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Przesłanie, kropla deszczu, boskie światło, wszystkie one
Wpadają przez okno, prosto z mojego źródła.
Piekłem jest dom bez okna.
Prawdziwa religia, o sługo boży, to stworzenie okna.
Lecz nie trać sił na walkę z ciemnością w każdym kącie.
Skup się raczej na wykuciu okna.
Czyż nie wiesz, że te chwilowe smugi jasności
to tylko odbicia, a nie prawdziwe słońce w całej swej krasie?
Maulana Dżalal ad-Din Rumi
Masnawi III, 2403–2406
(przełożył z angielskiego Marek C. Oziewicz)

Dla Cyry
– naszego olśniewającego
promyka miłości

Obawiam się, że ta krwawa jatka może być częściowo moją
winą. Jakżeby inaczej? Żyłam z nim. Soliłam mu jedzenie do
smaku. Ścierałam mu martwy naskórek z pleców. Robiłam
wszystko, aby poczuł się tak, jak na męża przystało.
On także robił co nieco dla mnie. Ilekroć byłam zdenerwowana, śpiewał mi coś pośredniego między piosenką i przeprosinami. Zawsze wtedy złość mnie odchodziła. Jego podskakująca głowa i poruszające się brwi były niczym okład z lodu
chłodzący moje emocje. Wtulałam się w niego tylko po to, by
poczuć łaskotanie jego oddechu na swojej szyi.
I pomyśleć, że wszystko się skończy zaledwie metr od miejsca, w którym ze sobą spaliśmy jako para. I w którym już
wcześniej została przelana nieczysta krew. Albowiem w minionym roku nasze podwórko, z krzakiem róży w jednym rogu
i przeciągniętym w górze sznurem do prania, więcej niż raz
było sceną rozlewu krwi. Nic dziwnego, że mam wątpliwości
co do zdrowego rozsądku róż, które śmią tutaj wciąż kwitnąć.
Barwy głębokiej czerwieni, prezentowałyby się ślicznie na
grobie. Czy to osobliwa myśl?
Jestem przekonana, że większość żon wyobraża sobie śmierć
męża – czy to ze strachu, czy to z niecierpliwości. Coś takiego jest nieuniknione. Czemu nie miałyby zgadywać, jak i kiedy to się stanie?
Ja wyobrażałam sobie śmierć męża na tysiąc sposobów:
umierał w podeszłym wieku otoczony przez dzieci, ginął za7

strzelony przez rebeliantów, padał na wznak z rękoma przyciś
niętymi do nieruchomej piersi, tracił życie od pioruna, który
trafiał go w drodze w jakieś zakazane miejsce. Piorun był moim
faworytem, niech Allah wybaczy mi bujną wyobraźnię. Winą
za ten uroczy spadek obarczam matkę. Tak czy owak, piorun
ułatwiłby wszystkim sprawę – nagłe i poetyczne przebudzenie
niebios. Bolałoby, ale tylko przez moment.
Nie znoszę oglądać czyjegokolwiek cierpienia.
Zatem nie, nie spodziewałam się stracić męża w ten sposób;
co jednak mogłam zrobić? Burze nie pojawiają się na zawołanie.
Od wczesnej młodości radziłam sobie z rzeczywistością
w ten sposób, że nizałam słowa, nadając im rym i rytm i tworząc porządek w głowie, nawet gdy zabrakło go na świecie.
Także teraz, w tej chwili rozpaczy, układam wiersz.
Mej prawdziwej twarzy nie dojrzał nigdy luby
Gdyż głupiec śmiał pokazać plecy dla swej zguby*.

*	Wszystkie występujące w książce utwory wierszowane przełożył z angielskiego Robert J. Szmidt.
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Rozdzial 1

Gdyby Ziba była bardziej niezwykłą kobietą, Kamal być

może doznałby przeczucia – coś by go tknęło albo przynajmniej włoski stanęłyby mu na sztorc. Tymczasem ona przeszła do czynów bez żadnego ostrzeżenia, nie dając Kamalowi
powodów do przypuszczeń, że znienacka stanie się kimś innym, niż była przez minione dwie dekady. A była ni mniej, ni
więcej, tylko kochającą żoną, wyrozumiałą matką i spokojną
mieszkanką wsi. Krótko mówiąc, niczym się nie wyróżniała.
Pamiętnego dnia – wtedy gdy niezmienna wieś uległa niespodziewanej zmianie – Ziba przepędzała popołudnie na nudnych rutynowych czynnościach, jakim oddawała się zazwyczaj.
Pranie wisiało na sznurze przed domem. Okra pyrkała w alumi
niowym rondelku. Rima, z utytłanymi pulchnymi nóżkami od
raczkowania po całym domu, spała kawałek dalej, niewinnymi usteczkami tworząc ciemne mokre kręgi na skraju prześcieradła. Ziba przeciągnęła palcem po kupce świeżo zmielonego
kardamonu. Jego woń, słodka i kojąca, przylgnęła do opuszki.
9

Kobieta westchnęła i przerzuciła kraniec białej chusty na
plecy. Starała się nie myśleć, gdzie podziewa się Kamal, gdyż to
wiodło do rozważań, czym się zajmuje jej mąż, a ona nie była
w nastroju do podobnych spekulacji. Pragnęła, by ten dzień
minął bez niespodzianek.
Basir z siostrami znajdował się w drodze powrotnej ze szkoły. Najstarszy syn Ziby, choć miał zaledwie szesnaście lat, był
nad wiek dojrzały. Okres dorastania pozwolił mu przejrzeć rodziców na wylot. Basir nie traktował domu jako bezpiecznej
kryjówki. Kojarzył go raczej, i to od zawsze, z rozbitym miejscem, z rozbitą rodziną.
Sednem problemu był Kamal, mąż Ziby, człowiek, który na
przestrzeni lat uległ dezintegracji. Obecnie trzymała go przy życiu
wyłącznie wiara w to, że za jego powszednie zachowanie mogą
zadośćuczynić rzadkie chwile, w których postępuje przyzwoicie.
Ziba przyglądała się, jak pod rondlem buzują płomienie.
Może Kamal przyniesie dziś połeć mięsa, którego nie mieli
w ustach od półtora miesiąca. W zeszłym tygodniu przytaszczył worek cebuli, tak świeżej i słodkiej, że oczy Zibie wilgotniały od samego patrzenia. Później przez wiele dni z rzędu roniła łzy wdzięczności, przyrządzając posiłki.
Rima poruszyła się leniwie, zginając nóżkę w kolanie i prostując rączkę wzdłuż ciała. Niebawem się przebudzi. Świadoma tego Ziba przesypała kardamon do pustego słoiczka. Przed
zakręceniem pokrywki zaczerpnęła głęboko tchu, pozwalając,
aby bogaty aromat połaskotał jej płuca.
Zdarzały się gorsze dni. Brakowało jedzenia albo dzieci chorowały. Do tej pory Ziba zdążyła stracić dwoje malców, toteż
wiedziała, z jaką łatwością przychodzi Bogu odbierać. Kamal
miewał humory, których nie rozumiała, aczkolwiek potrafiła je
przetrwać – niczym doświadczony pilot lecący w złej pogodzie.
10

Otępiała się pracą w domu. Koncentrowała uwagę na dobrych
stronach. Dziewczynki uczęszczały do szkoły. Basir, jej pierworodny, jedyny syn, był bystry i pomocny; odciążał ją przy pracy,
dzięki czemu mogła oszczędzać bolący grzbiet. Malutka Rima
wyszła z chorób, które rozprawiły się z dwójką jej rodzeństwa,
i podnosiła Zibę na duchu swymi różowymi polikami.
Rima. Zdumiewające, że to maleństwo zmieniło bieg historii. Większość dzieci przynajmniej uczy się chodzić, zanim
wywrze taki skutek.
Gdyby Rima się nie poruszyła, gdyby znużona Ziba nie odetchnęła aromatem kardamonu, gdyby w pobliżu był ktoś, kto
miałby ją na oku lub mógł ją powstrzymać, być może życie pod
ich skromnym dachem toczyłoby się utartym trybem przez kolejne dwanaście miesięcy, dwanaście lat bądź nawet po kres
czasu. Tak się jednak złożyło, iż przez otwarte okno wpadł silniejszy powiew i Ziba pomyślała, że zdejmie pranie ze sznura,
zanim Rima się obudzi i zanim Basir wróci ze szkoły.
Wyszła tylnymi drzwiami, przecięła podwórko i zatrzymała
się przy sznurze z praniem, gdzie stała przez kilka chwil, zanim usłyszała niedające się pomylić z niczym innym dźwięki.
Były to odgłosy, jakich ludzie raczej unikają.
Ziba poczuła ucisk w piersi. Z wściekłości pobladła i zacisnęła szczęki, żegnając się w duchu z dniem, który mógł być przecież taki zwyczajny. Po krótkiej chwili postanowiła, że jako żona,
kobieta i matka po prostu musi się przekonać na własne oczy.

Basir z siostrami wkroczył przez bramę w glinianej ścianie,

która oddzielała jego dom rodzinny i podwórko od ulicy oraz
stojących przy niej sąsiednich budynków. Słysząc zawodzenie
Rimy i widząc oczyma wyobraźni dziecko z wysoko wyciągnię11

tymi rączkami, poczuł, jak zaciska mu się żołądek. Jego siostry
pośpieszyły do środka i wkrótce Szabnam trzymała zapłakaną
Rimę na biodrze. Karima przyglądała się obu siostrom wielkimi jak spodki oczyma, marszcząc nos na unoszący się w powietrzu złowieszczy zapach przypalonej okry. Nigdzie nie było
ani śladu madar dżan. Coś musiało się stać.
Nie odzywając się nawet słowem, Basir prędko obrzucił
wzrokiem dwa pokoje i kuchnię. Następnie drżącymi rękoma
sięgnął do klamki tylnych drzwi. Szarawary, chusty i koszule
powiewały na sznurze do prania jakby nigdy nic. Wtem uszu
Basira doleciało ciche chlipanie od strony wygódki, która przylegała do ślepego muru sąsiadów w rogu podwórka.
Basir uczynił krok do przodu. I jeszcze jeden. Całym sobą
pragnął cofnąć się w czasie do dzisiejszego ranka, gdy wszystko
było wciąż zwyczajne i normalne. Całym sobą pragnął wrócić
do środka i zastać matkę przy kuchni, gdzie by mieszała w ciężkim rondlu fasolę, zamartwiając się, że dzieci chodzą głodne.
Wszelako odtąd nic już nie miało być takie jak zawsze. Basir
zrozumiał to, ledwie wyszedł zza węgła i poczuł, jak życie, które znał, przybiera krwawą, ordynarną postać. Ziba, jego matka,
podniosła na niego puste spojrzenie. Siedziała oparta plecami o ścianę, nie zważając na smród unoszący się w powietrzu.
Dłonie miała ciemnoczerwone, ramiona drżące.
– Madar dżan – zaczął Basir. Jakiś metr od wychodka leżało wykręcone ciało.
– Baczem… – Głos zawiódł Zibę. Jej urywany oddech przyśpieszył. Kobieta opuściła głowę między kolana i jęła szlochać.
– Wracaj do domu, synu… wracaj do domu… Twoje siostry,
twoje siostry… Wracaj do domu…
Basir miał kłopoty z oddychaniem. Podobnie jak jego ojciec, dał się zaskoczyć.
12

Rozdzial 2

Będąc młodym chłopcem, Jusuf nawet nie śnił o karierze

prawnika, a już zwłaszcza amerykańskiego prawnika. Podobnie jak większość dzieci nie poświęcał wiele myśli dniom mającym nastąpić nazajutrz i kolejnym.
Doskonale za to pamiętał popołudnia spędzone wśród szeleszczących, zwieszonych nisko gałęzi granatowca w sadzie swojego dziadka. Nabrzmiałe czerwone kule przypominały ozdoby w czyichś wyciągniętych rękach. Trzy dumne drzewa rodziły
dość owoców, aby dzieci przez całą jesień chodziły z palcami zabarwionymi na krwistoczerwono. Jusuf miał w zwyczaju zrywać
najcięższe i najkrąglejsze granaty, do których potrafił sięgnąć;
nacinał potem ich skórzastą skórkę nożem zwędzonym z babcinej kuchni. Przełamywał kulę na dwoje, uważając, aby nie uronić ani jednego rubinowego klejnotu. Precyzyjnie wydłubywał
palcem wszystkie nasiona spoczywające w białej błonce. Mozolił się gorliwie, skrupulatnie. Czasami zjadał nasiona jedno po
drugim, czując, jak na języku rozchodzi mu się cierpki smak.
13

Kiedy indziej znów wpychał do ust całą ich garść, po czym wyciskał z nich sok, a włókniste pestki wypluwał przez zęby.
Resztki owocu przerzucał ponad ceglanym murkiem na ulicę – nie dlatego, że nie wolno mu było zrywać granatów, lecz
po to, by jego dziecięcy towarzysze nie wiedzieli, ile pożarł.
Najmłodszy z czwórki rodzeństwa Jusuf przepadał za swoim bratem, który był od niego sześć lat starszy, a do tego urodziwy i pewny siebie. Uwielbiał też dwie swoje siostry, z którymi przesiadywał, ilekroć kruszyły w dłoniach chleb i rzucały
okruchy łapczywym gołębiom i wróblom. Ponadto Jusuf miał
fioła na punkcie historyjek, szczególnie tych, które napędzały mu strachu lub przynosiły zaskoczenie. Śpiąc, śnił o tym,
że jest bohaterem i przegania dżinny do dżungli albo znajduje
skarby na dnie studni. Bywał w tych snach dzielny i ratował
krewnych z łap opryszków, częściej jednak budził się w łóżku
zmoczonym dziecięcym strachem.
Gdy Jusuf miał jedenaście lat, jego ojciec uznał, że przyszła
pora opuścić Afganistan. Pociski padały coraz bliżej ich miejscowości – wioski, która przetrwała minioną dekadę praktycznie
nienaruszona. Matka Jusufa, która pracowała jako nauczycielka przez jeden rok, zanim zamknięto szkoły, cieszyła się z wyjazdu. W ich nowe życie wniosła kilka pamiątek: plik zdjęć,
wydziergany przez jej matkę sweter i misterny błękitny szal,
który mąż przywiózł jej z podróży do Indii w początkach małżeństwa. Cała reszta, to znaczy urny z miedzi, ręcznie tkane
czerwone dywany i srebrne tace zostały w domu wraz z większością ubrań. Ojciec Jusufa, z zawodu pilot, od wielu lat nie
siedział za sterami, ponieważ cywilne linie lotnicze zamknięto. Mimo to pakując się, nie zapomniał zabrać obok świadectw
dzieci swoich dyplomów i certyfikatów. Jako człowiek praktyczny, nie czuł żalu, że zostawia wszystko inne.
14

Podróż z Afganistanu do Pakistanu była niebezpieczna. Rodzina Jusufa pokonała góry, nierzadko w ciemnościach, i zapłaciła
spore sumy pieniędzy podejrzanym osobnikom w zamian za ich
pomoc. Czwórka rodzeństwa, zbliżonego wiekiem, tuliła się do
rodziców na pace ciężarówki, gdy ta w mroku pięła się po zboczu. Dzieci wzdrygały się, ilekroć w dolinach roznosiły się echem
odgłosy wystrzałów. Matka Jusufa, spowita w burkę, zapewniała,
że działa nie mogą zrobić im krzywdy, gdyż są za daleko. Jusuf
może by w to uwierzył, gdyby jej głos nie drżał aż tak bardzo.
W Pakistanie trafili do obozu uchodźców. Choć w ojczyźnie nie należeli do bogaczy, trudno im się było przyzwyczaić do warunków panujących w obozie. Pakistańscy policjanci
wrzeszczeli i ignorowali kierowane do nich pytania. Uchodźcy musieli stać w kolejkach za wszystkim: żeby dostać jedzenie, dach nad głową, dokumenty, których wiecznie brakowało. Koczowali w otwartym polu, które stanowiło zakurzoną
nieckę wypełnioną namiotami i zobojętniałymi na wszystko
ludźmi. Nocą ogrzewali się wzajemnie, starając się nie zwracać uwagi na odór biedy, straty i nędzy. Matka przestrzegała
ich, że bezczynność prowadzi do złego. Trzymali się więc na
uboczu i nie rozmawiali z nikim o niczym poza niekończącym
się czekaniem i niewyobrażalnym upałem. Oboje rodzice zarzekali się, że obóz to tylko etap przejściowy i że wkrótce dołączą do krewnych w Ameryce.
Mijały tygodnie, ale nie było żadnych wiadomości. Ojciec
Jusufa zaczął się rozglądać za pracą, na darmo jednak. Biuro
lotnicze zbywało jego starania. Nie był w stanie zaczepić się
nawet jako mechanik czy pomocnik mechanika. Zdeprymowany i świadomy topniejących funduszy najął się jako ceglarz.
– Godność nie ma nic wspólnego z pracą, jaką się wykonuje – stwierdził w rozmowie z żoną i dziećmi, które nie przy15

wykły oglądać go w ubłoconym i zakurzonym ubraniu – lecz
z tym, jak się ją wykonuje.
Mimo to garbił się, zmywając glinę z dłoni. Matka Jusufa,
przygryzając wargę, kładła mu dłoń na ramieniu w wątpliwym zaciszu namiotu. W ogóle trudno było zachować godność w obozie. Ich szóstka za wszelką cenę starała się unikać
codziennego obozowego życia: walk kogutów, palenia opium,
smrodu niemytych ciał i szlochów opłakujących odejście dziecka, które poddało się chorobie.
Starszy brat Jusufa pomagał ojcu w pracy. Obie siostry siedziały w namiocie z matką, a sam Jusuf uczęszczał do lokalnej szkoły, w której dwudziestu chłopców zbierało się w drewnianej wiacie otwartej z trzech stron. Pod zadaszeniem tkwiła
sterana tablica, a znużony nauczyciel rozdawał uczniom małe,
spięte zszywkami zeszyty z papieru przebitkowego. Krewni
z Ameryki zarzekali się, że robią co w ich mocy, aby sprowadzić
rodzinę Jusufa do siebie: wypełniają formularze, przedstawiają wyciągi bankowe, a nawet najmują prawników, na których
nie było ich stać. Urzędnicy miejscowego konsulatu zapewniali ojca Jusufa, że jego podanie jest rozpatrywane.
– Padar dżan, mogę chodzić do pracy razem z tobą i Fazilem.
Nie jestem już dzieckiem. Mogę zarabiać pieniądze.
Siedzieli w swoim namiocie po zmroku, pijąc cienką zupę,
którą matka Jusufa upichciła na otwartym ogniu.
Ojciec Jusufa wbił wzrok w ziemię pod swoimi stopami, jakby spodziewał się, że ta rozstąpi się pod nim za chwilę.
– Padar dżan?
– Jusufie – odezwała się cicho matka. – Daj ojcu zjeść kolację.
– Ale madar dżan, ja chcę tylko pomóc. W szkole jest tłoczno, a dzieci są takie…
– Jusuf!
16

Uciszył go dopiero napięty głos kobiety. Jej mąż udał się na
spoczynek, nie mówiąc ani słowa.
Tygodnie przeszły w miesiące. W miarę jak obóz pęczniał
od nowych uchodźców, najbliższych Jusufa ogarniało coraz
większe przygnębienie. Gdy w końcu otrzymali list mówiący, że przyznano im wizy wjazdowe do Stanów, matka Jusufa
wtuliła twarz w pierś męża, aby stłumić łkanie. Upór kaki Rahima przyniósł skutek. Ich rodzina, jako jedna z nielicznych,
mogła opuścić obóz. Wszakże to doświadczenie naznaczyło ich
na zawsze – szczególnie ojca Jusufa, który już nigdy nie nosił
się tak prosto jak wtedy, gdy był bezrobotnym pilotem w rodzinnej wiosce.
Osiedlili się w Nowym Jorku, w Queens, gdzie schronienie
znalazła afgańska diaspora. Chłonęli Zachód wszystkimi zmysłami: drapacze chmur, tłumy ludzi śpieszących do pracy, nieskażoną wodę z kranu, sklepy spożywcze pękające w szwach od
owoców i warzyw, które wysypywały się na chodniki. Powitały ich łzy, uściski i mięsne posiłki. Na początek zatrzymali się
w czteropokojowym mieszkaniu wuja, skąd wyprowadzili się
do siebie dopiero wtedy, gdy było ich stać na własne lokum.
Jusuf z siostrami został zapisany do szkoły. Jego ojciec i brat
podjęli pracę w pizzerii kaki Rahima.

Najstarsza siostra Jusufa, Sitara, zakochała się wkrótce

po ukończeniu szkoły średniej. Poznała młodego Afgańczyka, który mieszkał w tym samym bloku. Flirciarskie spojrzenia rzucane w zatęchłej windzie zamieniły się w kradzione
chwile spędzane w wilgoci piwnicznej pralni. Rodzice Jusufa
ostrzegali córkę, aby trzymała się z dala od tego chłopaka,
który pracował dorywczo w banku i którego rodzice byli in17

nego pochodzenia etnicznego. Trzaskały drzwi, rozlegały się
głuche telefony i były wymieniane wrogie spojrzenia. Jak łatwo zgadnąć, młodzi mieli się coraz bardziej ku sobie i obściskiwali się w metrze, nie bacząc na to, że rodzice odkryją ich
nieprzyzwoite zachowanie.
Aby postawić tamę plotkom, zapadła decyzja o małżeństwie
obojga. W wyniku skromnej ceremonii Sitara trafiła do mieszkania dwa piętra wyżej, gdzie chłopak żył od dawna z rodzicami. Druga siostra Jusufa, Sadaf, postanowiła nie rzucać nauki
i szkolić się na księgową. Jego brat, utraciwszy kontakt z książkami, szlifował swój angielski, powtarzając kwestie dialogowe z telewizyjnych sitcomów. Awansował prędko w pizzerii
i w końcu stanął za barem. Ich matka zapisała się na kurs języka angielskiego w lokalnej bibliotece, po czym podjęła pracę ekspedientki w domu towarowym. Ojciec, wdzięczny kace
Rahimowi za ustawienie rodziny, postanowił nie mieszać życia zawodowego z prywatnym i wylądował za kierownicą taksówki, przekreślając swoją przyszłość. Niemal z dnia na dzień
Jusuf stał się młodzieńcem, przed którym nie ma tajemnic ani
język angielski, ani nowojorskie metro. Tak dobrze radził sobie w szkole, że nauczyciele zachęcili go, aby wystąpił o stypendium i kontynuował naukę w koledżu.
W dzień szło mu doskonale, ale nocami budził się zlany
zimnym potem. Częściej niż raz w tygodniu zmieniał po ciemku przesiąkniętą paniką piżamę i pościel, starając się nie pobudzić rodzeństwa.
Rodzina Jusufa wiodła skromne, ale wygodne życie. Najpierw mieli tylko jeden telewizor, a później już dwa. Szafy zapełniały się ubraniami. W miarę upływu czasu zastępowali
utracone rzeczy nowymi. Matka śmiała się przez łzy na widok
srebrnej tacy, podobnej do ślubnej, pozostawionej w Afgani18

stanie, którą pewnego dnia jej mąż przyniósł do domu. Oglądali całą rodziną telewizję, przy czym ktoś z dorosłych trzymał
zawsze palec na pilocie, na wypadek gdyby na ekranie pojawiła się scena miłosna. Ojciec Jusufa śledził na bieżąco wieści z ojczyzny. Po jedenastym września wszyscy zacisnęli zęby
i ze zdziwieniem znosili nieprzyjazne okrzyki przechodniów
pod swoim adresem. Ojciec Jusufa popierał inwazję na Afganistan, mimo że ani nie zamierzał, ani nie chciał tam wracać.
Tylko głupcy wracają do płonącego wieżowca, zwykł żartować.
Gdy Jusuf zaczynał studia na Uniwersytecie Nowojorskim,
zewsząd wylewały się wiadomości na temat wydarzeń w Afganistanie. Było to męczące. Afganistan równał się atakom samobójczym, maltretowanym kobietom i korupcji. Na drugim
roku Jusuf wybrał pod wpływem impulsu zajęcia z praw człowieka, sądząc, że w ten sposób łatwo podniesie sobie średnią
ocen. Tymczasem już pierwszy wykład rozpalił jego wyobraźnię. Przed oczyma stanęły mu wspomnienia. Ofiary, ciężko
pracujące dzieci, dziennikarze mordowani z całymi rodzinami,
pozbawione człowieczeństwa obozy uchodźców. Młoda dziewczyna sprzedana w ramach uregulowania długu narkotykowego. Nietykalni watażkowie.
Jak to możliwe, że zapomniał o wszystkim?
Inni nie zapomnieli. Inni wykazywali się odwagą. Inni bronili sprawy tych, którzy byli pozbawieni głosu.
W Ameryce Jusuf przesiąknął wiarą, że pojedynczy człowiek może czynić różnicę. Swoje zrobiły ulotki zrzeszenia studentów i optymistyczna retoryka wykładowców. Wziął udział
w pierwszym proteście i poczuł się dobrze, skandując razem
z tłumem. Zaczął podnosić głos. Rwał się do walki, smakując
rodzącą się wtedy furię. Wolał czuć gniew niż strach.
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Kończył się drugi semestr drugiego roku, gdy Jusuf zdał sobie sprawę, że od tygodni nie obudził się w nocy zlany zimnym potem.
Postanowił zostać prawnikiem, gdyż miała dla niego znaczenie różnica między tym, co właściwe, i tym, co niewłaściwe
– jego zdaniem tylko prawo może ochronić słabych i pokonać
agresorów. Zatem wydał fortunę na podręczniki i studiował pilnie, przygotowując się do egzaminów na prawo. Gdy w końcu
do nich przystąpił, osiągnął zaskakująco dobry wynik. Następnie złożył podania na kilku uczelniach, trzymając kciuki, aby pozostać w Nowym Jorku. Drżącymi z podniecenia palcami otworzył grubą przesyłkę z Uniwersytetu Columbia. Odpowiedź była
pozytywna, jednakże rodzice kręcili głowami z rozczarowania.
– Na pewno nie chcesz zostać lekarzem? Lekarz co dzień
ratuje ludzkie życie – przypomnieli mu.
– Nie chcę zajmować się jednostkami – odparł. – Są lepsze
sposoby pomocy.
Rodzice wzruszyli ramionami, licząc, że wszystko jakoś się
ułoży. Jusuf przynajmniej zdobędzie stopień naukowy – w przeciwieństwie do rodzeństwa, które nie wykazywało zainteresowania studiami. Ich reakcja byłaby z pewnością bardziej stanowcza, gdyby mogli przewidzieć, czym zajmie się ich syn.
Tymczasem Jusuf skupił się na prawach człowieka i prawie
imigracyjnym. Szlifował znajomość języka dari, zgłaszając się na
ochotnika jako tłumacz. Skłaniał wykładowców, aby starali się
w jego imieniu o staże w organizacjach pomocowych. Cieszył
się, że jego rodzina wylądowała w Nowym Jorku, gdzie możliwości były nieograniczone. Nie wystawiał nosa z podręczników.
– Stracisz wzrok przed trzydziestką – lamentowała jego matka. Była z niego dumna, ale też pełna obaw. Jusuf w niektóre
tygodnie prawie w ogóle nie sypiał.
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Ostatecznie ukończył studia prawnicze i zatrudnił się w kancelarii adwokackiej, w której przez dwa lata pracował jako stażysta. Mocodawcy byli pod wrażeniem jego zapału i specjalnie
dla niego utworzyli odrębne stanowisko. Nie zarabiał tyle, ile
koledzy ze studiów, którzy wybrali karierę w korporacjach, lecz
i tak więcej, niż kiedykolwiek widzieli członkowie jego rodziny,
a poza tym Jusuf był szczęśliwy, że ma poczucie celu w życiu.
Dwoił się i troił, nie odrzucając żadnego projektu.
Jusuf znajdował czas na życie towarzyskie, aczkolwiek powtarzał sobie, iż udziela się tylko po to, by nie mieć wrażenia,
że czas przecieka mu między palcami.

Wszystko zaczęło się od popołudniowej zniżki w barze, któ-

ra stanowiła radosny pretekst, aby napić się po opuszczeniu
klimatyzowanego biura. W miarę upływu czasu Jusuf zasmakował w ciemnych piwach. Trzymając w dłoniach oszroniony kufel, czuł, że coś go łączy z kolegami z pracy. Oczywiście
utrzymywał tę część życia w tajemnicy przed rodzicami i rodzeństwem. Mimo że ciasnota mieszkania wymuszała nadmierną bliskość, Jusuf wolał zachować swoje grzechy dla siebie. Nie traktował tego jako oszukiwania rodziny, lecz jako
oznakę szacunku dla ideałów.
W tym samym czasie Jusuf zaczął się umawiać z kobietami.
Dopiero po tylu latach przestał czuć się w ich towarzystwie
obco i poślednio. Kiedy pewna Azjatka imieniem Lin pochyliła się nad barowym stolikiem i flirciarskim gestem położyła
mu dłoń na ramieniu, Jusuf poczuł, jak wzrasta jego poczucie
pewności siebie. Poszedł na randkę z paroma dziewczynami,
jednakże związek kończył się zawsze po piątym lub szóstym
spotkaniu. Ilekroć wyczuwał ze strony partnerki większe zain21

teresowanie, przestawał odbierać od niej telefony albo wprost
mówił, że nie jest gotowy poświęcić się tylko jednej osobie.
Zdawał sobie sprawę, że to niedojrzałe zachowanie, wszelako nasłuchawszy się skarg rodziców na paradę przyjaciółek
starszego brata, postanowił znaleźć sobie kogoś, w kim matka i ojciec również się zakochają. Pragnął kobiety władającej
dari, rozumiejącej zarówno amerykańską, jak i afgańską kulturę, a przy tym zdolnej wychować wraz z nim dwujęzyczne
dzieci. Było to jego zdaniem praktyczne i przyzwoite.
Poznał jednak Elenę – śliczną pociągającą Elenę, która wyemigrowała do Stanów z Peru w bardzo młodym wieku. Elena
miała czekoladowobrązowe włosy i dołeczki w policzkach, gdy
się uśmiechała, a to zdarzało jej się często. Była znajomą kolegi Jusufa – ubrana w białą baskinkę i zaprasowane granatowe
spodnie zatrzymała się pewnego razu w drodze do domu z pracy w firmie księgowej, widząc, że ci dwaj piją piwo w ogródku kawiarnianym.
Wydawała się słodka i bystra, a do tego nie skrzywiła się,
gdy Jusuf jej wyznał, że pochodzi z Afganistanu. Na pierwszej
randce wybrali się na darmowy koncert muzyki peruwiańskiej,
który odbywał się w Central Parku. Na drugiej zjedli tradycyjne lody w East Village. Ilekroć spędzali czas razem, Jusuf nie
mógł się powstrzymać od obejmowania Eleny w pasie i przyciągania jej do siebie. Była niższa od niego o dobre dziesięć centymetrów, tak że kiedy się obejmowali, czuł dolatujący od jej
włosów tropikalny zapach szamponu. A Elena czepiała się go
w taki sposób, że czuł się przez nią uwielbiany, nie zaś upolowany. Potrafiła w jednym zdaniu rozwodzić się nad jakąś umową handlową i najnowszym utworem boysbandu One Direction. Przyjaciele Jusufa unosili brwi i kufle w geście aprobaty.
Z Eleny była niezła sztuka.
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W chwili poznania Jusuf był już zdecydowany przenieść się
do stolicy, gdzie zamierzał współpracować z organizacją non
profit koncentrującą się na zbrodniach przeciwko ludzkości.
Wmawiał sobie, że oboje są świadomi nieuchronnego końca
ich związku, który nastąpi w momencie przeprowadzki. Elena
po prostu nie pasowała do jego planów. A jednak dawała mu
szczęście na tysiąc drobnych sposobów: marszcząc nos, łaskocząc go w szyję… Ilekroć się żegnali, już chciał do niej dzwonić albo pisać esemesa.
W ich wypadku najwyraźniej prawdziwe było powiedzenie, że przeciwieństwa się przyciągają. Mieli ze sobą tak mało
wspólnego. Dzieliło ich prawie wszystko: język, religia, zawód. Studiowali się nawzajem z niemal akademickim zainteresowaniem.
Elena wysłuchiwała, jakie nagłówki w gazetach zwracają
uwagę Jusufa – odkrycie masowego grobu mężczyzn i chłopców zgładzonych w trakcie czystek w Bośni; kara chłosty wymierzona postępowemu dziennikarzowi w Arabii Saudyjskiej;
zniknięcie malezyjskiego samolotu pasażerskiego. Oparta łokciami o blat i skupiona chłonęła szczegóły, by później dzielić się
informacjami zdobytymi w Internecie. Sprawiła, że Jusuf zaczął
kwestionować swoje plany. Może jednak nie powinien ograniczać się do kobiet tego samego pochodzenia. Może wspólna
kultura i mowa to nie wszystko.
Może dla niego wszystkim była Elena.
W drodze na stację metra po sobotniej kolacji z przyjaciółmi przystanęli na przejściu dla pieszych. Jusuf odwrócił się
do Eleny i poprawił jej na szyi wzorzystą apaszkę. Była jesień
i wieczory zrobiły się chłodne.
– W przyszły weekend będziemy chrzcić moją siostrzenicę.
Przyjdziesz, prawda? – zapytała.
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Czerwona dłoń przedzierzgnęła się w symboliczną białą
postać. Jusuf nie ruszył od razu. Elena musiała go pociągnąć.
– Postaram się – odparł. – Pozwól, że zobaczę, jak mi pójdzie praca w tym tygodniu.
Zajęli dwa wolne miejsca w pociągu linii 7, który stanowił
odpowiednik Jedwabnego Szlaku. Elena miała wysiąść, ledwie zagłębią się w Queens – zanim okolica stanie się wyraźnie azjatycka. Jusufa od Flushing będzie dzielić jeszcze dziewięć przystanków.
– Wiesz, skarbie, już za tobą tęsknię – powiedziała do niego, gdy pęd pociągu zbliżył ich do siebie. – Będę chciała odwiedzać cię co tydzień, jak się przeprowadzisz do Waszyngtonu.
Jusuf pocałował ją prosto w usta, wystarczająco namiętnie, aby odebrała to jako zapewnienie, że i on będzie za nią
tęsknił. Jednakże Jusuf poczuł się wstrząśnięty, iż oczekuje
się od niego, aby wziął udział w czymś równie mu obcym jak
chrzest, i zaraz po tym, jak ich wargi się rozłączyły, odsunął
się raptownie. Gdy konduktor obwieścił jej przystanek, Elena
wysiadła na peron. Jusuf zaś żałował tego, co będzie musiał
zrobić, ale nie widział innego rozwiązania. Przestał postrzegać Elenę pozytywnie za to, kim była. Odbierał ją negatywnie za to, kim nie była.

Pełen skruchy Jusuf udał się do stolicy, gdzie wraz z inny-

mi prawnikami rok spędził na pracy nad sprawą afrykańskich
milicjantów oskarżonych o ludobójstwo. Z całych sił starał się
nie myśleć o Elenie. Ilekroć nachodziła go tęsknota za nią, pogrążał się w pracy albo telefonował do matki, aby przypomnieć
sobie, jak bardzo Elena nie pasowała do ich rodziny. Do tej pory
rozmowy z matką stały się przewidywalne. Na wstępie prze24

kazywała mu nowiny dotyczące rodzeństwa i plotki o dalszych
krewnych, po czym nieuchronnie zaczynała go nagabywać.
– Skończyłeś studia, znalazłeś pracę. Pora się ożenić. Nie
czekaj, aż twoi rówieśnicy rozchwycą wszystkie przyzwoite
dziewczyny. Chyba nie chcesz przegrać wyścigu z mężczyznami brzydszymi i głupszymi od ciebie?
Jusuf robił uniki. Było mu źle samemu, ale nie wyobrażał
sobie, aby miał się teraz ożenić. Nie chciał codziennie wracać
po nocy do domu i wysłuchiwać narzekań, że za długo pracuje. Nie potrzebował drugiej pary rodziców ani nowego zestawu wujów i kuzynów. Nie myślał o zostaniu ojcem. Na odczepnego obiecywał rodzicom, że w przyszłym roku zastanowi się
nad małżeństwem.
Tak naprawdę miał w głowie coś innego. Pójście pisaną mu
drogą wymagało poświęcenia. Dlatego musiał odtrącić Elenę.
Byłoby to trudniejsze, gdyby nie czuł w piersi dziwnego kłucia.
Jego źródłem była kraina gliny i gór. Zupełnie jakby w śnie
objawiła mu się syrena, która prosiła go, aby ocalił ją przed nią
samą. Słyszał jej imię w audycjach radiowych, widział jej twarz
na okładkach czasopism. W Internecie roiło się od opisów jej
smutków i krwawych opowieści o wydarzeniach rozgrywających się na jej łonie. Uwięzieni, szykanowani… Wszelka niesprawiedliwość wołała go, jakby był jedyną nadzieją.
Jego ojczyzna: Afganistan.
Jusuf sięgnął wolno po telefon. Rozesłał mozolnie układane e-maile. Jeśli nie on odpowie na syreni zew, to kto? Postanowienie w nim okrzepło.
Stojąc na ruchliwym chodniku, Jusuf zdał sobie sprawę, że
nie pamięta, kiedy ostatnio obudził się zlany zimnym potem.
Uśmiechnął się do siebie, nabywając sił od samego myślenia
o niej. Piękna i zraniona, była jego ziemią rodzinną.
25

Spodobał Ci się fragment
tej książki?
Zamów ją w naszej księgarni

www.WydawnictwoKobiece.pl
Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/kobiece

ul. Kolejowa 12E/3
15-701 Białystok
e-mail: redakcja@wydawnictwokobiece.pl
tel. 731-019-059

