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Dla Daniela i Avelino,
moich złotych chłopców,

najlepszego, co mnie
w życiu spotkało



C Cariñena, 1927

Wino jest najbardziej 
cywilizowaną rzeczą na świecie. 

–  E r n e s t  H e m i n g w a y
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1

L u t y  1 9 2 7  r .

K iedy pierwszy raz odwiedzasz grób własnego ojca, świat 
może wydawać się przerażający.
Rodolfo podniósł kołnierz płaszcza, ostatni raz zaciągnął się fran-
cuskim papierosem, wyjął z ust to, co z niego jeszcze zostało, po 
czym uchylił szybę i wyrzucił niedopałek na zewnątrz. 

Drogę z obu stron otaczały winnice. Szczepy winne wyglądały 
jak batalion powykręcanych szkieletów, wychylających się z za-
śnieżonej ziemi i unoszących w niebo nagie ramiona. Patrzyły na 
niego przez mgłę, która lodowatą wilgocią spowijała auto. 

Przypomniał sobie ostatnie spotkanie z ojcem, kiedy żegnali 
się na stacji kolejowej w Cariñenie. Starszy pan stał twardo na 
peronie i przypominał nieco posąg, potężny jak winne szczepy od 
pokoleń uprawiane w jego rodzinie. Mimo że jego kręcona czu-
pryna była przetkana siwizną, a twarz poorana zmarszczkami, oj-
ciec wyglądał na mężczyznę krzepkiego i pełnego życia. Jak zatem 
Rodolfo miałby nawet pomyśleć, że ten szaleniec wyjdzie z domu 
w zimowy wieczór i że znajdą go następnego dnia rano w jego ulu-
bionej winnicy, z głową rozbitą jak dojrzały arbuz i ubraniem ze-
sztywniałym od zamarzniętej krwi? Co u diabła sprawiło, że ojciec 
wyszedł na dwór właśnie wtedy, kiedy wszyscy rozsądnie myślący 
ludzie siedzieli spokojnie w domu, kryjąc się przed zimą? Czemu 
Dionisio go nie powstrzymał? Pewnie i tak na niewiele by się to 
zdało… Kiedy stary się upierał, był głuchy na wszelkie perswazje.
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Rodolfo sapnął i wsunął ręce w kieszenie płaszcza. Eleganckie 
paryskie rękawiczki niewystarczająco chroniły dłonie przed mro-
zem. Czuł się winny, że nie wziął udziału w pogrzebie i, aby się 
usprawiedliwić, powtarzał sobie w myślach, że miał bardzo ważne 
powody, by zostać w Paryżu. Miał nadzieję, że ojciec – gdziekol-
wiek się teraz znajduje – nie będzie miał do niego pretensji o to 
spóźnienie. 

Odchylił się na czarnym skórzanym siedzeniu hispano-suizy 
H6B, którą staruszek postanowił kupić pięć lat temu. 

„Nie wystarczy być bogatym, trzeba też pokazywać to boga-
ctwo innym” – przypomniał sobie Rodolfo zdanie ojca. Stary wy-
powiedział je, kiedy z chełpliwą miną wysiadał z auta, kupionego 
poprzedniego dnia w Saragossie, podczas gdy Onofre, ostatnio 
awansowany z woźnicy na szofera (znał się dobrze na maszynach, 
z równą łatwością zmieniał koło w powozie, jak naprawiał silnik 
w ciężarowym fordzie), stał przy otwartych tylnych drzwiczkach 
wozu z marsową miną generała, w swoim nowym uniformie, któ-
rego wysoki kołnierz podczas jazdy z miasta zdążył mu otrzeć 
szyję do czerwoności. 

Rodolfo zwrócił się do Solange, siedzącej po jego prawej stro-
nie. Uśmiechnął się na widok bezbronnej minki młodej kobiety 
pod kapelusikiem cloché, okrywającym jej złociste włosy, ale spoj-
rzenie jej oczu barwy akwamaryny zasmuciło go. Wyjął prawą 
rękę z kieszeni płaszcza i uścisnął jej ramię. Spojrzała na niego, 
skrzywiła wargi w słabym uśmiechu i uniosła spiczasty podbró-
dek, który – wiedziony pożądaniem – tylekroć całował. 

Minęło sześć miesięcy od dnia, w którym objawiła się mu 
w luksusowym salonie Lindy i Cole’a Porterów. Wtedy, patrząc 
na nią po raz pierwszy, Rodolfo myślał o księżycu, oblewającym 
srebrnym światłem winnice, pośród których się wychował. A tak-
że o wróżkach z baśni, które ojciec zabraniał mu czytać, żeby nie 
rozbudzały w chłopcu myśli o dziewczętach… O tych eterycznych 
istotach pojawiających się w dziecięcych snach, z ciałami białymi 
jak śnieg i włosami jak czyste złoto; te sny sprawiały, że wyob-
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rażał sobie, iż matka nie umarła, ale przemieniła się we wróżkę 
i odwiedza go w nocy, żeby się nie bał ciemności. 

Wówczas w Paryżu Solange zupełnie go oczarowała. Nie mógł 
oderwać wzroku od tej chłopczycy tańczącej w rytm szalonego 
charlestona. Wyglądała, jakby chciała odrzucić ręce i nogi jak 
najdalej od reszty ciała, jednak w ostatniej chwili decydowała się 
je odzyskać. Wpatrywał się w jej włosy, gładkie i bardzo jasne, 
obcięte à la garconne*. Na czole miała złocistą wstążkę pasującą 
do sukni z materiału tak lekkiego, że przypominał woal. Krea-
cja w światłach salonu dosłownie sypała iskrami i odsłaniała nie 
tylko szczupłe łydki Solange, ale także jej kolana – przepiękne, 
takie, jakich Rodolfo jeszcze nigdy nie widział. 

Kilkakrotnie przełykał ślinę, próbując się uspokoić, ale w koń-
cu zupełnie poddał się jej urokowi i został tak z otwartymi ustami, 
niby ryba wisząca na haczyku. Ta dziewczyna była jak sen, który 
w ciągu sekundy znikał mu z oczu i stopniowo przemieniał się 
w złocistą mgiełkę. Musiał się powstrzymywać, by do niej nie 
podbiec, a na widok jakiegoś spoconego hipopotama, który naj-
wyraźniej jej towarzyszył, poczuł dziką wściekłość. Ta dziewczyna 
była inna niż wszystkie kobiety, które poznał w ciągu całego ży-
cia. W porównaniu z wieśniaczkami, pomagającymi mężczyznom 
podczas winobrania w majątku ojca, z babami przedwcześnie 
postarzałymi, o pyzatych policzkach i skórze przeżartej słońcem 
i słotą, ta istota była boginią, która właśnie zstąpiła z Olimpu. 
Przyćmiła nawet jego piękną, młodą matkę, która już od lat czu-
wała nad nim z wysokości kominka w jadalni, na wieczne czasy 
uwięziona w blednącej z roku na rok fotografii. Urodą przewyż-
szała także Marianę, towarzyszkę jego dziecięcych zabaw, która 
pewnego upalnego wieczoru wypełnionego opowiadaniem baśni 
o wróżkach pozwoliła mu złożyć na swoich ustach przelotny po-
całunek. Ta blondynka w lśniącej sukni i o nogach tancerki była 
gwiazdą niedawno spadłą z nocnego nieba. Od jej blasku męż-

*  À la garconne (fr.) – na chłopczycę. 
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czyźni po prostu ślepli. Tamtej nocy w posiadłości Porterów nagle 
stracił ją z oczu. Zniknęła wyprowadzona przez swojego tłustego 
towarzysza. Musiało upłynąć wiele dni, zanim Rodolfo znowu ją 
spotkał… I to tam, gdzie najmniej się spodziewał.

Tymczasem z mgły wyłoniły się zarysy wielkiego dworu rodziny 
Montero. Widok dobrze znanego domu oderwał go od rozmyślań, 
obudził szacunek, a równocześnie mrożący krew w żyłach lęk: że 
od teraz przestanie być jedynie synem, że będzie musiał przejąć 
zarządzanie odziedziczonym po ojcu majątkiem i zaopiekować się 
starszym bratem, niszczonym przez alkohol i złe wspomnienia; 
wreszcie, że Solange, ta skrząca się i złocista jak gwiazda Solange, 
spyta go pewnego dnia, dlaczego poszła za nim i opuściła wiecznie 
świętujący Paryż dla tego pustkowia, ze wszystkich stron otoczo-
nego winnicami i stale chłostanego wiatrem. 

W końcu marzenie zmarłego Fausto Montero wyłoniło się 
z mgieł. Wielki dom z czerwonej cegły wybudowano na szczycie 
wzgórza w połowie drogi z Cariñeny do Aguarón. Na wschodzie 
widać było równinę Cariñeny, na zachodzie roztaczał się widok 
na wierzchołki łańcucha górskiego Algairén. Okna werando-
we wychodziły na taras, w tej chwili pokryty śniegiem. Fasadę 
zdobiły mozaiki z polichromowanych azulejos*. Stary powierzył 
budowę domu architektowi z Saragossy. Kierował się jednym 
z charakterystycznych dla siebie impulsów. Gdy zobaczył pla-
ny willi, którą jego przyjaciel i rywal Juan Solans projektował 
naprzeciw należącego do niego młyna w Saragossie na lewym 
stoku rzeki Ebro, czuł, że nie może postąpić inaczej. Juan So-
lans chciał wznieść swój dom na rozległym terenie bez domów 
mieszkalnych, gdzie fabryki stały wśród sadów, a odór nawozu 
i kanałów szczególnie dawał się we znaki. Aby się tam dostać, 
należało przejechać przez Kamienny Most, o którym mówiono, 
że ma co najmniej pięćset lat. 

*  Azulejos (hiszp.) – ozdobne kafle ceramiczne, często tworzące razem duże obrazy; na-
zwa pochodzi od słowa „azul”, czyli „niebieski”, jak niebo na tych kafelkach. Typowa 
ozdoba domów w Hiszpanii. 
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Hodowcy winorośli, z którymi Fausto Montero grywał w do-
mino – najpierw w Cariñenie, a od 1912 roku w nowo otwartym 
kasynie w Aguarón, wioski u podnóża gór Algairén, w której się 
urodził i na której cmentarzu teraz spoczął – próbowali mu wy-
perswadować kaprys wybicia w ścianach wielkich okien. Nawet 
stary Juancho, który urodził się z pępowiną owiniętą dookoła szyi 
i był w związku z tym nieco przygłupi, wiedział, że w tej okolicy 
wielkie okna mogą służyć jedynie temu, że zimą będzie przez nie 
przenikał wiatr, a latem bezlitosne słońce. Cóż, kiedy w głowie 
Fausto Montero zagnieździł się jakiś pomysł, nic ani nikt nie był 
w stanie mu go z niej wybić. Ten upór przysporzył mu zażar-
tych wrogów wśród sąsiadów, ale pozwolił też wzbogacić się na 
płodach, jakie przynosiły mu winnice i rodzinna wytwórnia win, 
poza tym młyn zaopatrujący w mąkę całą okolicę oraz gorzelnia, 
produkująca anyżówkę i inne mocne napoje, z której, jak twier-
dzili znawcy, pochodziło najlepsze miejscowe brandy. Poza tym 
zgarniał niemałe czynsze z bogatych kamienic, które na prze-
strzeni lat skupował w Saragossie, korzystał też z zysków dzięki 
szczęśliwemu inwestowaniu w akcje. Zdołał również zachować 
swoich francuskich klientów, z którymi stosunki handlowe na-
wiązał jeszcze jego ojciec. Około 1870 roku szkodnik winnic, fi-
loksera, zniszczył francuskie winnice i galijscy winiarze zwrócili 
oczy w stronę Cariñeny, skąd od lat kupowali wino w dobrych 
cenach, by mieszać je ze swoim. Niektóre francuskie firmy po-
sunęły się nawet do wysłania delegacji do Cariñeny i Aguarón. 
Okres świetności zakończył się w latach dziewięćdziesiątych XIX 
wieku, kiedy Francja zdołała przywrócić swoje winnice do dawnej 
świetności i znacznie ograniczyła import win z Hiszpanii, co do-
prowadziło winiarzy z tych okolic do głębokiego kryzysu. Z tego 
nieszczęścia cało wyszedł jedynie Fausto Montero. A to wszystko 
dzięki przezornym inwestycjom. Poza tym Galowie, jako znawcy 
czerwonych winogron, nadal kupowali od niego znaczną część 
świetnej jakości plonów, nawet podczas tak bardzo dewastującej 
Europę Wielkiej Wojny. 



Stosunki z handlowcami, którzy co rok przybywali z Francji na 
rozmowy i zakupy, rozwinęły w Montero głęboką miłość do są-
siedniego kraju. Nigdy tam nie jeździł, ale wszyscy jego synowie 
nauczyli się francuskiego dzięki nauczycielowi z Paryża (dosyć 
staremu i niechlujnemu), który zjawił się w Cariñenie, uciekając 
nie wiadomo przed czym; to on uczył chłopców mówić poprawnie 
i z dobrym akcentem aż do czasu, kiedy Montero wysłał ich do 
Saragossy, do jezuickiej szkoły z internatem. 

Teraz Fausto Montero już nie żył. Jego uwielbianą hispano-
-suizą, którą Onofre zatrzymał przed główną bramą, jeździli inni. 

Rodolfo zdjął rękawiczkę z prawej dłoni i pogłaskał policzek 
Solange. Tym razem nie zrobił tego z miłości ani z pożądania, 
jakie budził w nim ten mały złotowłosy anioł; nawet nie z powodu 
chęci pieszczoty. Zrobił to, by się upewnić, że te ostatnie miesiące 
w Paryżu nie były tylko pięknym snem. 
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K obieta, która wyszła z domu, kiedy tylko samochód zatrzymał 
się przed wejściem, była niska i okrąglutka, z policzkami różowy-
mi jak jabłko w bajce o Królewnie Śnieżce. Włosy, gęste i siwe, 
wiązała z tyłu głowy w wielki kok. 

Stary Montero wybrał ją w Aguarón ponad trzydzieści lat temu, 
kiedy była niemal dzieckiem. Miała zostać służącą pięknej młodej 
damy z Saragossy, jego świeżo poślubionej żony, która – choć była 
córką zrujnowanego handlarza tkanin – pamiętała lepsze czasy 
swojej rodziny i bardzo chciała móc znowu korzystać z przywile-
jów, jakie dają pieniądze. Dziewczyna służyła swojej pani z całym 
poświęceniem. Kiedy musieli radzić sobie bez pani po trudnym 
porodzie trzeciej latorośli, Pepita zajęła się poszukiwaniami mam-
ki dla maleńkiego Rodolfo, a potem karmiła go nadal, już mle-
kiem krowim, podczas gdy mały Dionisio tulił się do jej spódnicy, 
a najstarsza i najsmutniejsza z trójki dzieci Amalia popłakiwała, 
tuląc w rękach szmacianą laleczkę. 

Teraz Pepita zbliżała się do pięćdziesiątki; jej zadaniem było 
organizowanie wszystkich zajęć domowych i wydawanie poleceń 
kucharce i dwóm dziewczynom służebnym. Pozbawiona miłości 
i perspektyw Pepita znała tylko rodzinę Montero i już nie tęsk-
niła za jakimś innym życiem, odmiennym od tego. Prowadzenie 
domu żelazną ręką dawało jej satysfakcję. Spokój jej dojrzałych 
lat zakłócały tylko błędy życiowe Dionisio, a ostatnio również 
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tragiczna śmierć Don Fausto, za którego duszę się modliła co 
wieczór w zaciszu własnej sypialni. 

– Rodolfico! – wykrzyknęła na widok Rodolfo wysiadającego 
z auta. Natychmiast jednak zdała sobie sprawę z niestosowności 
swojego zachowania i poprawiła się, spuszczając oczy: – Prze-
praszam… Don Rodolfo. 

Rodolfo obszedł samochód i wyciągnął rękę do Solange, by 
pomóc jej przy wysiadaniu z auta, już otwartego przez szofera. 
Następnie podbiegł do służącej, uważając, by nie poślizgnąć się 
na pokrywających ziemię zlodowaciałych resztkach śniegu i ob-
jął ją gorącym uściskiem, rozbawiony szczekaniem psów, które 
tymczasem podniosły wrzawę gdzieś za domem. 

– Daj spokój, Pepito! Jesteś jedyną kobietą na świecie, której 
pozwalam mówić do mnie „Rodolfico”. I muszę cię prosić, żebyś 
sobie darowała tego „Dona”. 

Policzki Pepity stały się jeszcze czerwieńsze.
– Dionisio w domu? – spytał Rodolfo. 
Miał cichą nadzieję, że jego brat uspokoił się trochę przez ten 

czas, kiedy on przebywał w Paryżu, ale w głębi duszy bał się, że 
tej nocy także ktoś przywiezie go na wozie zaprzężonym w muły, 
półprzytomnego i podtrutego winem z karczmy. 

– Ach, Rodolfo! – odparła Pepita cicho, zerkając spod oka na 
Solange, która apatycznie się jej przyglądała. – Zaraz po obiedzie 
wybrał się do Cariñeny…

– Konno? – przerwał jej, nie próbując nawet ukrywać niepo-
koju przed Solange. 

– Piechotą… – wyszeptała Pepita. 
Rodolfo odetchnął z ulgą.
– Cóż, przynajmniej nie ma strachu, że spadnie z siodła i się 

zabije – zażartował, by zakończyć temat, po czym zwrócił się do 
Onofre: – Pojedziesz po niego, zanim się ściemni. Nadal bywa 
w tej zapluskwionej knajpie?

Krzepki szofer, wyraźnie zawstydzony, potwierdził. W mię-
dzyczasie wyjmował z auta bagaże, przywiezione przez państwa 
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z Francji. Wiedział, że brakuje jeszcze dwóch kufrów z ubraniami 
tej milczącej młodej pani. Wysłano je bezpośrednio z Paryża, a on 
miał za kilka dni odebrać je w Saragossie. Zastanawiał się, czy ta 
Francuzka w ogóle umie mówić. Podczas całej jazdy z miasta nie 
usłyszał od niej ani słówka.

Onofre pomyślał, że czekają ich ciężkie czasy. Stary pan zmarł 
w niejasnych okolicznościach, starszy brat codziennie w sztok 
pijany, a najmłodszy beniaminek ni stąd, ni zowąd wziął ślub 
z jakąś francuską wykwintną niemową… Przypuszczalnie Don 
Rodolfo powiedział prawdę i ta młoda nie jest jego utrzymanką 
– co, z drugiej strony, oszczędzi rodzinie wielu kłopotów. 

Rodolfo podał ramię Solange i wprowadził ją do wnętrza 
domu. 

W holu Pepita zajęła się ich płaszczami i kapeluszami. Za-
nim wręczyła je Trini, jednej z dziewczyn służebnych, ukradkiem 
przesunęła palcami po kapelusiku swojej nowej pani. Ależ ten filc 
delikatny… i jaki uroczy bukiecik kwiatków na boku…

Znany zapach rozpalonego kominka i domowe ciepło przez 
chwilę przytłumiły smutek, który Rodolfo odczuwał od chwili, 
gdy zadzwonił do niego Rémy, francuski przyjaciel ojca, mieszka-
jący w Aguarón. Jego telefon sprawił, że Rodolfo musiał przerwać 
beztroskie życie w Paryżu i wrócić do domu. 

Drzwi prowadzące do gabinetu starego pana były otwarte. 
Wyszedł z nich teraz Evaristo, administrator. Rodolfo nigdy nie 
zwracał szczególnej uwagi na tego człowieka przypominającego 
wyglądem smętny cyprys. Swego czasu był towarzyszem rozry-
wek ojca, a pracował dla niego, jeszcze zanim na świat przyszły 
dzieci, które zresztą pewnego pięknego dnia zaczęły nazywać go 
„starym krukiem”. Rodolfo wiedział, że Evaristo był wykształco-
ny, że nadzwyczaj sprytnie radził sobie z liczbami, a już wręcz cu-
downie z najbardziej kłopotliwymi dokumentami. Fausto Monte-
ro przeciwnie – potrafił pogubić się przy czytaniu najprostszego 
kontraktu. Pojawienie się Evaristo przypomniało Rodolfo, jak 
mało wie o interesach ojca. Trochę go to zmartwiło. 
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Evaristo przeszedł przez westybul i zatrzymał się przed Ro-
dolfo. Schylił przed nim głowę, zgiął swoją wątłą postać na znak 
szacunku i powiedział energicznie:

– Witajcie państwo w domu. Rodolfo, proszę mi pozwolić zło-
żyć sobie najserdeczniejsze wyrazy współczucia. 

Nastąpił kolejny ukłon, tym razem skierowany do małżonki 
nowego pana. Jej chłodna uroda wywołała u administratora przy-
spieszone bicie serca, jakby był jeszcze nastolatkiem.

Wzmianka o śmierci ojca sprawiła, że Rodolfo poczuł cierpki 
smak w ustach, podobny temu, jakim Pepita dodawała goryczy 
jego dzieciństwu, zmuszając do połykania oleju rycynowego. 

– Dzięki, Evaristo. W najbliższych dniach będę cię potrzebo-
wał. Zależy mi na tym, żebyś wprowadził mnie w sprawy po-
siadłości. Jeżeli jesteś wolny, chciałbym cię widzieć jutro o ósmej 
rano w biurze. 

Evaristo potwierdził skinieniem głowy.
– Naturalnie, Rodolfo. Właśnie zajmowałem się porządkowa-

niem papierów twojego ojca, niech spoczywa w pokoju. Życzę 
dobrej nocy… państwu. 

Ukłonił się i czym prędzej poszedł do swojego małego forda 
z elektrycznym zapłonem, którym tak często jeździli z szefem, 
gawędząc w drodze z Cariñeny. Zawsze parkował go za domem. 
Idąc do wozu, wspominał ten dzień, dwadzieścia cztery lata temu, 
w którym Pepita pierwszy raz pokazała mu tego chłopaczka – 
ostrożnie, jakby miała do czynienia z czymś niesłychanie delikat-
nym. Nowo narodzony był bardzo malutki, wyglądał jak rodzynek, 
zagubiony w szydełkowym kocyku splamionym krwią. Wrzeszczał 
jednak tak gwałtownie, że Evaristo dostał gęsiej skórki. Niespo-
dziewane zniknięcie pani domu w niecały miesiąc później załamało 
nie tylko Don Fausto, ale również Evaristo. Było dla niego kresem 
nadziei, jakie żywił wobec Pepity – kobieta odtąd poświęciła się 
wychowaniu trójki maluchów i w końcu wyschła jak zapomniane 
na strychu jabłko. Do jej i tak już licznych obowiązków domo-
wych doszła nieskończona liczba talerzy z kaszką, brudnych pie-
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luch, zasmarkanych nosków i pozdzieranych kolan. Nieśmiałość 
nie pozwoliła Evaristo starać się o inną kobietę i w ostateczności 
skończył jako stary kawaler, tyle że raz w miesiącu zaspokajał 
potrzeby ciała w wytwornych lupanarach w mieście. 

Kiedy siadł za kierownicą forda, swojego najcenniejszego na-
bytku, przedmiotu zazdrości całej okolicy, zadał sobie pytanie, 
czy też ów beniaminek rodziny Montero będzie miał dość energii, 
by zarządzać winnicami, które teraz odziedziczył. 

Na kolację Pepita zarządziła podanie jednej z ulubionych 
potraw Rodolfo. Były to grzanki z kawałkami kiełbasy i wino-
gronami. Na haftowanym niedzielnym obrusie, którym nakryto 
masywny mahoniowy stół w jadalni, dwie służące ustawiły tale-
rze z grubą pokrojoną kiełbasą i suchymi kiełbaskami, półmisek 
z marynowaną polędwicą oraz drugi z ryżową krwawą kiszką – 
wszystko dopiero co usmażone, jeszcze ciepłe. 

Od momentu, kiedy Francuzka wysiadła z auta, Pepita zada-
wała sobie to samo pytanie co Onofre. Ta młodziutka, niezwykle 
blada i szczupła dziewczyna trochę ją niepokoiła. Czyżby we Fran-
cji specjalnie głodzono młode dziewczęta? Mężczyźni z tego kraju, 
którzy czasem odwiedzali ich dwór, żeby prowadzić z Don Fausto 
pertraktacje handlowe i wypijać mnóstwo koniaku, byli zazwyczaj 
krzepcy, w średnim wieku i w niczym nie przypominali tej przejrzy-
stej, zbyt grubo umalowanej istoty, jaką okazała się nowa pani tego 
domu. Strach ścisnął Pepicie żołądek i odebrał całą radość ze spot-
kania. Panicz też był szczuplejszy i tchnął wyrafinowaniem, którego 
przedtem nie miał. Pepita zapytywała sama siebie, czy będzie umiał 
poradzić sobie z chytrymi miejscowymi winiarzami, wiecznie kon-
kurującymi z jego ojcem. Kiedy pan wysłał go do Francji, był prze-
cież jeszcze taki niewinny… Ot, wesoły i lubiący psoty młodzieniec, 
który nigdy nie interesował się tym, skąd ojciec bierze pieniądze 
na jego prawnicze studia w Madrycie, a potem na kilkumiesięczny 
pobyt w Paryżu, skąd słał do Cariñeny obszerne listy. Don Fausto 
czytał Pepicie fragmenty, w których syn opisywał wspaniałe gma-
chy i kawiarnie, gdzie ludzie – niewątpliwi wałkonie – marnowali 
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czas na gadaniu o niczym. Pepicie nie mieściło się w głowie, jak 
można choć przez sekundę nic nie robić. Ją nauczono, że z próż-
niactwa rodzą się złe nawyki, a do tego nie miała zamiaru dopuścić. 

Kiedy Rodolfo wszedł razem z Solange do jadalni i zobaczył 
stół nakryty do kolacji, poczuł bolesny ucisk w żołądku. W Pary-
żu przyzwyczaił się do lekkich posiłków, które sam przyrządzał 
na kuchence w swoim skromnym, wynajętym studiu, a także do 
wyrafinowanych dań, podawanych w rezydencjach paryskiego 
wyższego towarzystwa, do którego wprowadził go Marcel. Kocha-
ny Marcel, który nigdy nie powinien się dowiedzieć, do jakiego 
stopnia ich przyjaźń poszerzyła horyzonty młodego Rodolfo. 

Odsunął krzesło, żeby Solange mogła usiąść. Kiedy już się usa-
dowiła, stanął za nią, pochylił się nad jej uperfumowaną głową 
i delikatnie ucałował włosy. Wiedział, że bardzo to lubi. 

– Nie czujesz się dobrze, chérie? – szepnął jej do ucha.
– Głowa mnie boli i… jestem bardzo zmęczona – odparła So-

lange. Jej francuski akcent, który tak oczarował Rodolfo, kiedy 
pierwszy raz mówił z nią po hiszpańsku, wydał mu się w tej chwili 
silniejszy niż kiedykolwiek.

Ścisnął ją za ramiona w geście pocieszenia i usiadł obok. Nie 
dziwiło go bynajmniej, że biedaczka od chwili wyjazdu z Paryża 
prawie się nie odzywała. Podróż pociągiem do Saragossy, z prze-
siadką w Madrycie, musiała być bardzo męcząca. Treść testa-
mentu Don Fausto stała się niespodzianką dla wszystkich, którzy 
byli obecni przy odczytywaniu ostatniej woli zmarłego. A dwa 
dni, spędzone w domu bogobojnej Amalii na znoszeniu głupiego 
ględzenia i nudnych przemów politycznych Jednorękiego – jak 
on i Dionisio nazwali swojego szwagra od czasu, kiedy wrócił 
z Maroka bez ręki, za to ze świeżym awansem na pułkownika – 
jego również umęczyły do ostateczności. 

Rodolfo zdał sobie nagle sprawę, jak bardzo odmienił go Pa-
ryż. Rodzinny dom wydał mu się teraz bardzo ponury, meble 
toporne, a jedzenie prymitywne. Być może powinien zasugero-
wać Pepicie, żeby podawała lżejsze kolacje… To Solange powinna 
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troszczyć się o takie sprawy. Zerknął spod oka na żonę. Z dala od 
salonów, w których ta młoda kobieta do upadłego tańczyła char-
lestona i black bottom*, otulona w lśniącą sukienkę odsłaniającą 
kolana, pośród wytwornych gości i lokai roznoszących na tacach 
szampana i koktajle o skomplikowanych nazwach, wydała mu się 
teraz bezbronną, przestraszoną mróweczką. 

Jedli kolację szybko i w milczeniu. Żadne z nich nie czuło gło-
du. Nie mieli też ochoty na rozmowę. Solange wzięła łyżeczkę 
grzanek i dłubała w nich widelcem przez dłuższą chwilę, nie mo-
gąc zdecydować się na spróbowanie. W ostateczności zjadła tylko 
winogrona i kawałeczek polędwicy, który Rodolfo położył jej na 
talerzu. Tydzień po ich nieprzemyślanym i pospiesznym ślubie 
zrozumiała, jakie będzie jej nowe życie. 

Dreszcz przebiegł jej po plecach. 
Rodolfo przełknął garstkę grzanek, żeby nie robić przykro-

ści Pepicie, którą kochał jak matkę. Wypił też kieliszek czerwo-
nego wina z winogron garnacha** z ich winnicy. Jego smak mu 
jednak nie odpowiadał. Po tym, jak spróbował stołowych win, 
które rodzina Solange uzyskiwała ze swojej winnicy w Médoc, 
to wino wydało mu się zbyt gęste. Miał wrażenie, że pije purée 
z kartofli. Poczuł pustkę w sercu. Przygnębiała go nieobecność 
ojca, w mroźnym powietrzu domu wręcz fizycznie odczuwalna. 
Poza tym umierał ze strachu przed tym, co będzie w przyszłości. 

Solange dokładnie złożyła sztućce na swoim prawie pełnym 
talerzu. Widać było, że oczy jej się kleją. Rodolfo serce zabolało 
na ten widok. Odsunął się na krześle i wstał.

– Pepito!
Kobieta zjawiła się natychmiast. Jej podobne do jabłek policz-

ki płonęły teraz karminowo. 
– Chcemy się położyć – powiedział Rodolfo, zanim Pepita zdą-

żyła otworzyć usta. – Ostatnie dni były naprawdę wyczerpujące. 
Każ Lali przygotować dla nas jakąś sypialnię.

*  Black bottom (ang.) – taniec towarzyski, modny w latach dwudziestych. 
**  Garnacha (hiszp.) – rodzaj czerwonych winogron.
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– Mają państwo już przygotowaną wielką sypialnię, señor – 
odpowiedziała i zawahała się nagle. Kiedy dzieci Don Fausto do-
rastały, próbowała się do nich zwracać, dodając przed imieniem 
słówko „Don”, jak mówiła do ich ojca, ale jakoś jej się to nie 
udawało. Zwracała się więc do nich per „pan”, z największym 
trudem dodając słowo „señor”, chociaż traktowała ich zawsze, 
jakby jeszcze byli dziećmi. 

– Sypialnię ojca?
– Tę, w której stoi małżeńskie łóżko. Nie miałam czasu urzą-

dzić sypialni dla pana i…
Policzki Pepity zaczerwieniły się jeszcze bardziej, kiedy spoj-

rzała na swoją nową panią, tak milczącą i skuloną na krześle, 
że wyglądała jak myszka. Oczyma duszy ujrzała piękną i wymu-
skaną małżonkę Don Fausto, której Pepita służyła z ofiarnością 
i podziwem. Dlaczego mężczyźni z rodziny Montero byli tak nie-
poradni w sprawach miłości?

Kiedy Rodolfo odsuwał krzesło Solange, pomagając jej wstać, 
w pokoju rozległo się głośne trzaśnięcie drzwiami. Usłyszeli od-
głos nierównych, ciężkich kroków, jakby ktoś szedł, potykając się. 
Pepita aż podskoczyła. Spojrzenia jej i Rodolfo skrzyżowały się. 
Oboje wiedzieli, kto przyszedł.

Mimo zmęczenia i senności Solange wyczuła napięcie, jakie 
zapanowało w pokoju i spojrzała w stronę drzwi. Do jadalni 
wszedł młody mężczyzna, a za nim wielki pies o cynamonowej 
sierści, z białymi łatami na piersiach i między uszami. 

Mężczyzna chwiał się tak bardzo, że wszyscy mieli wrażenie, 
że zaraz upadnie na podłogę z wielobarwnych kamiennych, uło-
żonych w mozaikę płyt. Był pijany. Jak bela. Solange zauważyła, 
że bardzo przypominał Rodolfo, chociaż jego rysy były ostrzej-
sze. Jego postawa, oczy – teraz zmętniałe od alkoholu – wreszcie 
całe ciało było bardziej krzepkie. Nie ulegało wątpliwości – to 
ten brat, o którego jej mąż spytał zaraz po przyjeździe do domu. 
Ów tajemniczy Dionisio, o którym Rodolfo nie mówił jej pra-
wie nic. Teraz już wiedziała dlaczego. Dionisio był rozczochrany 
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i z pewnością nie golił się od wielu dni. Kiedy zdjął niechlujny 
płaszcz i rzucił go na krzesło, odsłonił pogniecioną bluzę z ręka-
wami zawiniętymi po łokcie i usianą czerwonawymi plamami, 
niewątpliwie z wina. Nosił ją wepchniętą w bardzo szerokie spod-
nie, ściągnięte paskiem ze spękanej skóry. Najbardziej jednak 
przeraziły Solange jego stopy. Jak mógł wejść tu w tych starych, 
zabłoconych buciskach? Gdyby zobaczyła go w jakimkolwiek in-
nym miejscu, uznałaby, że jest żebrakiem, może nawet bandytą.

Dionisio wykrzywił twarz w czymś, co miało być uśmiechem, 
i podszedł do Rodolfo. Tamten poczuł, jak całe jego ciało ogarnia 
smutek, który dusił w sobie od chwili, gdy poinformowano go 
o śmierci ojca. Rozpoznawanie w tym przesiąkniętym alkoho-
lem człowieku dawnego Dionisio za każdym razem kosztowało 
go więcej. Starszy brat, którego w dzieciństwie tak podziwiał, już 
nigdy nie powrócił… z zasadzki, w której się znalazły hiszpań-
skie wojska pod Annual w Maroku. Teraz, kiedy ich ojciec już 
nie może go pilnować, jak poradzą sobie z kontrolowaniem jego 
potwornych pijaństw?

– Braciszku…! – wymamrotał Dionisio. 
Chciał paść Rodolfo w ramiona, ale tamten, zgnębiony żałos-

nym widokiem cofnął się, potknął o stół i omal nie upadł plecami 
na stojące tam talerze.

– Dobry Boże, Dionisio! – wyrwało mu się, kiedy otrząsnął się 
już z szoku. – Jak ty wyglądasz? Od ilu dni się nie myłeś?

Pies zrozumiał zachowanie Rodolfo jako zagrożenie i zaczął 
szczekać w obronie swojego pana. Solange przerażona zerwała 
się z krzesła jak pchnięta sprężyną. 

– Sandokán! Siad! – wybełkotał Dionisio.
Psisko posłuchało, zamiast szczekać zaczęło tylko równie groź-

nie warczeć.
Mimo że Dionisio był potężnie pijany, zachował tyle trzeźwo-

ści, żeby poczuć wstyd z powodu słów Rodolfo, którego powrotu 
czekał z niepokojem. Śmierć ojca tak nim wstrząsnęła, że nawet 
alkohol nie potrafił uśpić demonów, które torturowały go od cza-
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su, kiedy jego życie zapadło w ciemność w górach Rif. Grzbietem 
dłoni zasłonił spierzchnięte wargi. Potrzebny był mu łyk… Pod-
szedł do stołu, żeby sobie ulżyć, gdy nagle natknął się na Solange 
i nogi odmówiły mu posłuszeństwa. 

Wiedział, że brat ma przyjechać z jakąś Francuzką, z którą się 
ożenił, ale nie liczył się z tym, że owa niespodziewana szwagierka 
sprawi, że natychmiast poczuje się tak trzeźwy, jakby nie spędził 
całego wieczoru, topiąc lęki w winie… Wpatrywał się w nią, nie-
mal nie mrugając.

Ręka Rodolfo na ramieniu wyrwała Dionisio z nagłego ocza-
rowania. 

– Nie możesz się doprowadzać do takiego stanu, Dionisio – mó-
wił z czułością. – I zakładam się, że dzisiaj nawet nic nie zjadłeś…

Tamten wzruszył ramionami, nie odrywając wzroku od Solange.
– Odprowadzę żonę do sypialni – ciągnął Rodolfo. – Jest bar-

dzo zmęczona po podróży. A ty usiądź i zjedz coś! Zaraz zejdę 
z powrotem i porozmawiamy spokojnie. 

Wziął Solange pod ramię i wyprowadził z jadalni. Młoda ko-
bieta, spragniona odpoczynku i uwolnienia się od widoku tego 
pijanego, brudnego mężczyzny, pozwoliła się prowadzić jak 
owieczka. Dionisio patrzył w ślad za Francuzką, aż zniknęła mu 
z oczu. Wówczas padł na jedno z krzeseł, drżącymi rękami urwał 
kawałek polędwicy i rzucił psu, który schwycił mięso w locie. Dio-
nisio wziął kieliszek brata, nalał wina do pełna i wypił duszkiem. 

Pepita w końcu odzyskała możność ruchu. Wzdychając, za-
częła zbierać talerze Rodolfo i jego żony. Powinna dopilnować, 
żeby Dionisio zjadł coś konkretnego. Nie może przecież żyć tylko 
winem z knajpy! Wierzyła, że powrót Rodolfo sprawi, że rodzi-
na odzyska głowę, ściętą przez śmierć starego pana, ale chłopak 
wrócił jakiś całkiem odmieniony… Bardziej dojrzały, to prawda, 
ale chełpił się jakimiś wytwornościami, które pewnie oddalą go 
od brata i spraw posiadłości.

Kobiecina wzruszyła ramionami i znowu westchnęła. Słusznie 
powtarzała, że mężczyźni z rodu Montero są nieporadni życiowo…




