów. W obecnej więc sytuacji wy-
dawało mi się zupełnie naturalne, że ten człowiek podejdzie 
do mnie, i całkiem logiczne, że mnie obdarzy zniewalającym 
uśmiechem.

Zdałem sobie sprawę, jak dobrze był pomyślany. Przypomi-
nał dokładnie Jezusa. Powiedzmy – w stroju sportowym; może 
na inne okazje zachowywał strój ceremonialny, z drogiej tka-
niny w kolorze czerwonym i błękitnym, jaki przekazała nam 
tradycyjna ikonografia. I ja uśmiechnąłem się do niego, choć 
z odmiennym zamysłem.

Wstałem i powiedziałem:
– Dzień dobry.
– Dzień dobry – odpowiedział z nienaganną dykcją.
Skinąłem uprzejmie głową, jakbym chciał powiedzieć: „Usza-

nowanko”. Po czym dodałem:
– Brawo, znakomicie! Jesteś naprawdę doskonały. Przypo-

minasz właśnie Jego. Korona cierniowa dodałaby ci jeszcze 
podobieństwa. Zasługujesz na napiwek, ale wasze urzędy tak 
już odchudziły mój budżet, że nie stać mnie na żadne datki.
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Pokręcił głową, dając mi do zrozumienia, że się mylę.
– Ależ tak, powtarzam, na pewno zasługujesz. Widać na-

prawdę wielkiego profesjonalistę.
Zdałem sobie sprawę ze szczególnego wyglądu tego czło-

wieka, który wszakże niełatwo było określić; ale była to w su-
mie postać wyniosła. I poczułem nagły skurcz serca.

On się odezwał:
– Nie jestem tym, za kogo mnie bierzesz.
Przytaknąłem głową.
– Nie chcesz pieniędzy?
– Nie.
– Co robisz, jaki jest twój zawód? Jesteś aktorem?
– Nie, nie jestem aktorem.
– Kim więc jesteś?
Nieznajomy jakby się przez moment zawahał, ale nie wy-

czuwało się najmniejszej choćby zmiany w tonie jego głosu.
– To naprawdę jestem Ja, jestem tym prawdziwym.
– Czyli kim?
– Jestem Jezus.
Skinąłem mu od razu na znak pożegnania:
– Posłuchaj, Jezusie, nie mam ochoty na żadne objawienia, 

w sierpniu, na pustyni. Może będzie tędy przechodził jakiś 
inny półgłówek, pielgrzym lub „pomarańczowy”3, i znajdzie 
cię tu za rok lub dwa. A zresztą zawsze to powtarzam: nie ma 
istot pozaziemskich.

Uczyniłem sześć kroków do przodu i słyszę:
– Aleksandrze.
Oczywiście zatrzymałem się i obróciłem:
– Coś ty powiedział?
Ruszył w moim kierunku, a ja odsunąłem się instynktow-

nie, w odruchu obronnym.
– Powiedziałem: „Aleksandrze”, i to prawda: nie ma istot 

pozaziemskich.
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Jako człowiek światowy, bo za takiego się uważam, za-
cząłem analizować dokładnie to, co usłyszałem. Zawsze 
istnieją jakieś racje i wszystko można wytłumaczyć, a na 
niezliczonych drogach świata napotyka się ludzi zdolnych 
w mniejszym lub większym stopniu do wszystkiego. Przy-
bywając tu, rozmawiałem z tylu osobami, także w hotelu, 
moje imię było wiele razy wymawiane i powtarzane, wystar-
czyło więc nadstawić uszu... Jezus zdobył informacje i teraz 
się popisuje. 

– Znasz moje imię...
– Nie tylko imię, znam bardzo dobrze ciebie. Chciałem, że-

byś się tu znalazł.
Popatrzyłem na niego bardzo uważnie. Piękne, gładkie 

czoło, kasztanowate włosy z prostym, wyraźnym przedział-
kiem, oczy w kolorze orzecha, nie, raczej jakiejś nieokreślonej 
barwy, może piwne. Ten człowiek był piękny, nawet bardzo 
piękny.

– Chciałeś, żebym się tu znalazł?
– Dobrze o tym wiesz, Aleksandrze. Nie zdecydowałbyś się 

na taką podróż, gdyby nie szczególne okoliczności.
Przytaknąłem. Czułem się nieswojo.
– Istotnie, okoliczności były szczególne. Ale to nie wystar-

czy, aby mnie przekonać, że jesteś Bogiem.
– Obaj wiemy, że przeżyłeś dziwne, podejrzane wydarze-

nia, sprzeczne z twoją logiką. Z uwagi na wykonywaną pra-
cę musisz być biegły w liczbach... umieć je odczytywać. Jakie 
było prawdopodobieństwo, że wyjdziesz bez szwanku spod 
tamtej betoniarki?

Spojrzałem na niego nieufnie i z lękiem, potem znowu 
się uśmiechnąłem, bardziej do siebie niż do niego. Żeby się 
upewnić, czy nie jest jakąś znaną osobą, rozejrzałem się w po-
szukiwaniu ukrytej kamery telewizyjnej. Ale niewykluczona 
też była możliwość, że to jakaś heca. Znałem paru speców od 
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reklamy, którzy nie pożałowaliby czasu ani pieniędzy, nawet 
w dużych ilościach, żeby się z kogoś pośmiać w wielkim stylu, 
pośmiać chóralnie.

– To prawda – powiedziałem – dziwna była ta przygoda z be-
toniarką... Ale lepiej powiedz, kto to zorganizował? Ten idiota 
Palumbo? On lubi takie kawały.

– Jestem Jezus.
– Wystarczy. Czołem, przyjacielu.
Tym razem nie miałem nawet czasu, żeby zrobić krok do 

przodu. Trafił w dziesiątkę.
– Utraciłeś żonę i córkę z powodu swej... nieugiętości.
Obróciłem się w jego stronę już nie tylko zaniepokojony, 

lecz po prostu rozgniewany:
– Kim jesteś?
– Znam cię, wiem, czego mogę się spodziewać.
– Kim jesteś?
– Powiedziałem ci.
Nasze oczy spotkały się. To ja okazałem się słabszy.
– Dobrze – powiedziałem. – Jeżeli jesteś tym, za kogo się 

podajesz, udowodnij mi to, zrób coś niezwykłego. Uczyń cud.
– Wolałbym nie...
– Wierzę. Ale był w twojej grupie jeden sceptyk, Tomasz. 

Żeby uwierzyć, chciał włożyć palce w twoje rany... ale to nie-
dorzeczne.

– Boli cię tam.
– Co proszę?
Wskazał na moją wątrobę. Uśmiechnąłem się.
– To nic trudnego.
Wtedy przysunął otwartą dłoń do mego boku.
– Czy jeszcze cię boli?
Nie odpowiedziałem.
– Ból minął. I już nie wróci.
– ...widziałem również takie rzeczy.
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To nie było prawdą, ale szukałem jakiegoś uzasadnienia. 
Pomyślałem, że wziąłem niechcący coś dziwnego... amfeta-
minę.

– Nie, nie wziąłeś nic dziwnego.
Wtedy pierwszy raz poczułem, że ziemia usuwa mi się spod 

nóg. I zacząłem się bać.
– Nie bój się.
Chętnie bym usiadł. Byłem coraz bardziej zmęczony. Czu-

łem, że mój oddech stał się szybszy.
– Kim jesteś?
– Już ci powiedziałem.
Potrząsnąłem głową.
– Dlaczego miałbyś... wezwać właśnie mnie?
– Wyjaśnię ci to oczywiście.
– Posłuchaj, ja odchodzę, chyba nie czuję się dobrze. 

Może jeszcze ciągle śpię w hotelu... To jest opóźniony skutek 
wszystkich świństw, których zaznałem w ostatnich czasach. 
A Bóg... nie wiadomo, czy w ogóle istnieje. Jeżeli zaś istnie-
je, to wiele milionów ludzi jest bardziej godnych powołania 
niż ja. Zresztą jesteś zbyt śmieszny. Jesteś dokładnie tym, 
czym powinieneś być. Doskonałym komikiem, właśnie żeby 
bawić. Dlaczego tak to sobie wykombinowałeś? Czy nie było 
innych sposobów? Mogłeś przyjechać do Mediolanu, być 
mniej widowiskowy...

Nie od razu odpowiedział. Wydawał się zawiedziony. Ocze-
kiwałem, że zrzuci maskę, że wybuchnie śmiechem. I powie-
działem mu to.

Nie roześmiał się.
– Chciałem, żebyś tu przybył – powiedział – ponieważ tu 

właśnie żyłem. Jak to się mówi: chcę grać u siebie, na wła-
snym boisku. I to prawda, przyjąłem wizerunek, jaki wy Mi 
nadaliście. Jesteś człowiekiem reklamy, powinieneś to dobrze 
rozumieć. Gdybym był... w Rijadzie, miałbym inny wygląd.
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Przytaknąłem.
– No tak. W Rijadzie...
Staliśmy naprzeciw siebie, twarzą w twarz, bardzo blisko. 

Dalej myślałem, że ten człowiek nie może być tym, za kogo 
się podawał. Szukałem pomocy w intuicji, która mi podpo-
wiadała, że nie, że nie uczestniczę w cudzie. Ale moja intuicja 
zawsze mnie zawodziła i wprowadzała w błąd.

– Ruszmy się – powiedział. – Niedaleko stąd jest spokojne 
miejsce. Chodź ze Mną.

Szukałem odpowiedniej, stanowczej odpowiedzi. Żeby 
zwalczyć strach.

– Na pewno nie będę szedł pierwszy.
I poszedłem za nim.
W odległości dziesięciu kroków od drogi biegła w dół ścież-

ka. Przeszliśmy nią jakieś trzydzieści kroków, gdy poczułem 
powiew świeżego powietrza. Szybko się zorientowałem, skąd 
się wziął. To było wejście do załomu skalnego. On zatrzymał 
się przed otworem i powiedział:

– Z drogi tego nie widać, ale jest tu wiele takich grot. 
Chodź, nie bój się.

Zanim tam wszedłem, oszacowałem ewentualne niebez-
pieczeństwa, jakie mogą mi grozić. Ale daremne były próby 
zrozumienia czegokolwiek. To, co się działo, nie miało nic 
wspólnego z rozumem. Nic nie podlegało kalkulacji. I zwycię-
żyła moja nieposkromiona ciekawość.

Gdy tylko znaleźliśmy się w grocie, zatrzymałem się:
– Powiedziałeś poprzednio, że w Rijadzie wyglądałbyś ina-

czej. To stwierdzenie nie jest na pewno bez znaczenia.
Były tam dwa ogromne kamienie, dwie prawie sześcienne 

bryły. Usiedliśmy na nich.
On zaczął:
– Rozumiem, że szukasz jakiegoś potwierdzenia. Wiem, że 

nie jesteś kimś, kto wierzy... bez dowodów. Masz wątpliwości. 



18

Myślałem, że Mi zaufasz jako człowiekowi... chcę powiedzieć: 
bez cudów. Ale się pomyliłem...

– Ty się pomyliłeś?
– Dlatego tu jestem. Wróciłem. Również po to, żeby spro-

stować pewne błędy.
– Skończmy tę rozmowę.
– Powiedz mi... – próbował mnie zachęcić.
– Jeżeli jesteś tym, za kogo się podajesz... to zważywszy, że 

grasz u siebie, zachowuj się jak dobry gospodarz i dostosuj się 
do moich reguł. Ja potrzebuję dowodów, żeby wierzyć. Nie wy-
starczą sztuczki, jakie dotąd pokazałeś. Jeżeli jesteś Bogiem lub 
Jezusem, lub... – przysięgam, że miałem powiedzieć: „lub może 
diabłem” – lub też Synem Bożym, albo sam nie wiem kim...

Popatrzył na mnie pogodnie, a ja dokończyłem:
– ...spraw, żebym ujrzał moją matkę.

Żądanie było oczywiście zobowiązujące.
Nie wiem, czy trafiłem dobrze, czy źle. Może znakomicie. 

Odczytuję tę sytuację po swojemu. Pracownik reklamy z Me-
diolanu w podróży turystycznej, w swej pięknej markowej 
kurtce z mnóstwem kieszeni, który niespodziewanie staje się 
postacią w rodzaju Noego lub Wergiliusza. Ja, Aleksander For-
te. Byłem w okolicach Emaus, gdzie Jezus spożywał wieczerzę 
po swym zmartwychwstaniu. Byłem wybrańcem losu i mogłem 
zadawać pytania, które całe miliony ludzkich istot chciały być 
może zadać w ciągu minionych dwóch tysięcy lat. Co więcej, 
byłem jedynym, który te pytania potrafił zadać.

Tak więc było to przeżycie naprawdę jedyne w swoim rodza-
ju i bez względu na fakt, czy to wszystko było w ogóle praw-
dą, czy fałszem, moje wzruszenie było niekłamane. Zdobyłem 
się chyba na największą, najbardziej niesłychaną i tajemniczą 
prośbę, jaką człowiek mógł przedstawić. Prawda czy fałsz, ale 
coś musi nastąpić.
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– A zatem spraw, abym ujrzał moją matkę.
Skinął głową.
– Rozumiem, twoja matka, pani Michalina, zmarła dziesięć 

lat temu. To, o co prosisz, wydaje Mi się zasadne i bardzo 
ludzkie. Ale oczekiwałem czegoś innego. Przy wielkich moż-
liwościach, jakie masz do dyspozycji, ograniczasz się do wy-
darzenia o charakterze osobistym.

– Już ci powiedziałem: stosuj się do moich reguł. To na 
pewno rzecz osobista... możesz od tego zacząć. I bądź spo-
kojny, zadam ci wiele pytań, o wszystko cię zapytam, wezmę 
cię w krzyżowy...

Zauważyłem swoją gafę, gdy jeszcze wymawiałem słowo 
„krzyżowy”.

Nieznaczny uśmiech na jego twarzy powiedział mi, że on 
się nie poczuł dotknięty.

– I powiem ci jeszcze, że wcale nie jestem pastuszkiem.
– Jestem tego więcej niż pewny.
Teraz to ja się uśmiechnąłem.
– Na pewno jesteś kimś wyjątkowym... Czy jesteś Bogiem, 

czy nie, jesteś wybitną postacią. Nie wiem, czy wyjdę stąd 
żywy, nie wiem nawet, czy jeszcze żyję, lecz przysięgam, że 
kogoś takiego jak ty już więcej chyba nie spotkam.

Jego wyraz twarzy zmienił się. Przygotowywał się do waż-
nego wstępu. Umiałem to zinterpretować. I to była dobra 
wiadomość.

– Jedna uwaga wstępna – powiedział – muszę nałożyć ci pew-
ne granice. Nie będę mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania.

– Dlaczego? Zgodziłeś się na grę, więc graj.
Wydawało mi się, że jest zakłopotany.
– Jesteś człowiekiem inteligentnym, wykształconym. Nie 

sprawiłoby ci trudności krytykować pewne rzeczy. Obaj to wie-
my. Błędy, nawet wielkie, na przestrzeni wieków. System jest 
stary, dobrze wiem, że skrzypi. Również dlatego tu jestem.
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Przez chwilę nie pojąłem ogromnej doniosłości tych ostat-
nich słów. On dodał:

– Zostaw mi tamten obszar. Idźmy dalej.
– Dobrze.
Ze zdziwieniem zapytał:
– Czy naprawdę ci to odpowiada?
– Tak.
– Poddajesz się? Nie walczysz?
– Masz prawo zostawić sobie pewien margines swobody. 

A poza tym nie interesują mnie niedorzeczności tych, którzy 
cię reprezentowali. Ja ci ich nie przypisuję. Co więcej, nigdy 
nie będę ci ich przypisywał.

Uśmiechnął się.
– Jak widzisz, dobrze wybrałem.
– Powiedz mi o Świętym Całunie.
– Co?
– To od dziecka budzi moją ciekawość... tamten osobnik 

to ty?
Zawahał się. Przyjemnie mi było myśleć, że go zaskoczy-

łem. Spostrzegłem, że z wielką uwagą dobiera słowa.
– Gdybym ci powiedział, że to nie Ja, jaki miałbyś z tego 

pożytek? Wielu w to wierzy. Idą oglądać Całun, modlą się, 
mają nadzieję i czują się lepiej. Nie ma w tym nic złego.

– Znam tę śpiewkę. Czy ty jesteś tamtym człowiekiem?
– To pytanie mogłoby zahaczać o mój obszar swobody...
– Mogłoby, ale dla mnie jest ono poza nim. To jesteś ty czy 

nie?
– To nic nie zmienia.
– Już to powiedziałeś. Ale mnie interesuje prawda.
– A więc nie rezygnujesz.
– Nie.
Dalej jednak nie odpowiadał.
– To jesteś ty czy nie?



21

Nie odpowiedział.
– Słuchaj, Jezusie, ja cały czas myślę, że to była błazenada. 

Staraj się przynajmniej wyjść mi naprzeciw, zrób coś, żebyś 
się stał sympatyczny... czy to jesteś Ty, czy nie?

– To jestem Ja.
Wzbudził tym moje podejrzenia.
– Naprawdę?
– Ja nie kłamię.
– Kto to wie.
Potrząsnąłem głową.
– Nie myśl, że zapomniałem o mojej matce. Prośba zacho-

wuje swą ważność.
Również on potrząsnął głową i widziałem, że jest zawie-

dziony i zmartwiony. Ja natomiast się uśmiechnąłem.
– Ciężko, co? 
On też się uśmiechnął. Tak, to była szermierka słowna.
– Rozmawiać jak mężczyzna z mężczyzną, to ci nie wystar-

cza, prawda?
– Nie.
– Chcesz cudu.
– Tak.
Nie mógł się zdecydować. Po paru sekundach powiedział:
– Muszę pomyśleć.
– Jesteś pełen wątpliwości... a jednak to ja jestem idiotą, 

skoro czekam tu, aby ujrzeć moją zmarłą matkę. Jestem zmę-
czony. Bardzo zmęczony. Chcę stąd wyjść.

Miałem wrażenie, że to mój żołądek domagał się wyjścia na 
zewnątrz. Dobrze mi zrobiło światło, a ciepło sprawiało przy-
jemność. Z trudem posuwałem się ścieżką w górę. Niewiele 
pamiętam. Byłem na głównej drodze. Jeszcze za wcześnie ana-
lizować sprawę spotkania, Jezusa lub delirium. Zrobię to, ale 
w spokoju. Teraz ważne były stan aktualny i odczucie. Do-
tknąłem boku i pomyślałem o dawnym bólu. Przez całe mie-



siące po każdym ucisku lub poruszeniu ten ból się odzywał. 
A teraz nie. Nic nie czułem. Uśmiechnąłem się, zadowolony 
choćby z takiego rezultatu spotkania. I szedłem dalej.

Dotarłem do hotelu. Ktoś z obsługi dał mi klucz. Wsze-
dłem po schodach na pierwsze piętro. Prysznic i łóżko wy-
dawały mi się szczytem marzeń. Nie myślałem o dzisiejszym 
spotkaniu i o mojej prośbie. Pragnąłem tylko wziąć prysznic 
i położyć się do łóżka. Włożyłem klucz do zamka, przekręci-
łem i otworzyłem drzwi. Ale prawie natychmiast zamknąłem 
je gwałtownie i zwymiotowałem. Oddychałem głęboko. Wi-
działem jakby podwójnie, ale zachowałem świadomość mimo 
zachwiania równowagi. Teraz otworzę drzwi i moja matka 
nie będzie już siedziała pośrodku pokoju. Otworzyłem drzwi 
i oczy, które także miałem zamknięte. Ona była tam, siedziała 
pośrodku pokoju. Moja matka.
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2

Mediolan. Trzy miesiące wcześniej.

Od pewnego czasu powraca uparcie myśl, której nigdy 
przedtem nie doświadczałem: mam czterdzieści trzy lata i nie 
pożyję już tyle samo. Zdaję sobie sprawę, że więcej mam za 
niż przed sobą. Powtarzam: nigdy przedtem nie miewałem ta-
kich myśli.

Jak już mówiłem, zajmuję się reklamą i dlatego jestem trochę 
infantylny, toteż mogę sobie wyobrazić siebie jako pięćdziesię-
ciolatka ubranego w stylu Romeo Gigli, jako sześćdziesięciolat-
ka chodzącego regularnie na gimnastykę czy jako siedemdzie-
sięciolatka z harleyem. Jako starca o młodej powierzchowności. 
Wszyscy by to widzieli i właśnie to byłoby najgorsze. Znam ta-
kie osoby: budzą litość.

Nigdy dużo nie piłem, ale od marca upijam się prawie co wie-
czór. Zawsze cieszyłem się dobrym zdrowiem, jednak od marca 
czuję się podle. Nie mam pracy, nie mam pieniędzy i przyszłość 
zarysowuje się przede mną nieskończenie mniej bogata, mniej 
piękna i mniej żywotna od przeszłości; nie tylko krótsza.

Miałem żonę, która mnie porzuciła, zabierając ze sobą na-
szą córkę.

Mieszkam z Violą, suczką nieokreślonej rasy. Była u nas 
wcześniej, gdy miałem rodzinę. Jest to jedyna osoba, która 
mnie znosi. Tak, osoba: nie rozmawiam z nią wprawdzie, jesz-
cze do tego nie doszedłem, ale czuję na sobie jej twarde, peł-
ne dezaprobaty spojrzenie. Bez Violi katastrofa byłaby jeszcze 
większa.
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Człowiek naprawdę zdolny, specjalista od reklamy mło-
dzieżowej, może tryumfalnie stawić czoło takim zmianom. 
I życie znów się do ciebie uśmiechnie. Przygaszone ambicje 
znowu odezwą się z całą mocą. Możesz zawrócić, a to jest 
bardzo rzadki przywilej. Masz piękne buty i koszule, swo-
je stare rolexy, prędzej czy później powierzą ci jakąś wielką 
kampanię. Masz doświadczenie i wiesz, jak ugryźć robotę. 
Masz chleb i masz zęby. Ponadto w mieście pełno jest mło-
dych, szalonych kobiet, szukających seksu i poczucia bez-
pieczeństwa właśnie u czterdziestolatka, który zna lokale 
i może doradzić film lub książkę, ponieważ jest inteligentny. 
A zresztą zaliczam się do grupy „prawdziwych mężczyzn, 
których jest coraz mniej”.

Kiedyś wydawało mi się to portretem pełnowartościowego 
mężczyzny, teraz wydaje mi się podobizną kretyna. Do takie-
go doszedłem stwierdzenia. Moja żona doszła do tego pierw-
sza. Potrafię to zrozumieć. Teraz, gdy jest już za późno.

W tej sytuacji uznałem za coś normalnego, że przydarzyły 
mi się dziwne rzeczy. Normalne stało się dla mnie, że nie roz-
poznaję siebie w tym, co mówię i robię.

Mamy maj, ale jest bardziej gorąco niż zazwyczaj w maju. 
Nie było młodzieńczych wzlotów. Ani kolacji iskrzących 
uśmiechami, zapowiadających to, co nastąpi potem. I nie było 
żadnego potem.

Teraz mieszkam w lokalu z malutką łazienką: jest WC 
i kabina z prysznicem, nie ma bidetu ani wanny. Kuchenka 
do gotowania jest umieszczona nad małą biblioteczką; służy 
mi tylko do przygotowywania kawy, bo nie jadam w domu. 
Zjadam płaty pizzy w impregnowanym papierze, na stojąco, 
w pobliżu pojemnika, do którego wyrzucam papier, gdy skoń-
czę. Jem hamburgery i frytki ze zwykłymi dodatkami. Nauczy-
łem się prać swoje rzeczy w pralni; powinienem chyba raczej 
powiedzieć, że się nie nauczyłem, bo zawsze jestem z tym do 
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tyłu i prawie nigdy nie mam nic czystego ani uprasowanego. 
Od miesięcy nie mam nic nowego. 

Oznacza to, że nie dbam o nic.
O Boże, jaki inny byłem kiedyś. Albo może nie, byłem taki 

sam, ale był ktoś, kto mi pomagał, kto robił dla mnie wiele: 
była moja żona i była rodzina.

Chodzę teraz często do kościoła, częściej niż przedtem. 
Chodzę do kościoła, ale nie na mszę; odkąd wyszedłem z lat 
chłopięcych, nigdy chyba nie bywałem na całej mszy. Sądzę 
więc, że te moje odwiedziny są bezwartościowe. Odbywam 
swą codzienną wędrówkę do katedry, gdyż pociąga mnie jej 
architektura, historia, półmrok, cisza, skupienie, siła suge-
stii i niejako marginalnie – obecność Boga. Nigdy nic nie 
wiadomo.

Zawsze wchodzę do naszego Duomo4 z powodów, o któ-
rych właśnie powiedziałem. I jeszcze dlatego, że jest tam co 
najmniej pięć stopni chłodniej.

Niedawno zdrzemnąłem się w ostatnim rzędzie, w ławkach 
z lewej strony, z brzegu. Na pewno spałem kilka minut. Gdy 
się obudziłem, trzech Japończyków przyglądało mi się z cieka-
wością i z pewnym zakłopotaniem. Może chrapałem.

Przed chwilą prosiłem Ukrzyżowanego, wiszącego na krzy-
żu wysoko, u podstawy wielkiej kopuły – zawsze zwracam się 
do Niego – aby coś dla mnie uczynił, żeby wskazał mi kieru-
nek, bo sam nie wiem, co mam robić. Powiedziałem Mu, że 
jestem gotów, gdy nadejdzie mój czas, umrzeć bez większego 
żalu; ale żadnych przewlekłych, obłożnych chorób, leżenia, 
morfiny, przykrych niespodzianek, cierpień. Byłem raczej 
zdecydowany na nagły zawał, w stanie upojenia, a więc nie-
zauważony. „Mówię serio, Panie, pomyśl o tym”.

Po tych ostatnich odwiedzinach wydarzyło się coś dziw-
nego. Z początku nie zwróciłem na to uwagi. Myślałem: „Je-
stem pijany, mam ograniczoną świadomość, może wydają mi 
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się dziwnymi rzeczy, które dziwne nie są. Nie jestem jednak 
w stanie ich ocenić”.

Teraz dobrze wiem, że mimo wszystko byłem w stanie oce-
nić te wydarzenia. Były rzeczywiście bardzo dziwne.

Miałem też swoje dobre chwile, byłem rozpieszczany (cza-
sem wręcz rozpuszczany), widziałem, że doceniane są moje 
zdolności i odwaga, ale nigdy nie potrafiłem całkowicie prze-
stać stawać dęba. Teraz chciałem po prostu dobrze zjeść. 
Usiąść po tak długiej przerwie w otoczeniu, które by mi przy-
pominało czasy dobrobytu, i zostać obsłużonym przez uprzej-
mego kelnera. Wszedłem więc do „Tre colline” – restauracji, 
do której od trzydziestu lat uczęszczała moja rodzina i która 
była zarazem dobrym, sprawdzonym miejscem na krótki po-
siłek w czasie pracy. A więc byłem tam znany.

Nie sądzę, aby Cappi, właściciel restauracji, wiedział o mo-
im obecnym stanie. Przyjął mnie jak zwykle i jak zawsze zna-
lazł wolny stolik, choć nie zrobiłem rezerwacji.

Czułem się dobrze w tym pierwszorzędnym lokalu, podo-
bała mi się panująca w nim atmosfera – rezultat pół wieku 
uprawianej na wysokim poziomie profesji.

Przeczytałem menu i zrobiłem to, co robiłem zawsze: rozej-
rzałem się dokoła. Zawsze był tu ktoś, kogo znałem. Przysze-
dłem z określonym pragnieniem: zakąski rybne. Zamówiłem 
i czekałem.

Moją uwagę, i wielu innych ludzi, zwrócił hałas – brzęk 
spadających na talerz sztućców – przy stoliku odległym 
o cztery metry od mojego. Sztućce były tylko wstępem do 
czegoś poważniejszego: oto jakiś mężczyzna osuwał się 
powoli z krzesła na ziemię. Już nieprzytomny, poszarzały 
na twarzy, z zamkniętymi oczami. Jakaś kobieta krzyknęła, 
doskoczył kelner i uchronił biedaka od upadku na ziemię. 
Podtrzymując go pod pachami, ulokował na dywanie i po-
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wiedział: „Zostawmy mu wolną przestrzeń, musi czymś od-
dychać”.

Potem odpiął mu guzik od kołnierzyka.
Podszedłem, bo przez moment miałem wrażenie, że to 

ktoś, kogo znam. Patrzyłem na leżącego człowieka. Po chwi-
li poruszył się nieznacznie, otworzył oczy i próbował się 
uśmiechnąć; podniósł ręce, jakby chciał powiedzieć, że to nic 
poważnego. Czuć było, że ogólne napięcie opadło. Ktoś po-
wiedział temu człowiekowi, żeby się nie ruszał, żeby trochę 
poczekał. Ja stałem nad nim, toteż łatwo go rozpoznałem. To 
był Adalberto Signini, adwokat, stary przyjaciel mego ojca, 
potem także mój.

Powiedziałem: „Ja go znam... przepraszam, podniosę go”.
Oczy Adalberta skrzyżowały się z moimi. Starzec wzdry-

gnął się, jakby sobie czegoś nie życzył.
– Nie, nie. Proszę.
– Adalbercie, to ja, Aleksander.
– Nie, czuję się źle.
Podtrzymywałem go i czułem jego bezwładny ciężar. Zno-

wu zemdlał. Ale po chwili wrócił do siebie.
Kilka minut potem siedział przy swoim stoliku, a ja stałem 

przed nim. Kelner przyniósł jakiś napój. Adwokat Signini był 
jeszcze blady, ale odzyskiwał już siły.

– To nic poważnego, Aleksandrze... ciśnienie. Przywykłem 
do tego. Muszę uważać na emocje.

– Co tu wzbudziło w tobie takie emocje? Szparagi?
Starał się uśmiechnąć.
– Zupełnie co innego. Zobaczyłem ciebie i zrobiło mi się 

ciemno przed oczami.
– Naprawdę? Robię takie wrażenie?
Wypił łyk. Zawahał się, jakby dobierał słowa. Potem się 

zdecydował.
– Powiem ci, Aleksandrze... ja byłem pewny, że nie żyjesz.
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Poczułem lekki skok ciśnienia, lecz starałem się nie drama-
tyzować.

– Jestem żywy.
– Tym lepiej.
Ludzie dokoła nie rezygnowali z resztek widowiska.
Zapytałem:
– Skąd miałeś taką wiadomość?
– Nie potrafię ci tego powiedzieć. Naprawdę nie pamiętam.
– Jak to, przecież nie jesteśmy dla siebie obcy. Nie zainte-

resowałeś się?
Potrząsnął głową. Był zakłopotany i stawał się rozdrażnio-

ny. Bałem się, że znowu się źle poczuje.
– Nie wiem, co ci powiedzieć, Aleksandrze. Dla mnie byłeś 

umarły. Kiedy cię zobaczyłem, poczułem się słabo. Wydaje mi 
się to zrozumiałe.

Wstałem, gdyż wyczułem, że tego pragnął adwokat.
– Rzeczywiście, to zrozumiałe. Przykro mi, że stałem się 

przyczyną twojego zasłabnięcia.
Nie byłem w stanie siąść do jedzenia, jakby nic się nie sta-

ło. Mimo że przekąski z morskich ryb już mi przyniesiono. 
Zostawiłem pieniądze na stoliku i wyszedłem.


