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Oso by

Ivan uro dzo ny w 1935 na Wę grzech, w Pécs (daw niej
Fünf kir chen). Od kil ku lat miesz ka w Wied niu i re -
gu lar nie od da je się pra cy w gma chu, któ ry stoi przy
Kärnt ner ring. Aby nie stwa rzać Iva no wi te raz i na
przy szłość zbęd nych kom pli ka cji, po wiedz my, że
jest to in sty tut spraw nie zwy kle po trzeb nych, po -
nie waż zaj mu je się pie niędz mi. Nie jest to bank
kre dy to wy. 

Béla,
An drás dzie ci, 7 i 5 lat

Ma li na wiek, z wy glą du, nieokre ślo ny, dzi siaj skoń czył
czter dziest kę, au tor „Apo kry fu”, któ ry jest już nie
do na by cia w księ gar niach i któ re go pa rę eg zem -
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się często, wzro kiem roz tar gnio nym, lecz bar dzo uważ nym,
z za kło po ta nia, tak roz pacz li wy jest mój sto su nek do
 „dzi siaj”, bo przejść przez to „dzi siaj” mo gę tyl ko w pa nicz -
nym stra chu i sza lo nym po śpie chu, tak sa mo pi sać o nim
 al bo choć by, w owym pa nicz nym stra chu, mó wić o tym, co
się wy da rza, bo wszyst ko, co się na pi sa ło o „dzi siaj”, na le ża -
ło by na tych miast nisz czyć, jak drze się praw dzi we li sty,
 gniecie, nie koń czy ich, nie wy sy ła, po nie waż do ty czą
 „dzi siaj” i po nie waż w żad nym „dzi siaj” nie doj dą już do
adre sa ta.

Kto na pi sał kie dyś strasz li wie bła gal ny list, aby po tem
go po drzeć i wy rzu cić, wie naj le piej, co ro zu miem tu taj
przez „dzi siaj”. A któż nie zna tej pra wie nie czy tel nej kartki:
„Pro szę przyjść, je śli to w ogó le wcho dzi w ra chu bę, je śli pan
mo że, chce, je śli wol no mi pa na o to pro sić! O pią tej
w „Café Land mann!” Al bo te go te le gra mu: „za dzwoń do
mnie na tych miast stop jesz cze dzi siaj”. Al bo: „dzi siaj to nie -
moż liwe”.

Bo „dzi siaj” to sło wo, któ re po win no być za strze żo ne
tyl ko dla sa mo bój ców, dla wszyst kich in nych nie ma po
 prostu sen su, „dzi siaj” to dla nich je dy nie okre śle nie do wol -
ne go dnia, wła śnie dzi siej sze go, zda ją so bie spra wę, że znów
mu szą pra co wać osiem go dzin al bo zwol nić się z pra cy,
 pój dą tu i tam, ku pią coś, prze czy ta ją po ran ną i wie czor ną
gazetę, wy pi ją ka wę, za po mną o czymś, umó wią się, za -
dzwo nią do ko goś, jest to za tem dzień, w któ rym mu si się
coś wy da rzyć, le piej jed nak, że by nie wy da rzy ło się za wiele. 

Kie dy ja na to miast mó wię „dzi siaj”, mój od dech tra ci
re gu lar ność, po ja wia się owa aryt mia, któ rą moż na już
stwier dzić na elek tro kar dio gra mie, tyl ko z za pi su nie wy ni -
ka, że przy czy ną jest mo je „dzi siaj”, wciąż no we, drę czą ce,
ale ja mo gę do star czyć do wo du za kłó ce nia, za pi sa ne go nie -
spo koj nym ko dem le ka rzy, do wo du cze goś, co po prze dza

pla rzy sprze da no w koń cu lat pięć dzie sią tych. Dla
nie po zna ki urzęd nik pań stwo wy ka te go rii A, za -
trud nio ny w Au striac kim Mu zeum Woj ska, gdzie
ukoń czo ne stu dia w za kre sie hi sto rii (kie ru nek
głów ny) i hi sto rii sztu ki (kie ru nek po bocz ny) po -
zwo li ły mu zna leźć po sa dę i za jąć do god ną po zy cję,
dzię ki któ rej po su wa się na przód, nie ru sza jąc się,
nie zwra ca jąc na sie bie uwa gi wtrą ca niem się,
 am bi cją, żą da nia mi czy nie lo jal ny mi po my sła mi
udosko na la nia pro ce du ry i pi sem nych kon tak tów
mię dzy Mi ni ster stwem Obro ny przy Fran z-J os efs-
-Kai a Mu zeum w Ar se na le, któ re, nie rzu ca jąc się
spe cjal nie w oczy, na le ży do naj oso bliw szych in sty -
tu cji na sze go mia sta. 

Ja pasz port au striac ki, wy sta wio ny przez Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych. Uwie rzy tel nio ne świa dec -
two oby wa tel stwa. Oczy piw., wło sy bl., uro dzo na
w Kla gen fur cie, na stę pu ją da ty i za wód, dwu krot nie
prze kre ślo ny i wy pi sa ny na no wo, ad re sy, trzy krot -
nie prze kre ślo ne, a po wy żej moż na prze czy tać
staran nym pi smem: za miesz ka ła Ungar gas se 6,
Wie deń III. 

Czas dzi siaj

Miej sce Wie deń

Tyl ko nad po da niem cza su mu sia łam za sta na wiać się
długo, bo nie po tra fię nie mal po wie dzieć „dzi siaj”, cho ciaż
 „dzisiaj” mó wi się co dzien nie, ba, mu si się mó wić, ale kiedy
lu dzie na przy kład zwie rza ją mi się, ja kie ma ją pla ny na
 dzi siaj – nie wspo mi na jąc już o ju trze – nie pa trzę, jak są dzi
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ny ga raż, Au to mag, bar dzo przy dat ną „No wą Ap te kę”, tra -
fi kę na wy so ko ści Neu ling gas se, a nie za po mi naj my też
o do brej pie kar ni na ro gu Be atri xgas se i, na szczę ście,
o Mün zgas se, na któ rej mo że my za par ko wać na sze sa mo -
cho dy, na wet je śli ni gdzie in dziej nie ma już miej sca. Tu
i ów dzie, choć by na wy so ko ści Con so la to Ita lia no z In sti tuto
Ita lia no di Cul tu ra, nie moż na jej od mó wić pew nej urody,
któ rej prze cież nie ma za wie le, bo naj póź niej na wi dok nad -
jeż dża ją ce go tram wa ju li nii 0 lub po nu re go ga ra żu am bu -
lan sów pocz to wych, na któ rym dwie ta bli ce, nie roz wo dząc
się, stwier dza ją krót ko: „Ce sarz Fran ci szek Jó zef I – 1850”
oraz „Kan ce la ria i warsz ta ty”, pusz cza się w nie pa mięć
jej no bi li ta cyj ne wy sił ki, a ona przy po mi na swą od le głą
młodość, sta rą Hun gar gas se, przy któ rej przy jeż dża ją cy
z Węgier kup cy, han dla rze ko ni, wo łów i sia na mie li swo je
obe rże, za jaz dy, i oto bie gnie już tyl ko, jak gło si urzę do wy
do ku ment, „du żym łu kiem w kie run ku mia sta”. Za ta cza jąc
ów du ży łuk, któ rym ja dę nie kie dy z Ren n weg, zwra ca moją
uwa gę co raz to no wy mi szcze gó ła mi, ra żą cy mi no wo ścia mi,
skle pa mi, któ re no szą na zwę „Miesz kać lepiej”, lecz są dla
mnie waż niej sze od wszyst kich trium fu ją cych nad ni mi
 placów i ulic mia sta. Nie spo sób na zwać jej nie zna ną, bo już
się ją zna, ale cu dzo zie miec ni gdy jej nie zo ba czy, po nie waż
nie ma na niej nic do oglą da nia i moż na tu tyl ko miesz kać.
Tu ry sta za wró cił by na Schwa rzen berg platz al bo naj póź niej
na Ren n weg, ko ło Bel we de ru, z któ rym łą czy nas je dy nie za -
szczyt ne mia no „III dziel ni cy”, cu dzo zie miec mógł by mo że
zbli żyć się z dru giej stro ny, od To wa rzy stwa Łyż wiar skie go,
je śli miesz ka w no wym ka mien nym pu dle, w ho te lu „Vien na
In ter con ti nen tal”, i spa ce ru jąc po Par ku Miej skim za pu ści
się zbyt da le ko. Ale do te go Par ku Miej skie go, po nad
 któ rym wa pien nie bia ły pier rot za nu cił mi kik su ją cym
 gło sem: 

na pad stra chu, czy ni mnie po dat ną, styg ma ty zu je mnie, dziś
jesz cze funk cjo nal nie, jak mó wią, są dzą oni, znaw cy do wo -
dów. Tyl ko ja oba wiam się, że spra wia to „dzi siaj”, któ re jest
zbyt pod nie ca ją ce, zbyt nie po ha mo wa ne, zbyt przej mu ją ce,
i w tym pa to lo gicz nym pod nie ce niu „dzi siaj” bę dzie ist nia -
ło dla mnie do ostat niej chwi li. 

Je śli więc nie ty le przy pad ko wo, co pod strasz nym przy -
mu sem osią gnę łam tę jed ność cza su, to jed ność miej sca za -
wdzię czam ła god ne mu przy pad ko wi, bo nie ja ją zna la złam.
W tej du żo bar dziej nie praw do po dob nej jed no ści do szłam
do sie bie i orien tu ję się w niej, och, jesz cze jak, bo miej scem
jest w za sa dzie Wie deń, w tym nie ma jesz cze nic dziw ne go,
ale wła ści wie miej scem jest tyl ko jed na uli ca, a ra czej ma ły
ka wa łek Ungar gas se, co wy ni kło stąd, że miesz ka my tam
wszy scy tro je, Ivan, Ma li na i ja. Pa trząc na świat z III dziel -
ni cy, ma jąc tak ogra ni czo ną per spek ty wę, jest się na tu ral nie
skłon nym do wy róż nia nia Ungar gas se, do szu ki wa nia się
w niej cze goś, wy chwa la nia i przy pi sy wa nia jej pew ne go zna -
cze nia. Moż na by po wie dzieć, że to szcze gól na uli ca, po nie -
waż za czy na się w nie mal ci chym, przy jem nym miej scu przy
Heu markt i stąd, gdzie miesz kam, wi dać Park Miej ski, ale
tak że groź ną Wiel ką Ha lę Tar go wą i Głów ny Urząd Cel ny.
Jesz cze je ste śmy mię dzy god ny mi, za mknię ty mi w so bie ka -
mie ni ca mi i do pie ro nie da le ko za do mem Iva na, z nu me -
rem 9 i dwo ma lwa mi z brą zu przy bra mie, uli ca sta je się
bar dziej nie spo koj na, bez ład na i bez pla no wa, cho ciaż zbliża
się do dziel ni cy dy plo ma tycz nej, po zo sta wia jąc ją jed nak po
pra wej i ujaw nia jąc nie wiel kie po wi no wac two z tą – jak się
mó wi po tocz nie – „wiel ko pań ską dziel ni cą” Wied nia. Ma łe
ka wia ren ki i licz ne sta re go spo dy czy nią tę uli cę uży tecz ną,
idzie my „Pod Sta re go Ha le rza”, po dro dze ma my przy dat -
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 sa mej po szu kać wię zi z Ungar gas se, po nie waż tyl ko we mnie
za ta cza ona łuk, do nu me rów 9 i 6, po win nam za dać so bie
py ta nie, dla cze go za wsze po zo sta ję w jej po lu ma gne tycz -
nym, czy to idąc przez Frey ung, czy ro biąc za ku py przy
 Graben, po dą ża jąc do Bi blio te ki Na ro do wej, sto jąc na
 Lob ko witz  platz i my śląc: tu taj, wła śnie tu taj trze ba by
 miesz kać! Al bo Am Hof! Na wet ma ru dząc w śród mie ściu
i uda jąc, że nie chcę iść do do mu, sia da jąc na go dzi nę w ka -
wiar ni i prze glą da jąc ga ze ty, po nie waż skry cie chcia ła bym
już być w dro dze i z po wro tem u sie bie, a kie dy skrę cam
w mo ją dziel ni cę, z Be atri xgas se, przy któ rej daw niej
mieszka łam, al bo z Heu markt, wte dy jest ina czej niż z cho -
ro bli wym uczu le niem na czas, choć czas zbie ga się na gle
z miej scem, ale za Heu markt wzra sta mi ci śnie nie, a jed -
nocze śnie ustę pu je na pię cie, skurcz, któ ry chwy ta mnie
w ob cych  stronach, i cho ciaż idę szyb ciej, sta ję się wresz cie
cał kiem spo koj na i uskrzy dlo na szczę ściem. Ni gdzie nie czu -
ję się pew niej niż na tym od cin ku uli cy, za dnia wbie gam po
 scho dach na gó rę, w no cy do pa dam bra my, już z klu czem
w dło ni, i znów przy cho dzi upra gnio ny mo ment, kie dy klucz
ob ra ca się w zam ku, otwie ra się bra ma, otwie ra ją się drzwi,
i to uczu cie po wro tu do do mu, któ re wzbie ra we mnie w po -
wo dzi ru chu po jaz dów i lu dzi już w pro mie niu stu, dwu stu
me trów, gdzie wszyst ko za po wia da mi mój dom, a wła ści wie
wca le nie mój dom, lecz na tu ral nie wła sność to wa rzy stwa
ak cyj ne go czy ja kiejś ban dy spe ku lan tów, któ ra ten dom od -
bu do wa ła, skle ci ła ra czej, ale o tym pra wie nic nie wiem, bo
w la tach od bu do wy miesz ka łam o dzie sięć mi nut stąd,
i przez bar dzo dłu gi czas prze cho dzi łam ko ło nu me ru 26,
bę dą ce go dla mnie dłu go nu me rem szczę śli wym, zgnę bio na
i z po czu ciem wi ny, jak pies, kie dy zmie niw szy pa na, spo ty -
ka sta re go i nie wie, do ko go po wi nien być bar dziej przy -
wią za ny. Ale dzi siaj prze cho dzę ko ło Be atri xgas se 26, jak by

cho dzi my naj wy żej dzie sięć ra zy do ro ku, po nie waż moż na
tam dojść w pięć mi nut; a Ivan, któ ry z za sa dy nie prze-
mieszcza się pie cho tą, mi mo mo ich próśb, po chlebstw, zna
go tyl ko z okna sa mo cho du, bo park jest po pro stu za bli sko;
że by za czerp nąć po wie trza i zro bić dzie ciom przy jem ność,
jeź dzi my do La su Wie deń skie go, na Kah len berg, do
 zam ków La xen burg i May er ling, do Pe tro nell i Car nun tum
w Bur gen lan dzie. Do te go Par ku Miej skie go, do któ re go nie
mu sie li by śmy jeź dzić, ma my sto su nek po wścią gli wy i oschły,
a ja nie pa mię tam już nic z owe go ba śni cza su. Nie kie dy
jesz cze spo strze gam przy gnę bio na krzak ma gno lii z pierw -
szy mi kwia ta mi, ale nie moż na za każ dym ra zem ro bić z tego
sen sa cji; i je śli, jak dziś, znów mó wię od ru cho wo do Ma li ny,
ach, te ma gno lie w Par ku Miej skim, wi dzia łeś? to on, po -
nie waż jest uprzej my, od po wie mi i kiw nie gło wą, ale  zdanie
o ma gno liach zna już na pa mięć.

W Wied niu, cze go nie trud no się do my ślić, są du żo
pięk niej sze uli ce, ale znaj du ją się w in nych dziel ni cach i spo -
ty ka je los zbyt pięk nych ko biet, na któ re pa trzy się od ra zu
z na leż nym po dzi wem, ani przez chwi lę nie my śląc o tym,
że by na wią zać z ni mi bliż szy kon takt. Nikt jesz cze nie twier -
dził, że Ungar gas se jest pięk na al bo że skrzy żo wa nie
 In va li den stras se z Ungar gas se ocza ro wa ło go lub ode bra ło
mu mo wę. To też i ja nie chcę o mo jej, na szej uli cy wy gła szać
nie uza sad nio nych twier dzeń, po win nam ra czej w so bie
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jesz cze raz, w sa li od czy to wej w Mo na chium. Sta nął rap tem
obok mnie, ru szył po tem pa rę kro ków na przód, mię dzy
prze py cha ją cy mi się stu den ta mi, szu kał miej sca, cof nął się,
a ja, z emo cji bli ska omdle nia, wy słu cha łam pół to ra go dzin -
ne go od czy tu „Sztu ka w epo ce tech ni ki” i przez ca ły czas,
w tym ska za nym na sie dze nie bez ru chu i sku pie nie tłu mie,
szu ka łam Ma li ny. Naj póź niej te go wie czo ru zda łam so bie
spra wę, że nie chcę mieć nic wspól ne go ani ze sztu ką, ani
z tech ni ką, ani z tą epo ką, że nie bę dę ni gdy zaj mo wać się
któ rym kol wiek z pu blicz nie oma wia nych związ ków, te ma -
tów, pro ble mów, i na bra łam pew no ści, że chcę Ma li ny i że
wszyst ko, co chcę wie dzieć, mu si przyjść od nie go. Na
 koniec wraz z in ny mi bi łam gło śno bra wo, dwaj mo na chij -
czy cy za ję li się mną i po ma ga li wy do stać się z sa li, je den
wziął mnie pod rę kę, dru gi ba wił mą drą roz mo wą, in ni za -
ga dy wa li mnie, a ja pa trzy łam w stro nę Ma li ny, któ ry też
zdą żał ku wyj ściu, ale po ma łu, mo głam więc być szyb sza,
i zro bi łam rzecz nie moż li wą, po trą ci łam go, jak gdy by mnie
po pchnię to, jak gdy bym wpa dła na nie go, i rze czy wi ście
wpa dłam. Nie miał za tem wyj ścia, mu siał mnie za uwa żyć,
zresz tą nie je stem pew na, czy zo ba czył mnie na praw dę, ale
wte dy po raz pierw szy usły sza łam je go głos, spo koj ny, nie na -
gan ny, na jed nym to nie: da ru je pa ni.

Nie zna la złam na to od po wie dzi, bo nikt jesz cze tak się
do mnie nie ode zwał, i nie by łam pew na, czy pro sił mnie
o da ro wa nie, czy mi da ro wał, łzy tak pręd ko na pły nę ły mi do
oczu, że nie mo głam już za nim po pa trzeć, tyl ko, ze względu
na in nych, pa trzy łam w zie mię, wy ję łam chu s tecz kę z to reb -
ki i twier dzi łam szep tem, że ktoś mi na dep nął na no gę.
Kiedy znów mo głam pod nieść wzrok, Ma li na znik nął
w tłumie.

W Wied niu już go nie szu ka łam, wy obra ża łam so bie, że
jest za gra ni cą, i bez na dziei prze mie rza łam swo ją dro gę do

tam ni gdy nic nie by ło, pra wie nic, al bo tak, był kie dyś w tym
miej scu za pach daw nych cza sów, tyl ko że nie ma już po nim
ani śla du. 

Mój zwią zek z Ma li ną przez la ta skła dał się z przy krych
 spo tkań, naj więk szych nie po ro zu mień i pa ru nie mą drych
uro jeń – chcę przez to po wie dzieć: du żo więk szych nie po -
ro zu mień niż z in ny mi ludź mi. Nie wąt pli wie od po cząt ku
by łam zda na na nie go i wcze śnie mu sia łam wie dzieć, że
 sta nie się mo im prze zna cze niem, że miej sce Ma li ny by ło już
przez Ma li nę za ję te, za nim po ja wił się w mo im ży ciu. Zo -
sta ło mi tyl ko oszczę dzo ne, a mo że sa ma so bie te go oszczę -
dzi łam, zbyt ry chłe zwią za nie się z nim. Bo już na przy stan -
ku tram wa jów E2 i H2 nie wie le kie dyś bra ko wa ło, że by się
za czę ło. Stał tam Ma li na z ga ze tą w rę ce, a ja uda wa łam,
że go nie za uwa ży łam, i spo nad swo jej ga ze ty pa trzy łam
w niego upo rczy wie i nie mo głam od gad nąć, czy rze czy wi -
ście tak był za to pio ny w lek tu rze, czy też spo strzegł, że wpa -
tru ję się w nie go, hip no ty zu ję, chcę zmu sić, że by spoj rzał.
Ja mia ła bym zmu sić Ma li nę! Po my śla łam so bie, że je śli naj -
pierw przy je dzie E2, to wszyst ko bę dzie do brze, je śli tyl ko,
na mi łość bo ską, nie przy je dzie naj pierw nie sym pa tycz ny H2
al bo wręcz rza dziej kur su ją cy G2, a po tem rze czy wi ście nad -
je chał E2, lecz gdy wsko czy łam do dru gie go wo zu, Ma li na
znik nął, ale nie w pierw szym wo zie, nie w mo im, nie zo stał
też na przy stan ku. Mógł tyl ko na gle wbiec na sta cję ko lei
miej skiej, kie dy ja się od wró ci łam, nie mógł prze cież roz pły -
nąć się w po wie trzu. Po nie waż nie zna la złam wy tłu ma cze -
nia, szu ka łam go, wy pa try wa łam i nie zna łam też przy czy ny
je go i mo je go za cho wa nia, nur to wa ło mnie to przez ca ły
dzień. Ale to od le gła prze szłość, a nie mam dość cza su,  że by
dzi siaj o tym mó wić. Po la tach to sa mo zda rzy ło mi się z nim
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no wać z in ny mi i z in nym, ska zy wa łam go za to na wy gna nie
z Bel gra du, po zba wia łam imie nia, przy pi sy wa łam mu
ciemne spraw ki, czy ni łam go hochsz ta ple rem, to fi li strem, to
szpie giem, a je śli by łam w lep szym hu mo rze, usu wa łam go
z rze czy wi sto ści i umiesz cza łam w kil ku ba śniach i le gen -
dach, na zy wa łam go Flo ri zel lem, Droz do bro dym, naj chęt -
niej jed nak po zwa la łam mu być świę tym Je rzym, któ ry za bił
smo ka, aże by mógł po wstać Kla gen furt, z wiel kie go ba gna,
na któ rym nic nie ro sło, aże by mo gło z nie go po wstać mo je
pierw sze mia sto, i po wie lu próż nych igrasz kach wra ca łam
znie chę co na do je dy nie słusz ne go przy pusz cze nia, że Ma li -
na w isto cie prze by wa w Wied niu i że ja w tym mie ście,
w któ rym mia łam ty le moż li wo ści, że by go spo tkać, sta le się
z nim mi ja łam. Za czę łam wy po wia dać się o Ma li nie, ile kroć
by ła gdzieś o nim mo wa, choć nie zda rza ło się to czę sto. Jest
to obrzy dli we wspo mnie nie, któ re dzi siaj już mnie nie bo li,
ale czu łam po trze bę uda wa nia, że i ja go znam, że wiem
o nim to i owo, i po pi sy wa łam się dow ci pem jak in ni, kie dy
opo wia da no ko micz ną, nie cną hi sto rię o Ma li nie i pa ni
 Jordan. Dzi siaj wiem, że Ma li ny ni gdy z tą ko bie tą nic nie
„łą czy ło”, jak tu się mó wi, że na wet Mar tin Ren ner nie spo -
ty kał się z nią po ta jem nie na Co benzl, bo prze cież by ła jego
sio strą, przede wszyst kim jed nak nie spo sób so bie wy obra -
zić Ma li ny w związ ku z in ny mi ko bie ta mi. Nie moż na wy -
klu czyć, że Ma li na znał ko bie ty przede mną, zna prze cież
wielu lu dzi, więc tak że i ko bie ty, ale nie ma to żad ne go zna -
cze nia, od kąd je ste śmy ra zem; ni gdy wię cej nie przy cho dzi
mi to na myśl, bo mo je po dej rze nia i nie po ko je zwią za ne
z Ma li ną roz wia ły się w je go zdzi wie niu. Rów nież mło da
pani Jor dan nie by ła ko bie tą, któ rej plot ka dłu go przy pi sy -
wa ła słyn ne zda nie: „Upra wiam od wrot ną po li ty kę”, wy po -
wie dzia ne ja ko by w chwi li, gdy asy stent mę ża za stał ją na
klęcz kach przy szo ro wa niu pod ło gi, i ona da ła wy raz po -

Par ku Miej skie go, bo nie mia łam jesz cze sa mo cho du. Pew -
ne go dnia prze czy ta łam o nim w ga ze cie, ale w ar ty ku le nie
cho dzi ło o nie go, lecz przede wszyst kim o po grzeb Ma rii
Ma li ny, naj oka zal szy, naj więk szy, w ja kim bra li udział wie -
deń czy cy, do bro wol nie i na tu ral nie tyl ko ze wzglę du na ak -
tor kę. Wśród ża łob ni ków znaj do wał się brat Ma rii, bar dzo
uta len to wa ny, mło dy, zna ny pi sarz, któ ry nie był zna ny i któ -
re mu dzien ni ka rze po mo gli szyb ko zdo być jed no dnio wą
sławę. Bo w go dzi nach, kie dy to mi ni stro wie i do zor cy, kry -
ty cy i gim na zja li ści z miejsc sto ją cych po dą ża li dłu gim or -
sza kiem na cmen tarz cen tral ny, Ma rii Ma li nie nie mógł się
na nic przy dać brat, któ ry na pi sał jed ną, ni ko mu niezna ną
książ kę i w ogó le był „ni kim”. Trzy sło wa „mło dy, uta len to -
wa ny, zna ny” by ły ko niecz ne do je go ob łó czyn w ten dzień
na ro do wej ża ło by. 

O tym trze cim, nie po cią ga ją cym ze tknię ciu za po śred -
nic twem ga ze ty, któ re znów mia ło ten jed no stron ny cha -
rakter, nie mó wi li śmy ni gdy, jak gdy by nie do ty czy ło go
w niczym, a tym bar dziej mnie. Bo w tym stra co nym cza sie,
kiedy nie mo gli śmy na wet wy py ty wać się na wza jem o na sze
imio na, a cóż do pie ro o na sze ży cie, na zy wa łam go
w myślach „Eu ge niu szem”, gdyż „Ksią żę Eu ge niusz, dzielny
ry cerz” był pierw szą pio sen ką, któ rej mu sia łam się na uczyć,
i tym sa mym pierw szym imie niem mę skim, imię od ra zu
 bardzo mi się spodo ba ło, tak że mia sto „Bel grad”, któ re go
eg zo ty ka i zna cze nie ule cia ły do pie ro, gdy oka za ło się, że
Ma li na nie po cho dzi z Bel gra du, tyl ko znad ju go sło wiań -
skiej gra ni cy, jak ja, i nie raz mó wi li śmy so bie coś po sło weń -
sku lub w dia lek cie z po gra ni cza, jak w pierw szych dniach:
Jaz in ti. In ti in jaz. Nie od czu wa my zresz tą po trze by mó -
wie nia o na szych pierw szych do brych dniach, po nie waż dni
sta ją się co raz lep sze, i śmiać mi się chce z cza sów, kie dy to
by łam wście kła na Ma li nę, że tak dłu go po zwa lał mi się mar -
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pa dek, zby tecz ne wcie le nie, jak gdy bym po wsta ła tyl ko
z jego że bra i by ła od daw na nie po trzeb ną, ale też nie unik -
nio ną mrocz ną hi sto rią, któ ra to wa rzy szy je go hi sto rii, chce
ją uzu peł niać, któ rą on jed nak wy od ręb nia i od dzie la od
swo jej ja snej hi sto rii. Dla te go też je dy nie ja mam coś z nim
do wy ja śnie nia, przede wszyst kim sa mą sie bie mu szę i mogę
tyl ko przed nim ob ja śnić. On nie ma nic do wy ja śnia nia, nie,
on nie. Ro bię po rzą dek w przed po ko ju, chcia ła bym być
w po bli żu drzwi, bo on za raz przyj dzie, klucz ob ra ca się
w zam ku, co fam się pa rę kro ków, że by mnie nie ude rzył, on
za my ka na klucz, jed no cze śnie i uprzej mie mó wi my: do bry
wie czór. A idąc z nim ko ry ta rzem, mó wię jesz cze coś:

Mu szę opo wie dzieć. Bę dę opo wia dać. Nic mi już nie
prze szka dza we wspo mi na niu.

Tak, mó wi Ma li na, bez zdzi wie nia. Wcho dzę do ba wial -
ni, on idzie da lej, w głąb, bo ostat ni po kój jest je go po ko jem.

Mu szę i bę dę, po wta rzam so bie gło śno, bo je śli Ma li na
nie py ta i nie chce nic wię cej wie dzieć, to jest to słusz ne.
Mo gę się uspo ko ić.

Je śli jed nak mo je wspo mi na nie mia ło by ob jąć tyl ko zwy -
czaj ne wspo mnie nia, to, co daw ne, prze ży te, opusz czo ne,
to jesz cze mi da le ko, bar dzo da le ko do umie ją ce go mil czeć
wspo mi na nia, w któ rym nic już nie mo że mi prze szko dzić.

Co mia ło by mi prze szko dzić, je śli cho dzi na przy kład
o mia sto, w któ rym się uro dzi łam, bez ko niecz no ści zro zu -
mie nia, dla cze go wła śnie tam i nie gdzie in dziej, ale czy
muszę to so bie przy po mi nać? Biu ra tu ry stycz ne udzie la ją
naj waż niej szych in for ma cji, to i owo nie wcho dzi w za kres
ich kom pe ten cji, ale i ja nie je stem kom pe tent na, mu sia łam
jed nak do wie dzieć się w tam tej szej szko le, gdzie złą czy ły się
„mę ska od wa ga i wier ność ko bie ca” i gdzie, w na szym
 hymnie, lśnią „lo do we po la Glock ne ru”. Naj wy bit niej szy syn
na sze go mia sta, Tho mas Ko schat, o któ rym świad czy

gardzie dla swo je go mę ża. Od by ło się to ina czej, w in nej
histo rii, i wszyst ko da się kie dyś spro sto wać. Z po sta ci zmy -
ślo nych przez plot kę wy ło nią się po sta ci praw dzi we, wy zwo -
lo ne i wiel kie, jak dzi siaj dla mnie Ma li na, któ ry nie jest już
two rem plo tek, lecz oswo bo dzo ny sie dzi przy mnie al bo
idzie ze mną przez mia sto. Na in ne spro sto wa nia nie nad -
szedł jesz cze czas, są one prze zna czo ne na póź niej. Nie na
dzi siaj.

Mu szę tyl ko za dać so bie jesz cze py ta nie, od kie dy
wszyst ko mię dzy na mi uło ży ło się tak, jak jest te raz, czym
mo że my dla sie bie na wza jem być, sko ro tak je ste śmy do
 siebie nie po dob ni, tak róż ni, i nie jest to kwe stia płci, uspo -
so bie nia, trwa ło ści je go eg zy sten cji i nie trwa ło ści mo jej. Nie -
wąt pli wie Ma li na nie pro wa dził ni gdy tak kon wul syj ne go
 ży cia jak ja, ni gdy nie trwo nił cza su na bła host ki, nie te le fo -
no wał to tu, to tam, nie do pusz czał, by go coś za sko czy ło,
nie da wał się w nic wplą tać, tym bar dziej nie stał pół go dzi -
ny przed lu strem, że by wpa try wać się w sie bie, a po tem
 pę dzić gdzieś, za wsze za póź no, wy ją ku jąc uspra wie dli wie -
nia, po pa da jąc w za kło po ta nie z po wo du czy je goś py ta nia
lub wła snej od po wie dzi. My ślę, że i dziś jesz cze ma ło ma my
wspól ne go, jed no to le ru je dru gie, dzi wi się dru gie mu, ale
mo je zdzi wie nie jest cie ka we (czy Ma li na w ogó le się dzi wi?
co raz mniej w to wie rzę) i nie spo koj ne, gdyż mo ja obec ność
ni gdy go nie iry tu je, gdyż do strze ga ją, kie dy mu się po do -
ba, nie do strze ga, kie dy nie ma my so bie nic do po wie dze nia,
jak gdy by śmy nie prze cho dzi li sta le obok sie bie w miesz ka -
niu, a jed no mo gło nie doj rzeć dru gie go, nie sły szeć przy co -
dzien nych czyn no ściach. Wy da je mi się wte dy, że je go
 spo kój wy pły wa stąd, iż je stem dla nie go zbyt nie waż nym
i zbyt zna nym „ja”, jak gdy by on wy dzie lił mnie z sie bie, od -
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za wo łał: Ej, ty, chodź no tu, coś ci dam! Sło wa nie po szły
w za po mnie nie, tak sa mo chło pię ca twarz, waż ne pierw sze
we zwa nie, mo ja pierw sza dzi ka ra dość, za trzy ma nie się, wa -
ha nie, pierw szy krok po tym mo ście ku ko muś dru gie mu
i za raz po tem chla śnię cie twar dej dło ni w twarz: A masz!
By ło to pierw sze ude rze nie w mo ją twarz i pierw sza świa -
do mość głę bo kiej sa tys fak cji te go, któ ry bi je. Pierw sze po -
zna nie bó lu. Za ci ska jąc dło nie na pa skach tor ni stra i nie
płacząc, rów nym kro kiem ktoś, kto kie dyś był mną, po drep -
tał dro gą ze szko ły do do mu, tym ra zem nie li cząc szta chet
w przy droż nym pło cie, po raz pierw szy zna la zł szy się mię dzy
ludź mi, cza sem więc jed nak wie się, kie dy to się za czę ło, jak
i gdzie, i ja ki mi łza mi na le ża ło by wów czas pła kać.

By ło to na mo ście przez Glan. Nie na pro me na dzie nad
je zio rem.

Pod czas gdy nie któ rzy ro dzą się w ta kie dni jak 1 lip ca,
kie dy uro dzi ło się od ra zu czte rech bar dzo sław nych lu dzi,
al bo 5 ma ja, kie dy ca ła ciż ba re for ma to rów świa ta i ge niu -
szy wy da wa ła swo je pierw sze okrzy ki*, ja ni gdy nie zdo ła łam
do wie dzieć się, kto po peł nił tę nie ostroż ność, że by roz po -
cząć ży cie w dniu, któ ry dla mnie był pierw szy. Nie znam
sa tys fak cji, ja ką da je zna le zie nie się w jed nej go dzi nie
gwiezd nej z Alek san drem Wiel kim, Ga li le uszem czy
 Ka rolem Mark sem, i na wet w po dró ży z No we go Jor ku do
 Eu ro py, na stat ku „Rot ter dam”, na któ rym spo rzą dzo no
listę uro dzin wszyst kich pa sa że rów, przy pa da ją cych na okres
że glu gi, w dniu kie dy przy szła ko lej na mnie, tyl ko do mo jej
ka bi ny przy nie sio no zło żo ną w wa chla rzyk kar tę z ży cze nia -
mi od ka pi ta na, a ja jesz cze do po łu dnia mia łam na dzie ję, że

 Tho mas Ko schat gas se, jest kom po zy to rem pie śni „Opusz -
czo ny, opusz czo ny, jak że je stem opusz czo ny”, w szko le
 Bi smarc ka mu sia łam jesz cze raz uczyć się ta blicz ki mno że -
nia, któ rą już zna łam, do szko ły be ne dyk tyń skiej cho dzi łam
na re li gię, aby po tem nie przy stą pić do kon fir ma cji, za wsze
po po łu dniu, z dziew czyn ką z in nej kla sy, bo wszyst kie po -
zo sta łe, ka to licz ki, mia ły re li gię przed po łu dniem, ja mo głam
wte dy ro bić za wsze, co chcia łam, mło dy wi ka ry miał po dob -
no prze strze lo ną gło wę, sta ry dzie kan był su ro wy, wą sa ty
i za da wa nie py tań uwa żał za ob jaw nie doj rza ło ści. Gim na -
zjum ur szu la nek ma te raz drzwi za mknię te na klucz, jesz cze
raz ni mi po trzą snę łam. W „Ca fé Mu sil” nie do sta łam mo że
ka wał ka tor tu po eg za mi nie wstęp nym, ale chcia ła bym,
 że bym go do sta ła, i wi dzę sie bie, jak kra ję tort wi del czy kiem.
Mo że do sta łam ten tort do pie ro w pa rę lat póź niej. Na po -
cząt ku pro me na dy nad Wör ther see, nie da le ko przy sta ni dla
stat ków, pierw szy raz mnie po ca ło wa no, ale nie wi dzę już
twa rzy, któ ra zbli ża się do mo jej, tak że imię nie zna jo me go
mu siał wchło nąć muł je zio ra, pa mię tam tyl ko coś o kart kach
żyw no ścio wych, któ re da łam owe mu nie zna jo me mu, on
 jednak nie wró cił już na za jutrz na przy stań, bo zo stał za  -
proszo ny przez naj pięk niej szą ko bie tę w mie ście, któ ra
w dużym ka pe lu szu cho dzi ła po Wie ner gas se i mia ła na imię
Wan da; raz szłam za nią aż do Wa ag platz, bez ka pe lu sza,
bez per fum i bez pew ne go kro ku trzy dzie sto pię cio let niej ko -
bie ty. Nie zna jo my był mo że zbie giem al bo chciał wy mie nić
kart ki na pa pie ro sy i wy pa lić je z pięk ną, wy so ką ko bie tą,
tyl ko że ja mia łam już wte dy dzie więt na ście lat, nie sześć,
i tor ni ster na ple cach, kie dy to się rze czy wi ście zda rzy ło. Na
zbli że niu wi dać ma ły most przez rze kę Glan, nie wie czor ny
brzeg je zio ra, lecz ten ską pa ny w po łu dnio wym słoń cu most
i dwóch ma łych chłop ców, któ rzy też mie li tor ni stry na
 plecach, a star szy, co naj mniej dwa la ta star szy ode mnie,
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sied nie go po ko ju, gdzie ją roz szar py wa no pod czas wie lo gło -
so wej dys ku sji o upad ku mo nar chii, przy szło ści so cja li zmu,
i ktoś za czął krzy czeć, po nie waż ktoś in ny po wie dział coś
prze ciw ko egzy sten cja li zmo wi al bo struk tu ra li zmo wi, zło wi -
łam uchem jesz cze je den takt, ale w tej chwi li mu zy ka zgi -
nę ła we wrza sku, a ja bez niej, po nie waż nie chcia łam sły szeć
nic in ne go. Czę sto prze cież nie chcę sły szeć i czę sto nie
 mo gę pa trzeć. Tak jak nie mo głam pa trzeć na umie ra ją ce go
ko nia, któ ry spadł ze ska ły pod Her ma go rem, szłam
 wpraw dzie kil ka ki lo me trów, że by mu spro wa dzić po moc,
ale zo sta wi łam go ma łe mu pa stusz ko wi, któ ry też nic nie
mógł zro bić, al bo jak nie mo głam słu chać Wiel kiej Mszy
Mo zar ta i strza łów na wsi w cza sie kar na wa łu. 

Nie chcę opo wia dać, wszyst ko mi prze szka dza we
wspo mi na niu. Ma li na wcho dzi do po ko ju, szu ka opróż nio -
nej do po ło wy bu tel ki whi sky, po da je mi szklan kę, na le wa
so bie i mó wi: Jesz cze ci prze szka dza. Jesz cze. Prze szka dza
ci jed nak in ne wspo mnie nie.

wśród wie lu se tek pa sa że rów, jak we wszyst kie dni po przed -
nie, jest jesz cze kil ku, któ rzy te go dnia otrzy ma ją tort w pre -
zen cie i zo sta ną za sko cze ni od śpie wa niem „hap py bir th day
to you”. Ale po tem oka za ło się, że je stem je dy na, da rem nie
roz glą da łam się po ca łej ja dal ni, nie, ni ko go wię cej, szyb ko
na po czę łam tort, roz dzie li łam śpiesz nie mię dzy trzy ho len -
der skie sto li ki, mó wi łam, pi łam, mó wi łam, że nie zno szę
 silnej fa li, że ca łą noc nie spa łam, po bie głam z po wro tem do
ka bi ny i za mknę łam się na klucz.

Nie by ło to na mo ście przez Glan ani na pro me na dzie
nad je zio rem, ani też no cą na Atlan ty ku. Pły nę łam tyl ko
przez tę noc, pi ja na, ku ostat niej no cy.

Do pie ro póź niej wpa dłam na to, że w dniu, któ ry wtedy
jesz cze mnie in te re so wał, ktoś przy naj mniej umarł*. Nie
bacząc na ry zy ko wej ścia w pa ra dę ba nal nej astro lo gii, po -
nie waż związ ki wy so ko nad na szy mi gło wa mi wol no mi
sobie wy obra żać, jak tyl ko ze chcę, po nie waż żad na na uka
nie może mi pa trzeć na pal ce i trzep nąć po nich, łą czę mój
po czą tek z pew nym koń cem, bo dla cze go ktoś nie miał by
za cząć żyć, kie dy ga śnie duch ja kie goś czło wie ka, ale na zwi -
ska te go czło wie ka nie wy mie nię, bo waż niej sze jest, że od
ra zu przy po mnia ło mi się ki no na ty łach Kärnt ner ring,
w któ rym przez dwie go dzi ny, po grą żo na w ko lo rach
i wielkiej ciem no ści, po raz pierw szy oglą da łam We ne cję,
ude rze nia wio seł w wo dę, za świa tła mi po dą ża ła po wo dzie
mu zy ka i jej pam -pam pa -pam, któ re mnie wcią gnę ło, ku
po sta ciom, pa rom i ich ta necz nym kro kom. Tak oto przy by -
łam do We ne cji, któ rej ni gdy nie zo ba czę, w wietrz ny,
dźwię czą cy wie deń ski zi mo wy dzień. Tę mu zy kę czę sto
 później sły sza łam, im pro wi zo wa ną, od mie nia ną, raz z są -
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