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Dla Nicka 



{ Magdalena }

Wilno, 1991

W dawnych czasach, gdy na świat przychodziło dzie-
cko, przed domem pojawiała się Pomyślność i szep-

tała w stronę okna. Będzie bogaty. Będzie wysoki. Będzie mu 
się powodziło. Po tym, jak dziecko zostało umyte i owinięte, 
akuszerka siadała przy oknie i słuchała. Będzie żył, póki pali 
się mały płomyk, powiedziałaby Pomyślność. Jeśli akuszerka 
była bystra, mówiła rodzinie, że nie może pozwolić na to, 
by zgasł ogień w palenisku. Matka całymi dniami rzucała 
więc do niego gałązki, a syn dorastał w kuchni, w której 
zawsze było ciepło, do momentu, aż – jak to dzieje się 
w opowieściach – poślubił bogatą dziewczynę, która nie 
dbała o stare zwyczaje, prawdopodobnie niezbyt dobrze 
radziła sobie w kuchni i nie korzystała z rad teściowej. 
On więc padał martwy jak kłoda w chwili, gdy kobieta 
pozwoliła palenisku zgasnąć.

Tę historię opowiadała Magdalenie jej matka, aż do 
dnia, gdy dziewczynka zaczęła uczyć się czytać. Zanim 
jednak zrozumiała, że coś jest nie tak, zapytała matkę, 
dlaczego akuszerka nie powstrzymała Pomyślności przed 
przejściem przez okno ze swoim piórem. 

– Jakim piórem? – zapytała matka. 
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– Do zapisania jej imienia. 
– Jakiego imienia?
– Na dziecku. 
– O czym ty mówisz? – zapytała matka. 
– Tak jak tutaj. – Magdalena przesunęła palcami po 

słowach wypisanych na szyi i  ramieniu matki, szuka-
jąc „Pomyślności”, która po litewsku oznaczała również 
„Szczęście” i czasami jeszcze coś, czego nie dało się do-
kładnie wytłumaczyć. Prawie każdy miał je gdzieś na 
sobie. Znalazła je na zgięciu nadgarstka swojej matki, 
gdzie miękka skóra marszczyła litery. 

– Tutaj – powiedziała. 
Litery poruszały się delikatnie pod wpływem pulsu. 

Magdalena przesunęła palcami po słowie, zastanawiając 
się, jak Pomyślność nauczyła się pisać jej imię w tak sta-
ranny sposób, biorąc pod uwagę to, że nie była niczym 
innym jak duszkiem i nigdy nie chodziła do szkoły. 

Ale wtedy jej matka odsunęła rękę. 
– Robisz sobie żarty – powiedziała, nie śmiejąc się. 

Dotknęła czoła Magdaleny, sprawdzając, czy ma gorączkę, 
i kazała jej iść do łóżka. A potem już nigdy więcej nie 
opowiadała historii o Pomyślności czekającej za oknem. 



2008



{ Richard }

Paryż, czerwiec

Inga Beart zgubiła w Paryżu tak wiele rzeczy, że jej bio-
grafowie ledwie wspominali o butach. W tamtym czasie 

kilka gazet doniosło, że boso wsiadła na statek powrotny 
do Nowego Jorku, odrzuciwszy pomocną dłoń lekarza 
okrętowego, i przechadzała się wzdłuż pokładu na pal-
cach. O ile wiem, nikt nigdy nie próbował wyjaśniać, co 
dokładnie stało się z jej butami – czerwonymi, na wyso-
kiej, delikatnej szpilce. Historycy mówią, że w trakcie jej 
kariery rzadko widywano ją bez nich. Zanim w 1954 roku 
opuściła Francję, te buty były tak znane czytelnikom, jak 
jej blade tęczówki czy poplamione atramentem usta na 
zdjęciu z obwoluty lub jak sposób, w jaki siłą wydobywała 
coś lekkiego i lirycznego z prostej frazy.

Nie winię biografów za poświęcenie tak niewiele uwagi 
jej stopom. Zważywszy na najbardziej brutalny epizod 
w krótkim życiu Ingi Beart, kwestia tego, że przepadły jej 
buty, wydaje się tylko szczegółem, więc zamiast na nim 
uczeni skupili się na ostatnich wersach, jakie napisała 
na statku powrotnym do Ameryki – na wyznaniu, mimo 
że nikt w to wierzył, wydrapanym w farbie na ścianie jej 
koi z użyciem końcówki ołówka, którą trzymała ukrytą 
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pod językiem. Ponieważ wcześniej, oczywiście, wszystko 
inne jej zabrali. 

Ale w obliczu wszystkich pytań dotyczących ostatnich 
miesięcy Ingi Beart właśnie zniknięcie jej czerwonych 
butów najwięcej dla mnie znaczy. Przez lata rozmyślałem 
o wyjeździe do Paryża, by sprawdzić, czy nie mógłbym 
się dowiedzieć, co się z nimi stało, mimo że oczywiście 
zdawałem sobie sprawę, że znalezienie jakiegokolwiek 
istniejącego dowodu na temat ich losu po pięćdziesięciu 
latach jest niemal niemożliwe. Zapytałem o nie kilku 
historyków, ale odpowiedzieli mi tylko wzruszeniem ra-
mion lub uniesieniem brwi, zdziwieni, że starszy mężczy-
zna interesuje się parą kobiecych szpilek, które przepadły 
dawno temu. „Pewnie zostały w Paryżu”, tak mi powie-
dzieli. „Te buty musiały być jej zbędne, gdy pielęgniarki 
spakowały jej rzeczy i odesłały do jej domu”. 

I mogli mieć rację. Naprawdę nie wiem o Indze Beart 
więcej niż inni. Widziałem swoją matkę tylko raz i nikt 
nigdy nie pomógł mi umiejscowić w czasie jej wizyty. 
Ciotka Cat i reszta rodziny stanowczo zaprzeczali, że coś 
takiego kiedykolwiek się zdarzyło. Wszystko, co wiem, 
to to, że nie mogłem mieć wtedy więcej niż trzy lata, bo 
gdy skończyłem cztery, ona już była w Paryżu i oczywiście 
nigdy nie pozwolono by mi jako dziecku na zobaczenie 
jej w stanie, w jakim była, gdy wróciła. 

Szczegóły dotyczące dnia, gdy przyjechała z wizytą, tak 
bardzo wymieszały się ze scenami ze starych filmów i frag-
mentami wyjętymi z jej biografii, że trudno stwierdzić, co 
naprawdę się wtedy wydarzyło, a co jest jedynie wytworem 
mojej wyobraźni. To wspomnienie zbyt skomplikowane 
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dla kogoś tak młodego, przyznaję to pierwszy, ale czyta-
łem, że w tym wieku dzieci mają czasami wybitną zdol-
ność precyzyjnego zachowywania w pamięci pojedynczych 
kawałków pozornie przypadkowych informacji. I chociaż 
jest to rzadkie, właśnie to musiało mi się przytrafić, bo 
pamiętam buty mojej matki tak dokładnie, że mogę je 
zobaczyć nawet teraz, gdy zamknę oczy. 

Wspomnienie okala coś, co wygląda jak koronka, ale 
musiało być rogiem obrusa ciotki Cat, i dlatego wyob-
rażam sobie, że w trakcie całej wizyty matki siedziałem 
pod kuchennym stołem. Reszta wspomnienia – niebieskie 
drzwi, rozbicie filiżanki – nieszczególnie pasuje do kuchni 
ciotki Cat. To mogło mi się później pomieszać. Ale obraz 
tych butów należy do mnie. Podczas godzin lub minut 
spędzonych pod stołem, gdy ona i ciotka rozmawiały, 
wszedłem w posiadanie cząstki Ingi Beart, którą prze-
gapili wydawcy, naukowcy, fani i reporterzy, czy nawet 
ciotka Cat i lekarze. Nigdzie w całej literaturze, w żad-
nej szczegółowo opowiedzianej minucie jej życia, nie ma 
zapisu dotyczącego jej butów tak bogatego w detale, jak 
ja zapamiętałem. Próbowałem opowiedzieć kilku biogra-
fom, że zaliczyłem z tymi butami bliskie spotkanie, ale 
nie wydawali się tym zbytnio zainteresowani i napisali 
w swoich książkach to samo, co powiedziała ciotka Cat – 
że Inga Beart nigdy nie przyjechała, by się ze mną spotkać. 

Tak naprawdę jednak każdy może być pewnym tylko 
kilku rzeczy w życiu i założę się, że ci biografowie i profe-
sorowie z uniwersytetów wykorzystali swoje pule pewności 
na coś innego. Widziałem ją raz, wiem o tym, ale przez 
wszystkie lata, gdy leżałem nocami rozbudzony, nauczyłem 
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się wspomnienia stóp mojej matki na pamięć. Sposobu, 
w jaki poruszały się jej kostki, zupełnie jakby pod skórą 
utknęły małe ptaki. Znałem miękką skórę i dokładny od-
cień czerwieni tych butów i dostrzegłem miejsca, w któ-
rych były zarysowane i naprawiane. Widziałem, że ma 
pękniętą podeszwę – tak samo jak duszę – zanim zauważył 
to ktokolwiek inny. Pęknięcie znajdowało się na lewym 
bucie, na wysokości śródstopia, jakby stała na palcach 
przed długi, długi czas. 

Sądzę, że najlepiej będzie zacząć tę opowieść od poranka, 
w którym przyjechałem do Paryża. Starałem się przypo-
mnieć sobie moje pierwsze chwile w mieście. Czy towa-
rzyszył temu jakiś dźwięk, który muskałby wspomnienie? 
Lub zapach, w jakiś sposób znajomy? Ale tak naprawdę po 
tych wielu godzinach spędzonych w samolocie wszystko 
wydawało mi się nowe i dziwne. Gdy w końcu wysiadłem 
z lotniskowego autobusu na Boulevard de Sébastopol, 
zauważyłem tylko to, że było bardzo wcześnie rano. 

O tej godzinie panowała cisza, której ludzie ze wsi nie 
spodziewają się po mieście. Poluzowana szprycha w ro-
werze pobrzękiwała na brukowanej alejce, a promienie 
słoneczne dopiero się przeciskały przez rzędy budynków 
– wszystkich wykonanych z tego samego mlecznobiałego 
kamienia. Nie zatrzymałem się jednak, by celebrować tę 
ciszę. Martwiłem się o starą walizkę ciotki Cat. Zatrzaski 
się rozpięły i znalazłem ją na taśmie bagażowej włożo-
ną w plastikowe pudełko, z doklejoną taśmą karteczką, 
wyjaśniającą, że mój bagaż uległ zniszczeniu w trakcie  
lotu. 




