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Dzień 1. Nałęczów
– To cześć.
– Cześć.
Coś ściska mnie za gardło. Stoję w przedpokoju. Mam na
sobie buty, spodnie, plecak. Krótki gest pożegnania. Przecież
się nie zatrzymam. Nie zawrócę. Buty są czerwone. Plecak jest
niebieski. Naciskam klamkę. Przechodzę przez drzwi. Idę po
schodach. Stopień za stopniem. Ręka odruchowo łapie poręcz.
Przechodzę przez drzwi klatki schodowej. Idę przez osiedle.
Dopiero teraz czuję wagę plecaka. Pakowałem go wczoraj.
Włożyłem wszystko, co potrzebne. Na koniec płatki owsiane i
półtora litra wody mineralnej. Zastanawiam się, którędy iść.
Spoglądam na mapę wyświetlaną przez komórkę. Dziwnie
wskazuje. Pnę się do góry. Lublin położony jest na wzgórzach,
jak zresztą cała Lubelszczyzna. Dochodzę do Lubartowskiej.
Idę w dół. Mijam ludzi, samochody. Każdy czymś zajęty. Każdy zmierza w jakimś kierunku. Życie wrze jak gdyby nigdy nic.
Jest piątek, dochodzi dziewiąta. Ten cholerny plecak uciska
mnie z tyłu. Prawda jest taka, że nigdy nie szedłem z wypełnionym plecakiem. Trzy miesiące wcześniej poważnie uszkodziłem sobie kostkę, tak się chciałem przygotować. Ostatnie półtora miesiąca, może nieco dłużej, oszczędzałem się maksymalnie,
żeby staw skokowy doszedł do jako takiej sprawności. Więc teraz idę w ciemno. Bez przygotowania. Bez testów, jakie powinienem zrobić. Przejść kilkadziesiąt kilometrów z pełnym plecakiem. Zobaczyć, jak to jest.
Boże, jak mnie uwiera. Skrzyżowanie. Trolejbusy czekają na
światłach. Tylko dwa miasta w Polsce mają trolejbusy. Zielone.
Ruszam. Nie dam rady. Przechodzę przez wysepkę, a potem na
drugą stronę. Skręcam pod pobliski mur. Zdejmuję plecak. Po
prostu mnie boli. Boli i już. Kręgosłup. Te dwanaście kilogramów. Na początku, jak wyszedłem z domu, nic nie czułem. Teraz, po około godzinie, nie mogę dalej z tym iść. Muszę choć
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trochę zmniejszyć ciężar. Odkręcam butelkę. Wylewam połowę
wody. Zakręcam. Trawa jest zielona. Podnoszę plecak. Zakładam go. To wcale nie jest proste. Zapinam wszystkie pasy. Biorę kijki. Idę pod górę, w kierunku ratusza.
Stojące przed ratuszem tablice obrazują wydarzenia z historii. Unię dwóch dużych państw, Polski i Litwy. Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Unię zawierano w Lublinie. Tablica jest czarna. Czcionka wyraźna. Jest pogodnie. Znajomy
mężczyzna w ciemnym garniturze zmierza w stronę wejścia do
ratusza. Poznaję go.
– Cześć – wyciągam rękę.
– Cześć – odpowiada i patrzy z lekkim zakłopotaniem. Jest
elegancki, wyprasowany. Buty błyszczą.
– Nie poznajesz mnie? – pytam.
– No... nie – dodaje z pewnym zakłopotaniem.
– Jesteś Zdzisiek – uzupełniam nazwiskiem.
– No... nie. – Jego zakłopotanie staje się jeszcze większe, ale
w tym momencie rozumiem cały komizm i niedorzeczność sytuacji oraz mojego pozdrowienia. – Ale znam Zdzisława. – Nieznajomy ratuje sytuację.
– A. No to pozdrów go. Przepraszam.
– Nic się nie stało – uśmiecha się rozluźniony.
Znów uścisk ręki. Obracam się w prawo. Idę deptakiem. Patrzę na te budynki i ludzi. Na jak długo was zostawię? Czy to
istotne? Ból u dołu z prawej strony kręgosłupa staje się nie do
zniesienia. Więc to tak? Więc to tak się skończy? Tutaj? Naprawdę? Siadam na ławce. Odpoczywam. Przeszedłem jakieś
cztery, może pięć kilometrów. Wyjmuję tę butelkę. Nic z tego.
Nie mogę iść bez wody. Ale nie mogę iść z wodą. Po prostu nie
mogę. Dlaczego się nie przygotowałem? Dlaczego nie trenowałem? Dlaczego nie chodziłem z pełnym plecakiem? Dlaczego
znalazłem się w tak głupiej sytuacji? Piję, ile mogę. Chłodna
woda wpada do mojego gardła. Jacyś dwaj przebierańcy kwestują na chwalebny cel. Wnoszę o jego chwalebności z ich przebrań. Dobrze zrobione. Historyczne. Przechylam butelkę. Wylewam całą resztę wody do kratki ściekowej. Jeśli nie mogę iść,
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to po co mi woda? No po co? Przecież jeszcze nie zacząłem, a
już klapa, porażka. Mnę plastik. Robię kilka kroków w kierunku kosza. Ponownie zakładam plecak. Idę przez Krakowskie
Przedmieście. Gołębie kołują nad budynkiem poczty z lewej
strony. Teraz Aleje Racławickie. Po prawej duży miejski park.
Po lewej uniwersytet imienia Jana Pawła II, czyli popularny
KUL. Nic z tego nie będzie. Znowu mnie boli kręgosłup. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka? Jak śmieszny jestem?
Boli mnie na odcinku kręgów krzyżowych. Rozpinam pas
biodrowy. Całkiem. Łapię od spodu zwiniętą karimatę, która
jest przymocowana do dna plecaka. W ten sposób jego ciężar
rozkłada się pomiędzy moje barki a wyciągnięte dłonie, na których trzymam karimatę, a na niej plecak. Chce mi się wyć. Ale
się zacinam. Zacinam się w uporze. To przekonanie, ten dotyk
klęski. To doświadczenie przemożnej niemocy i niemożności
obezwładnia mnie. Ale wciąż idę. Idę. Dokąd idę? Po co idę?
Do Ciebie?
– Wierzysz we mnie?
– Wierzę. – Moja odpowiedź jest wyuczona. Poprawna. Właściwa. Bez cienia ognia i prawdy.
– Wierzysz we mnie?
– Wierzę – powtarzam po raz drugi. Bo co mam zrobić. Taka
jest prawda. W tym bólu. W tej beznadziejnej i głupiej sytuacji,
w tej walącej się na głowę porażce. Ta odpowiedź jest prawdziwa.
– Wierzysz we mnie?
Ile razy jeszcze padnie to pytanie? Czy to naprawdę jest pytanie? Czy ono naprawdę do mnie dociera?
– Wierzę. – Tym razem odpowiedź jest prawdziwa. Bo już
nie ma w niej kalkulacji. Nie ma w niej powtarzania ani próby
spełnienia oczekiwań na poprawną odpowiedź. Nie ma w niej
już nic poza prawdą. Głupią. Prostą. Ale jednak prawdą.
– Dojdziesz.
Żarty. Jak to? Dojdę. Jestem osiem kilometrów od domu. Jak
to – dojdę? Ale jak to – wierzę? Więc wierzę czy nie? Czy to
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tylko gra? Na wszelki wypadek. Więc mam się złapać tego
„Dojdziesz”, czy mam kombinować, jak przez całe życie? Zostaję z tymi pytaniami i odpowiedziami. Idę przez półtorej godziny, niosąc plecak w ten dziwny sposób. Potem puszczam go,
ale nie zapinam pasa biodrowego. Ramiona zaczynają mnie boleć. Tak się nie nosi plecaków turystycznych. Dojdę? Wierzę?
Wierzę. Ale czy dojdę? Jak można dać takie zapewnienie w takiej sytuacji? Czy można je przyjąć? Co to właściwie wszystko
znaczy i do czego to prowadzi?
Biedronka po lewej stronie to miejsce wytchnienia. Zdejmuję plecak i wkładam go do wózka. Kupuję kefir. Na zewnątrz,
na przystanku, wyjmuję z plecaka sztućce z tworzywa sztucznego i płatki owsiane. Jem. To pierwszy przystanek. Chwila spokoju. Patrzę na swoje stopy. Wyjmuję komórkę i piszę krótkie
zdanie na blogu. Może przeczytają. Może się niepokoją. Ponownie ruszam. Teraz zapinam pas biodrowy. Jakoś idzie wytrzymać, to znaczy na razie mnie nie boli.
Na drodze straszny ruch. Gdy rozmawiałem telefonicznie z
siostrą przełożoną w Nałęczowie, mówiła z zaniepokojeniem o
drodze, którą wybrałem. Może trzeba było naokoło. Ale tędy
krócej. Trzydzieści kilometrów to dla mnie aż nadto. Szosa nie
ma pobocza. Trzydzieści centymetrów od brzegu jezdni grunt
opada ostro w dół, a wszystko porasta wysoka trawa. Z naprzeciwka jedzie TIR. Rozpędzony. Ogromny. Cały się chwieje.
Schodzę w dół. Stopy zsuwają się po nierównościach. Plecak
kołysze mi się na plecach. Szum. Minął mnie. Krok w górę. Idę
dalej. Kolejne samochody. Kolejne uniki. Wreszcie miejscowość. Kilometr chodnika. Wszystko się powtarza. Wysiłek. Zejścia z szosy. Chodniki w miejscowościach. Tomaszowice. Rozglądam się. Skręcam w lewo. Idę w kierunku kościoła. Patrzę
teraz na niego. Z prawej strony przygląda mi się kobieta.
– A pan to jakimś globtroterem jest? – ni to pyta, ni to
stwierdza.
– Nie. Pielgrzymem – odpowiadam. Widzę niedowierzanie
na jej twarzy. Coś próbuję tłumaczyć. – A widzi pani tę mozaikę
na frontonie kościoła? – Mozaika przedstawia Chrystusa z roz10

łożonymi ramionami. – Wie pani, że kiedyś ją układałem? –
Czuję się dumny.
Wchodzę do kościoła. Klękam na chwilę. Zanurzam się w
ciszy. Nic nie mówię. Pewnie nie ma takiej potrzeby. Wstaję.
Najgorzej jest wstać. Po krótkim zatrzymaniu albo po dłuższym
odpoczynku. Wtedy jest najgorzej. Ciało natychmiast wysyła
dziesiątki sygnałów bólu i dyskomfortu. Gdy się idzie, to pomimo zmęczenia wszystko osiąga jakąś równowagę. Ale przecież
nie można ciągle iść.
Roboty drogowe. To znaczy jakaś poważna inwestycja obok
drogi. Wszystko w kurzu. Każdy przejeżdżający samochód ciągnie za sobą małą chmurę rdzawego koloru. Idę przez tę pomarańczowo-brązową mgłę. Robotnicy ustawiają coś na stalowych
rusztowaniach. Modernizacja kraju.
Tuż przed Nałęczowem robię trzeci przystanek. Wyciągam
foliowy worek na śmieci. Będzie mi służył jako mata, wszędzie
tam, gdzie będę siadać na trawie, na ziemi. Kładę się. Czuję, jak
nogi mi odpoczywają. Szedłem stosunkowo ostrożnie, więc
staw bardzo mi nie dokucza. Jestem jednak strasznie zmęczony.
Nogi pulsują tym zmęczeniem. Zamykam oczy. Oddycham.
Gdy wstaję, znowu jest źle. Gorzej, niż gdy się kładłem na
tej trawie. Idę przez ból. Widzę tabliczkę z napisem „Nałęczów”. Matko. Więc jednak. Więc jednak doszedłem. Ten
pierwszy dzień. Boże, jak było ciężko. To ciągłe zatrzymywanie
się, by przepuścić jakiś samochód. To kołysanie plecaka. Ale teraz go niosę i nic się nie dzieje. Nie mam w nim wody. Płatki
prawie zjadłem. Jest lżejszy. Od czasu do czasu, na zmianę, to
rozpinam, to zapinam pas biodrowy. Długa aleja. Ile ona ma?
Kilometr, dwa? Ciągle idę. Bolą mnie stopy. Bolą mnie nogi.
Bolą mnie plecy. Gdzie to właściwie jest? Nałęczów minąłem
dawno temu, to jest znak drogowy informujący, że to Nałęczów.
Skręcam w prawo, potem w lewo. Jest ta ulica. Teraz pod górę.
Każdy krok to mały płomyk bólu. Boże, jak ciężko. Dlaczego
pod górę? Idę krok za krokiem. Coraz wolniej. Coraz krótszymi
krokami. Dochodzę ostatkiem sił do ogrodzenia. Naciskam
dzwonek. Mówię do kratki. Słyszę buczenie. Otwieram furtkę.
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Wchodzę. Siostry witają mnie.
Siadam. Doszedłem. Co za błogosławieństwo, że można
usiąść. Serdeczne przyjęcie. Uśmiechy. Rozmawiam z siostrą
przełożoną. Tak. Znamy się. To dlatego właśnie tu przyszedłem.
W ten swój pierwszy dzień. To mój pierwszy, jedyny umówiony
i zaplanowany nocleg. Nie mam żadnego poza nim. Gdzie będę
spał? Bóg pokaże. Poprowadzi. Pomoże. Jakoś to będzie. Musi
jakoś być. W końcu Polska to chrześcijański, katolicki kraj. Idę
do Jakuba Apostoła. Pójdę na parafię. Wszędzie są jakieś parafie. Będzie dobrze. Zasypiam. Bez snów. Bez pamięci. Zdrowym, leczniczym snem.

12

Dzień 2. Janowiec
Droga do Wąwolnicy jest wspaniała. Piękna, wygodna. Taka
autostrada dla pieszych. Podobno świeżo oddana. Śniadanie
miałem dobre. Nawet dostałem kanapki na drogę. Kochane siostry. Dziwna sprawa z tymi siostrami. To chyba tylko w Kościele Katolickim takie sympatyczne zakony. W każdym razie może
jeszcze kiedyś wrócę, tym razem turystycznie, do Nałęczowa,
do sióstr. Mają piękną kaplicę. Rano msza święta. Było jasno.
Ksiądz mówił wyraźnie. Wszystko blisko. W drodze dzwoniła
rodzina. Jak wychodziłem, to powiedziałem, że plan jest do
Wąwolnicy. To sanktuarium maryjne pod Lublinem. Rok w rok,
idą do niego pielgrzymki piesze. Więc to taki mój realny, mały
cel. Gdzie jak gdzie, ale do Wąwolnicy chcę dojść. Przynajmniej tam. Pomodlę się, a potem zobaczymy.
Robi się gorąco. Wchodzę do Wąwolnicy. Zatrzymuje mnie
mężczyzna. Starszy. Pomięta twarz, pomięta marynarka. Czapka, spodnie, półbuty. Widać. Niestety widać. Że pod wpływem.
Chce dwa złote. Na papierosy. No bo przecież nie na wódkę. Po
prostu, na papierosy. Rozmawiam z nim. Niebo za jego sylwetką jest błękitne. Słońce rozjaśnia rzędy zabudowań. Kościół jest
na prawo. Pewnie niecały kilometr. Nie wiem, czy dać, czy nie
dać. Dwie chęci szarpią mnie w dwie strony. Patrzę mu w oczy.
Najchętniej uciekłbym z tym wzrokiem. Dać. Oczywiście, że
dać. Jestem pielgrzymem i spotkałem biednego człowieka.
– Nie – mówię i kręcę przecząco głową. – Myślę, że pan
tego nie potrzebuje.
Zdziwienie na jego twarzy.
– Myślę, że to panu nie jest potrzebne. Te papierosy.
Co mu jest potrzebne? Czy on sam nie wie tego najlepiej?
Ale faktycznie myślę, że nie tego potrzebuje. Potrzebuje czegoś, co wyleczy go z pragnienia zapomnienia. Z pragnienia zrobienia sobie na chwilę dobrze. Alkoholem. Może i papierosami,
choć w to jakoś wątpię. Facet się chwieje. Chwieje się nie tylko
fizycznie. Chwieje się psychicznie. Tak naprawdę to wypadł z
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trasy, szoruje po poboczu sercem. Pewnie mu krwawi, więc
musi zapominać. Ale to nic nie da. Nic nie dadzą kolejne dwa
złote. Czy pięć złotych. Dadzą mu tylko kolejne wepchnięcie go
w rzeczywistość, w której wcale nie jest szczęśliwy, w której
wcale nie stoi na nogach, w której zmierza donikąd. Nie wiem,
czy dobrze robię. Nie daję mu tych dwóch złotych. Jestem zły?
Zostawiam te pytania za sobą. Skręcam w prawo. Pod górę. Widzę kościół. Cały z czerwonej cegły. Figura Matki Bożej jest
jednak w kaplicy po prawej stronie. Wiem to, bo tu bywałem.
Robię zdjęcie przed wejściem do kaplicy. Wchodzę. Jest cicho i
cień. Klękam. Nic nie mówię. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem. Po prostu jestem. Czy potrafimy wytłumaczyć to wszystko, co się kryje za tym jednym słowem: jestem?
W niewielkim okienku przy wyjściu z kościoła proszę o pieczątkę do paszportu pielgrzyma. To trzecia w moim paszporcie.
Pierwsza jest od dominikanów z Lublina. Druga od urszulanek
z Nałęczowa. Teraz mam trzecią. Idę dalej. To jakiś przełom. To
początek wyzwania. Wychodzę poza Wąwolnicę. Poza ten etap,
który, jak deklarowałem, miał być minimum mojej pielgrzymki.
Nogi mnie bolą, ale pogoda jest piękna. Wchodzę w jakiś wąwóz. Jest głęboki. Drzewa z obu stron pochylają się zielenią
nad wyżłobionym w ziemi korytarzem. Z góry słońce gdzieniegdzie przeziera, zaglądając do środka. Jest cicho, spokojnie. Nikogo oprócz mnie. Wąwóz pnie się pod górę. Ta prześwietlona
zieleń liści nade mną i przede mną, te bajecznie wystające ze
zboczy wąwozu korzenie i pnie drzew, wszystko jakieś nierzeczywiste i piękne. Mógłbym tak iść i iść, bez końca.
Wychodzę na przestrzeń, na niebo, na pola. Daleko przede
mną lśniąca żółcień kwiatów. Nie wiem, co to. Rzepak czy jakieś inne rośliny? Gruntowa droga prowadzi mnie w ich kierunku. Wszystko skrzy się od kolorów. Wiatr jest delikatny, słońce
dosłowne, widzę traktor. Mężczyzna podjeżdża. Ciągnie za
sobą jakąś maszynę. Mijamy się bez słów, za to ze skinięciem
głowy. Cieszę się. Cieszę się, że wreszcie nie ma samochodów.
Że idę swobodnie. Chociaż, gdy patrzę pod nogi, to widzę zbryloną ziemię, grudy zaschniętego błota. Gdyby padało... Nie
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pada. Tak naprawdę cały czas jest ze mną obawa. Gdzieś za
ścianą ekranu świadomości, na którym doświadczam całego
tego piękna dookoła mnie, całego tego uroku natury, ciągle jest.
Myśl i wiedza, że przecież nie wiem, gdzie będę spał. Czy będę
spał? Jak to będzie? Przecież ten dzień jest tak naprawdę wyzwaniem. Pierwszym wyzwaniem. Idę w ciemno. Idę przed siebie. Jestem prawdziwym pielgrzymem, który idzie bez zabezpieczeń. Bo tak powinno się żyć. Bo tak powinno się iść. Bo
Bóg czuwa nad ludźmi. Moja świadomość odgrywa przede mną
sceny. Widzę siebie, jak wchodzę do kościoła albo na plebanię i
proszę o nocleg. Widzę księdza, który mi odpowiada. Sprawdzam, czy to odpowiedź twierdząca. Tak bym chciał, aby była
to odpowiedź twierdząca. Droga się dłuży. Zmęczenie dokucza
mi o wiele bardziej niż wczoraj. Wczoraj to był pierwszy dzień.
Pierwszy dzień w ogóle. Po długim okresie odpoczywania i unikania zbytniej aktywności ruchowej. Noga mi w zasadzie nie
dokucza. Staram się stąpać ostrożnie. Zatrzymuję się. Siadam
na trawie, na moim służbowym worku na śmieci. Wyjmuję kanapki od sióstr. Po prawej, tuż nade mną, na słupie elektrycznym jest gniazdo. Bocian patrzy na mnie stamtąd ciekawie. Tak
sobie przynajmniej mówię. Odwijam pozłotko. Przeżuwam
kęsy kanapki. Siostry się postarały. Jak dobrze. Jak dobrze coś
zjeść. Gwałtowny szum. Silnymi uderzeniami skrzydeł bocian
zlatuje z gniazda i tuż koło mnie wzbija się w górę. Jaka szkoda, że nie mogę go sfilmować. Zrobić zdjęcia. Nie zdążyłbym.
Zrobienie zdjęcia zajmuje mi co najmniej minutę. Ciągle uczę
się obsługiwać tę komórkę. A tak bym chciał. Chciałbym zachować. Zapamiętać. Zapisać. Wszystko, czego doświadczam.
Może nie wszystko. Wszystko, co piękne. Co uderzające, jak
ten wielki ptak, tłuczący skrzydłami o powietrze.
Nogi bolą mnie coraz bardziej. To się staje już nieznośne.
Dochodzę do Kazimierza nad Wisłą. Nie wiem, co ludzie w nim
widzą. To jedna z najbardziej znanych miejscowości. Może nawet w Polsce. Wisła piękna. Ale piękna jest wszędzie. Zabudowa dość urocza. Zabytki. Ale z czego ma być ten zachwyt? Ciągle myślę. Ciągle myślę, jak to będzie z noclegiem. Planuję, co
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mam powiedzieć, żeby zostać przyjęty. Analizuję, jak ksiądz
może zareagować. Czy może powiedzieć – nie? Może powiedzieć – nie – taka myśl uparcie gdzieś przesuwa się między innymi, choć staram się ją wykluczać, odsuwać, zasłaniać. To niemożliwe. Nie powie – nie. W życiu trzeba mieć pozytywne nastawienie. To przede wszystkim. Gdy jesteśmy pozytywnie nastawieni, wszystko się udaje. Wizualizuję pozytywne przyjęcie
mnie przez księdza. Przecież gdyby mnie nie przyjął, to znalazłbym się w dupie. To znaczy nigdzie. To znaczy nie wiem, co
miałbym ze sobą zrobić. Upominam siebie za wulgaryzmy w
moich myślach. To wszystko z lęku, ze strachu, niepotrzebnego
przecież. Wstaję z trawnika, na którym odpoczywałem. Nie idę
na rynek w Kazimierzu, moim celem jest Janowiec. To po drugiej stronie Wisły. Nigdy tam nie byłem. Czytałem w internecie,
że jest przeprawa promowa. Nawet zadzwoniłem dwa dni temu.
Potwierdzili. Więc przez Wisłę się przeprawię. Tylko co ile jest
prom? Ile będę musiał czekać? Po lewej stronie dwóch facetów
gra na gitarach i śpiewa. Są nieźli. Zatrzymuję się i słucham.
Brawo. Na żywo. Nie z radia, a muzyka, że palce lizać. Na szerokim słupku z prawej strony, niemal na wysokości mojej twarzy, leży czarny kot. Po prostu leży, wygrzewa się albo leniuchuje. Idę wzdłuż Wisły na południe do przeprawy promowej.
Skręcam na wał. Obserwuję rzekę. Gdzie ta przeprawa? Docieram. Prom właśnie czeka. Pędzę. To znaczy usiłuję. Jestem
kompletnie wykończony po tym drugim dniu marszu. Plecak
jest ciężki. Nogi bolą niemożliwie. Wykonuję jakieś pokraczne
gesty, usiłując przyspieszyć. Mijają mnie młodzi ludzie na rowerach.
– Camino?
– Tak – opowiadam.
– To wszystkiego dobrego!
Wchodzę na prom. Kilka złotych. Zdejmuję plecak. Siadam
z przodu. Mrużę oczy. Na rzęsach słońce rozsnuwa się tysiącem
świetlnych nici. Prom pracuje. Spod powierzchni wynurza się
lina. Rzeka płynie. Odpoczywam. Drugi brzeg. Tam czekający
ludzie i samochody. Nigdy tam nie byłem. Przekraczam naj16

większą rzekę Polski. Pozwalam umysłowi odpocząć, zostać w
tej mieszance słońca i wody. Tak długo, aż lekki wstrząs nie
oznajmia, że dotarłem.
Droga jest wyraźna. Pytam na wszelki wypadek. Widzę z daleka ruiny zamku. Piękne. Szkoda, że nigdy tu nie przyjechałem, a przecież nie mam daleko. Ściemnia się. Chłodno. Coraz
chłodniej. Jak sprawdzałem pogodę, to w nocy miało być osiem
stopni. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze – niemal krzyczę temu kołowrotkowi myśli, który mówi mi: – Gdzie
ty się wybrałeś? Czyś ty szalony? A co, jak nie znajdziesz noclegu? Rozglądam się. Szukam wyobraźnią miejsca. Miejsca do
spania. Niczego takiego nie widzę. Widzę za to chmury. Prognoza pogody mówiła o możliwym deszczu. Widzę kościół.
Nareszcie. Wejście na plebanię przez solidny mur. Kościół na
wprost. Plebania na prawo. Ale co za plebania. Wow. Mają dochody z turystyki czy co? Pełny wypas, piętra i antena satelitarna. Naciskam dzwonek. Rozglądam się. Nic się nie dzieje. Serce wali mi znacznie szybciej, niżbym chciał. Więc jak to będzie? Dobrze będzie – raz jeszcze krzyczę swemu wnętrzu. Naciskam dzwonek ponownie. Sekundy mijają leniwie. Słyszę odgłos. Drzwi otwierają się.
– Szczęść Boże – witam się przepisowo.
– Szczęść Boże.
– E... Czy ksiądz chciałby przenocować pielgrzyma? Jestem
pielgrzymem.
– Nieee... – Mężczyzna w średnim wieku robi pół kroku do
tyłu w trakcie wypowiadania tego słowa.
– Ale ja mogę spać gdziekolwiek. Mogę spać na podłodze –
uzupełniam jak automat, któremu urwał się jakiś tryb i który nagle przyspiesza swoje działanie.
– Nieee... nie mamy – odpowiada mężczyzna, odsuwając się
o następne dziesięć centymetrów i przymykając lekko drzwi.
Czego nie macie? – brzmi w moim umyśle. Czego nie macie? Podłogi nie macie? Bo antenę satelitarną przecież macie.
Niewiarygodność sytuacji spada mi potokiem przez głowę, gardło, aż do wnętrza. Wszystko we mnie wrze i kipi. Ze strachu. Z
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obawy. Z przerażenia. Ze złości.
– No to... z Panem Bogiem – mówię.
– Z Panem Bogiem – odpowiada mężczyzna i zamyka drzwi.
Stoję. Stoję przed drzwiami z solidnego drewna. Przed piękną plebanią. To niemożliwe. Odwracam się. Idę w kierunku
wyjścia. Nogi skarżą się bólem i zmęczeniem. Czego nie macie? Czego nie macie?! – krzyczy mi w środku. Rozglądam się.
Ulica małego miasteczka. Domy. Są jeszcze ludzie. Nie jestem
sam. Skupić się na najważniejszym.
– Dzień dobry.
– A, dzień dobry.
– Przepraszam. Ja mam takie nietypowe pytanie. Jestem pielgrzymem, czy mogłaby pani mnie przenocować? Mogę spać
gdziekolwiek, na podłodze...
Kobieta robi minę, jakby zauważyła, że coś ze spodni mi się
wylewa. Pomieszanie niesmaku i odrazy. Kręci głową. Mi się
też w głowie trochę kręci. Następna to samo. Gdy pytam za
trzecim razem, słyszę na pożegnanie radę:
– To do księdza proboszcza niech pan pójdzie.
– Ale ja stamtąd właśnie idę. Od księdza proboszcza.
Kobieta rozkłada ręce. Między nami cisza. Gdzie ja mam
pójść? Nikt mnie nie chce. Matko święta. Gdzie ja się znalazłem? Ściemnia się coraz bardziej. Idę uliczką, przeżuwając jakieś ziarna rozpaczy. To niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Nie
mam gdzie spać. To niemożliwe. Tak nie miało być. Wszystkie
obawy materializują się teraz w koszmarnej rzeczywistości. Zapytane za którymś razem kobiety naradzają się ze sobą.
– Ale gdzie by pan chciał spać?
– Gdziekolwiek, proszę pani.
– A za pieniądze?
– Może być za pieniądze. Nie mam gdzie spać, a gdzieś spać
muszę.
– Pan idzie – mówi jedna z nich.
Pokazuje mi dom kilkadziesiąt metrów dalej.
– Ona ma agroturystykę. Pan tam zapyta.
Pytam. Jest pokój. Wchodzę. Próbuję negocjować. Zasoby
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finansowe nie są moją mocną stroną. Bezskutecznie. Płacę.
Łóżko. Stolik. Siadam. Chce mi się wyć. Wyć na cały świat.
Wyć na siebie. Na swoją głupotę. Wyć na tych ludzi. Cudem,
ostatnim rzutem kostki – mam pokój. Mam miejsce. Kupiłem
sobie. Czy cud zdarzy się ponownie? Internet nie działa. Ale
warunki dobre. Czysto, ładnie, tylko zimno bardzo. Dzwonię do
domu. Że mam nocleg. Na parafii? Nie. Nie na parafii. W gospodarstwie agroturystycznym. Zasypiam bez pamięci.
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Dzień 3. Zwoleń
Pada. Pierwszy raz idę w intensywny deszcz. Padało też
pierwszego dnia, gdy szedłem do Nałęczowa, ale to był przejściowy i nieśmiały opad. Teraz jest inaczej. Mam ponczo. Kaptur na głowie. Cały jestem w tym ponczo schowany. Poruszam
się w nim. Pocę. Idę jak najszybciej, jak najmocniej. Idę do
Zwolenia. Nie mogę dopuścić. Nie mogę dopuścić jeszcze raz
do takiej sytuacji, w której będzie już ciemno, a ja będę bez
noclegu. Jeszcze ten deszcz. Więc dojdę wcześniej. Sprawdzę.
Jakieś możliwości awaryjne. Bo co będzie, jak ksiądz znowu
powie – nie? Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie tego. A
może zupełnie przeciwnie, właśnie się tego spodziewałem czy
obawiałem. Chciałem wierzyć w dobro, w świat, w ludzi. Do
jasnej cholery, jestem pielgrzymem, który idzie do Santiago.
Tylko, że to... nic nie znaczy. Tutaj to nic nie znaczy.
Mijam tablicę z nazwą miejscowości i pierwsze zabudowania. Wzrok łapczywie przesuwa się po ulicy w poszukiwaniu
awaryjnej możliwości noclegu. Jest. Hotel po lewej. Matko...
wywiesili cenę na plakacie. Przecież mnie nie stać. Najzwyczajniej w świecie nie stać. Mam mało pieniędzy. Tak mało. Tak
mało, że może mi nie starczyć. A wtedy. Co wtedy? Co wtedy?
Ci, co siedzą w ciepłych fotelach, powiedzą – jakoś będzie, głowa do góry. I inne takie. To cholernie wkurzające, iść z niewielką sumą pieniędzy. Ciągle musisz liczyć, ciągle ścibolić, ciągle
w stresie. Po prawej wskazanie na kościół. Dochodzę. Jest
wcześnie. Wchodzę na chwilę do środka. Teraz szukam plebanii. Tuż obok. Dzwonię. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Siadam na
ławce pod drzwiami. Nie mam nic do zrobienia. Wyjmuję płatki. Moje jedzenie na pielgrzymce. Tanie i zapychają. Długo leżą
w żołądku, więc nie chce się jeść. No i zdrowe, bo czyszczą
brzuch. Świeci słońce. Przymykam oczy. Zatrzymuje się samochód. Ksiądz. Wstaję.
– A kogo my tu mamy? – pyta ksiądz.
– A pielgrzyma.
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– A dokąd to pielgrzym idzie?
– A do Jakuba.
– A do którego?
– A do starszego. Apostoła. – Dokształciłem się. Wiem, że w
Santiago jest pochowany Jakub zwany starszym. Jeden z dwunastu apostołów Jezusa.
– Ale tak... – ksiądz robi pauzę – za jednym razem?
– A za jednym – odpowiadam z nutą dumy.
– A, to zapraszam do środka.
Rozmawiamy w dużej sali. Ksiądz oferuje coś do jedzenia.
Jestem wdzięczny.
– No, a co z noclegiem? – pyta.
– No właśnie... szukam. Nie mógłby ksiądz coś doradzić?
Mogę spać na podłodze – mówię ostrożnie.
Frasunek. Analiza.
– No ten tam – tu pada nazwisko – no, ale on by chciał za
pieniądze. No i w ogóle. – Kolejne możliwości pojawiają się w
trakcie jedzenia. – Właściwie to ja mam taką salę. Tam jest teraz spotkanie. Więc jakby pan chciał.
Pytanie. Matko kochana. Jak bym chciał? Mogę nawet księdza pocałować. W policzek rzecz jasna.
– Bardzo chętnie.
– To pan zaczeka, pójdę sprawdzić.
Wszystko jest posprzątane, czyste, eleganckie. Jem pomidory. To witaminy. Sala okazuje się możliwa do stania się moim
domem na noc. Jest położona trochę z boku budynku parafii.
Zestawione ławki mogą robić za łóżko. Postanawiam spać na
podłodze. Ksiądz zaprasza jeszcze do siebie. Jest debata. Oglądamy. Telewizor jakiś przedpotopowy. Argumenty polityków
mnie mijają. Rozmawiamy. Prawdę mówiąc, czuję się jak w
domu. Normalnie. Swobodnie. Przyjęty. Może jak brat. Żegnam
się i idę do salki. Zawijam się w czerwony śpiwór. Wcześniej
zgasiłem światło. Życie nie jest jednak takie złe.
Rano śniadanie. Rozmawiamy na luzie. Ksiądz pyta o decyzje, o moje przygotowanie. O języki. Więcej mam zapału niż
zasobów. Z języków to trochę po angielsku. Parę słów po nie21

miecku, po francusku i hiszpańsku ani słowa. Ale się nauczę –
zapewniam.
– No i co tu robić, idąc tak samemu? – rozważa ksiądz proboszcz. – Chyba się trzeba modlić. Na różańcu. No bo co robić?
Tyle godzin.
Faktycznie, wydaje się mieć rację. Z drugiej strony. Gdy się
idzie, to człowiek cały czas się zastanawia, co dalej. Gdzie
spać? Co będzie? Czy ja się modliłem na różańcu, jak szedłem?
Pewnie, że nie. Czy się modliłem w ogóle? Jeśli przyjąć moje
próby zwracania się do Boga czy pewnych rozważań, to oczywiście. Jednak uwagi o tym, że nie będzie co robić z czasem w
trakcie pielgrzymki, do mnie nie trafiają. Nigdy w życiu się nie
nudziłem. Nigdy nie było tak, że nie miałem co zrobić z czasem. Po prostu tak nie było. Nie wiem, dlaczego. Nie rozumiem
ludzi odczuwających tak zwaną nudę. Nie wiem, jak się nudzić.
Nigdy nie wiedziałem. Umysł to w końcu taka cudowna zabawka, która zawsze pracuje.
– A wie pan, gdzie pan dzisiaj pójdzie? – Ksiądz zawiesza
głos, a ja robię zdziwioną minę. Jak to, czy ja wiem, gdzie ja
pójdę? – Do Skaryszewa – kontynuuje proboszcz – a wie pan,
dlaczego?
– No... nie wiem – uśmiecham się.
– Bo tam jest parafia pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła i proboszcz tej parafii właśnie składa projekt o budowę
schroniska dla pielgrzymów. On chce zrobić schronisko dla
tych, co chodzą po ścieżkach świętego Jakuba, więc pana przyjmie z honorami.
Rozluźniam się. Horror, który przeżyłem w Janowcu, zdaje
się być tylko przykrym wypadkiem przy pracy. Żegnamy się.
Normalnie. Po polsku. Można by rzec jak Polak z Polakiem.
Dziękuję Bogu za takich księży. Ruszam do Skaryszewa.
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Dzień 4. Skaryszew
Zepsuła mi się noga. Nagły, kłujący, ostry ból w stawie.
Jeszcze jeden krok. Jeszcze jeden. Nie mogę. Cholera jasna.
Małe miasteczko. Wioska bardziej. Sklep. Kupuję kefir i płatki.
Kuśtykam z bólem do ławki przy kościele. Siadam. W środku
chyba coś się odprawia. Noga wyprostowana. Odpoczywa.
Mieszam płatki z kefirem. Wyciągam plastikową łyżkę. Patrzę.
Wiatr kołysze gałęziami. Słońce opiera się o mury kościoła.
Czerwona cegła. Wszystko jakieś senne, zawieszone w powietrzu. Gryzę płatki. Jeszcze nie zmiękły dostatecznie. Rozglądam
się. Spragniony wciąż jestem tego, co wokół. Świata? Pozwalam, by czas płynął. Siedzę z tym pytaniem, co będzie, jak
wstanę, gdzie dojdę? Kolejne porcje płatków lądują w moich
ustach. Koniec końców, bo koniec w naszej rzeczywistości zawsze ma kiedyś miejsce, zbieram się. Staję na obu nogach. Nie
jest dobrze. Zakładam plecak. Biorę kije, idę. Bardzo. Bardzo
powoli. Każdy krok ma długość dwudziestu, trzydziestu centymetrów. Robię je delikatnie. Jeszcze bardziej delikatnie. Powolutku przesuwam się do przodu. Między gałęziami drzew istnieje niebo. Z rzadka jakiś samochód. Jestem tym leniwym poruszaniem się. Sennym przesuwaniem się w czasie i przestrzeni,
która wysycona jest wczesną wiosną. A może późną wiosną? A
co to ma za znaczenie?
Skręcam w lewo. Teraz droga prowadzi mnie wśród pól. Płaskich niemal jak stół. Szeroki na dwa metry asfalt jest zupełnie
pusty. To znaczy nie ma na nim samochodów. Idę już nieco
szybciej. Zupełnie bezwiednie. Patrząc na zieleń pól i traw, zapomniałem o nodze. Kroki stają się normalniejsze. Jest nieskończenie cicho. Da się słyszeć odgłosy owadów, pewnie rozradowanych wiosennym słońcem. Wchodzę w las. Las to taki ocean
zieleni. Nie taki jak ten prawdziwy, co się ściele u stóp i pędzi
w nieskończoność. Leśny ocean po prostu cię obejmuje. Jest zewsząd i wszędzie. Wszędzie potoki światła, setki migoczących
liści, dywan miękkiej ściółki. I ten szum. Przenikający człowie23

ka. Nikogo nie ma, przede mną, za mną. Wędruję przez ten
prześwietlony światłem las zupełnie sam. Jestem w każdym liściu, w każdej igle poszycia, w każdym pochyleniu się drzewa.
Jestem tu w pełni. Jestem ruchem. Ruchem przesuwającym się
przez las. Ruchem kołyszących się źdźbeł trawy, łodyg krzewów, wysoko zawieszonych gałęzi.
Gdy wychodzę z lasu, widzę samotne ludzkie zabudowania.
Gospodarstwo. Długo tu szedłem. Nogi mnie bolą prawie niemożliwie. Rozkładam worek. Kładę się na nim. Zakładam czapkę na czoło, tak by przysłaniała słońce. Przez cały ten czas, drogą przez las i teraz, gdy leżę opodal opłotków jakiejś zagrody,
nikt mnie nie minął, żaden samochód, żaden człowiek. Tylko cisza i wiatr. W oddali widzę drugie obejście. Jakieś sto, może
więcej metrów. Jakieś dzieci tam biegają. Może grają w piłkę.
Może bawią się w chowanego. Szczęśliwy czas, szczęśliwe
miejsce, wyjęte z rzeczywistości. Z mojej rzeczywistości. Z rzeczywistości – świata – ostrej, pędzącej, natarczywej, niecierpiącej zwłoki, wymagającej, grożącej, oferującej, ciągle w napięciu, stresie i pośpiechu. Słyszę ptaka śpiewającego nade mną.
Skowronek. Tak mnie przynajmniej mama uczyła. Że tak nazywa się ptak, co tak śpiewa. Pozwalam mu śpiewać, to jest pozwalam, żeby ten śpiew wpadł do mojej głowy, wsączył się do
mojej świadomości, zapadał w moją przytomność, głęboko. Cisza. Słońce jest ciepłe. Może tu jest raj? Może tak właśnie ludzie powinni żyć? Z dala od wszechogarniającej gonitwy? Od
walki o przeżycie, o lepsze życie. Od walki o przyjemność,
awans, przetrwanie czy satysfakcję? Może to jest pierwotny
stan, nam właściwy, gdzie słońce, gdzie cisza, gdzie ptaki,
gdzie śmiech dzieci brzmi jak nigdzie indziej, bo nie jest krępowany stalowymi obcęgami cywilizacji. Trójka dzieciaków podjeżdża do mnie na rowerach. Mają mniej niż dziesięć lat. Chłopiec i dwie dziewczynki. Pytają, odpowiadam. Uśmiechają się.
Jadą dalej. Dzieci nie mają hamulców. Jeszcze nie wiedzą, co
wypada i co powinny. A czego należy się bać i unikać. Jeszcze
ich nikt może nie skrzywdził, jeszcze życie i świat jest dla nich
taki, jaki mógłby być. Jeszcze są ludźmi. Czy my jesteśmy
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ludźmi? Gdy już dorośniemy. Czy automatami, maszynami posiadającymi dziesiątki wdrukowanych programów, tak że przewidzieć następne zachowanie tej czy innej osoby to nic łatwiejszego.
Wstaję. Idę w słońcu polną drogą. Kurzy się. Krowy leniwie
wyłożyły się na trawie po mojej lewej stronie. Są czarne, brązowe, jedna ma jasne umaszczenie. Mówię do nich. Zawsze mówię do zwierząt. To znaczy jak nikt nie widzi, no i nie słyszy.
Czasem, jak się wyda, to trochę głupio to wygląda. Z krowami
nie ma o czym pogadać. Ot, zwykłe pozdrowienia. Zapytanie,
co słychać i zapewnienie, że wszystko będzie dobrze. Trawa
zielona i soczysta, wydojenie na czas, much nie za wiele.
Droga się wije i rozdwaja. Pytam napotkaną kobietę o kierunek. Podążam za wskazaniem. Tym razem w prawo. Zieleń pól,
okolona ścianami lasów, wydaje się nie mieć końca. Dobrze mi
tu. Cicho. Można odpocząć, przynajmniej psychicznie. Piękna
ta Polska. Miejscami.
Wchodzę do jakiegoś miasteczka. Nawet nie znam nazwy.
Wszystko tonie w promieniach słońca. Przed domami, tu i ówdzie, siedzą starsi mężczyźni. Staromodne czapki. Szczupłe ciała. Niektórzy palą. Mijam ich. Pozdrawiam.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry.
Sprawdzam pozycję na GPS. Tu nie ma drogowskazów ani
oznaczeń drogi. Pomyliłem się. Poszedłem kilkaset metrów za
daleko. Zawracam. Klnę. Ale niezbyt szpetnie. Nie dziś. Nie tutaj. Ponownie napotykam tych mężczyzn. Pytam o drogę.
– Pójdziesz pan tędy i tam skręcisz.
Patrzę za wyciągniętą ręką. Rzeczywiście, przeoczyłem. Niewielka dróżka w prawo. Kolejne kilometry mijają mnie w podobny sposób. Nasuwa mi się jedno skojarzenie na określenie
tego wszystkiego, czego doświadczam i poznaję, na określenie
tej zielonej krainy, wyrwanej z pędzącej rzeki cywilizacji, na
określenie tej wyspy lasów i pól, gdzie czas staje w miejscu,
zwierzęta leniwie zalegają w słońcu, a dzieci są szczęśliwe, tak
po prostu, zwyczajnie. Kojarzy mi się to z Shire, baśniową kra25

iną stworzoną przez brytyjskiego pisarza w jego powieściach.
Jest w takich krainach coś pierwotnego, coś prawdziwego.
Choć nie są szczytem osiągnięć czy oczekiwań, choć życie tu
zwalnia tempo i czas zdaje się rozciągać, to przecież tak naprawdę wszyscy żyją tu normalnie. To jest, mają swoje troski i
emocje. Mają swoje miłości i lęki. Tyle że niewyolbrzymione,
jak to jest trochę kilometrów dalej. Niewyolbrzymione koniecznościami, pośpiechem, pragnieniami ponad miarę.
Dochodzę do Skaryszewa. Na drzewie obok przystanku
ogłoszenie: kury nioski. Po czternaście złotych. I te odchowane.
I kurczaki. „Sprzedaż odbędzie się przy: Kościele, sklepie,
osp”. Sklep i remiza skreślone. Znaczy kościół zostaje. Centrum
życia miejscowości. Widzę go, ten kościół. Wchodzę do środka.
Figura Jakuba Apostoła. Idę do plebanii. Niewielka. Bardzo
skromna. Jak różne bywają plebanie. Młody ksiądz pyta, o co
chodzi. Przedstawiam się i mówię, dokąd idę. Patrzy na mnie
chwilę bez słowa.
– Niemożliwe.
– Możliwe – kiwam głową.
On swoją kręci i się uśmiecha.
– No nie. Niech pan zaczeka. Muszę pójść po księdza proboszcza.
Stoję przed drzwiami. Słyszę spoza nich słowa.
– To pielgrzym, idzie do świętego Jakuba.
Wychodzą we dwóch. Proboszcz w sile wieku, krótko przystrzyżone włosy. Patrzy badawczo.
– Więc idzie pan do Świętego Jakuba.
– Ano.
– Do Santiago de Compostela?
– No właśnie.
Cisza.
– No to dobrze się składa, bo my tu mamy parafię pod wezwaniem Jakuba.
Lody pękają. Dostaję butelkę jakiegoś napoju do picia.
– A nie wie ksiądz, czy mógłbym gdzieś przenocować?
Może przy parafii? – lękliwie, dlaczego lękliwie? – zagajam.
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Frasunek. Gesty. Wodzenie wzrokiem.
– No, my tu budować będziemy schronisko dla pielgrzymów,
ale to dopiero za jakiś czas. Teraz nic nie mamy.
Oferuję swoją zdolność spania na podłodze i pytam, czy
może gdzieś indziej, gdzie ksiądz „wie”.
– Wie pan co, może w takiej sali. Tam na co dzień są budowlańcy, wie pan, prowadzimy remont. No, ale teraz ich tam nie
ma, a jakby pan wstał przed siódmą, to wszystko będzie w porządku.
Uśmiecham się. Wewnątrz i na zewnątrz.
– Jasne. Bardzo chętnie.
Ksiądz prowadzi mnie do salki. Otwiera, pokazuje. To duża
sala. Walają się w niej ubrania i jakieś przybory murarskie. Na
łóżku stos gazet. Tych najgorszego sortu. Robię mały porządek.
Przenoszę ubrania na fotel, a gazety na stół. Rozkładam śpiwór
na kozetce. Włączam komórkę. Zrobię małą relację wideo,
gdzie doszedłem, co i jak. Mam pokój. Mam miejsce. Mam
gdzie spać. Napięcie, to niewidoczne napięcie, spada mi z serca.
Mówię do małego urządzenia. Z tyłu, za mną, otwierają się
drzwi. Wchodzi siostra.
– Ksiądz proboszcz mówił, że pan tu będzie. Nie będę przeszkadzać, tylko zabiorę te rzeczy.
– Wszystko w porządku – odpowiadam.
Zostaję sam. Siadam przy stole. Wyjmuję mapę. Długopis.
Rysuję po niej linię. Gdzie doszedłem, gdzie jestem. Gdzie dalej iść? Nie mam pojęcia. Analizuję możliwe kierunki. Staram
się szukać, w sensownym zakresie odległości, jakichś miejsc.
Czytam kolejne nazwy. Drzwi za moimi plecami otwierają się.
Wchodzi siostra, niosąc talerz. Wspaniała, ciepła pomidorowa i kawałek kurczaka. Życie bywa piękne.
– Pan czyta te gazety? – Zakonnica wskazuje z niesmakiem
na stos, który zostawili poprzedni bywalcy tego lokum.
– Nie, to nie moje. Po prostu je przełożyłem.
Siostra uśmiecha się. Wychodzi. Ja rejestruję wzrokiem kolejne możliwe miejscowości, do których mógłbym pójść. Podniebieniem wielbię pomidorową. Przegryzam udko. Matko, jak
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bardzo mi potrzeba tego jedzenia. Płatki to przecież nie wszystko. Przebierając się do snu, myślę jeszcze o jutrze. Uzgodniłem
z księdzem, że rano wstanę przed siódmą, pójdę na mszę i ruszę
dalej. Tak, żeby budowlańcy nie mieli problemu. Ciemno i cicho. Podchodzę do łóżka, wsuwam się w śpiwór. Zaciągam suwak. Mam czapkę na głowie. Chłodno trochę. Wcale nie myślę.
Spadam w sen z szybkością pocisku karabinowego.
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Dzień 5. Wieniawa
– Może trochę słodyczy?
W moją stronę wędruje talerz pysznych ciastek.
– Nie. Dziękuję. Nie jem słodyczy na pielgrzymce.
Wcześniej byłem na mszy. Odprawiał jeden z księży:
– I życzymy ci, bracie, dobrej drogi i dobrych ludzi na tej
drodze. Żebyś doszedł i żebyś znalazł pomoc, gdy będzie ci potrzebna.
Pięknie to brzmiało. Zostałem wyróżniony. Doceniony. Zauważony. Przyjęty jak swój. Ksiądz mówił płynnie, profesjonalnie i dostojnie. W tych szatach, przed ołtarzem, przed tymi
wszystkimi ludźmi. Jego słowa i sylwetka nabierają mocy. Znaczenia. Tym bardziej Odczułem te życzenia. Jak przetarcie drogi. Oto, od tej pory, idę już jako pełnowartościowy pielgrzym.
Kościół to widzi i dostrzega, ludzie... ludzie będą dobrzy. Dobrze jest być pielgrzymem. Tylko ta noga.
– To takie zobowiązanie, czy dla zdrowia? – pyta ksiądz proboszcz, słysząc moją odmowę. Tłumaczę, że jedno i drugie.
Taką zasadę przyjąłem. Nie zjem słodyczy, aż wrócę do domu.
Tak będzie dobrze. Tak będzie i zdrowiej, i szlachetniej.
– No, a gdzie pan planuje dzisiaj?
– Może do Wieniawy – wymieniam nazwę jednej z kilku
miejscowości, jakie leżały w kręgu moich poszukiwań po mapie. Od razu łapię się, że może niepotrzebnie, bo ta akurat leży
najdalej. Prawie czterdzieści kilometrów. Ale słowo się rzekło i
uniosło się ono w powietrze jak strzęp chmury, pary wodnej
dryfującej swobodnie między ludźmi.
– A to się dobrze składa. – Cień nadziei w moim sercu. – W
Wieniawie urzęduje mój uczeń. Wie pan, byłem nauczycielem
w seminarium. Kształciłem księży. Teraz jestem tu. Chcemy
zbudować schronisko dla pielgrzymów. – Jem jajecznicę i słucham. – Ja wiem, że przychodzą różni. Jedni się modlą, inni
nie. Nieważne. Ważne, że ktoś chce iść. Więc staram się wybudować dla nich schronisko. Bo to przecież parafia świętego Ja29

kuba.
Jajecznica jest dobra. Syta. Biorę kromkę, smaruję masłem.
– Jak pan dojdzie do Wieniawy, to pan zajdzie do proboszcza
i przekaże mu pozdrowienia ode mnie. To może pana przyjmie.
– Ksiądz się uśmiecha.
Ja też się uśmiecham. Opowiadam trochę o sobie, o tym, dlaczego idę. Ile już przeszedłem. Myślę cały czas, że jednak mam
szczęście. Że wszystko będzie dobrze. Oto kolejny raz los podsuwa mi nocleg. Będę miał gdzie spać. Tylko trzeba dojść do tej
Wieniawy. A to strasznie daleko.
– Czego panu trzeba na drogę? – Słyszę pytanie.
– Niczego, dam sobie radę.
– No... wody to na pewno. Gorąco będzie w dzień.
Dostaję dwie nałęczowianki, po zero siedem litra. Jakieś
inne, nowoczesne butelki. Pakuję je do plecaka. Żegnam się.
Wychodzę.
Plecak jest strasznie ciężki, a robi się niemożliwie gorąco.
Idę w koszulce pozbawionej rękawów. To na nic. Spływam potem. Muszą być duże wahania temperatury między nocą a
dniem. Jeszcze w granicach Skaryszewa wypijam własną resztkę wody mineralnej. Idę przez pół kilometra, rozpaczliwie poszukując jakiegoś kosza, by móc wyrzucić tam opróżnioną butelkę. Nic. W rękach trzymam też kije, których przez nią nie
mogę używać. W końcu, chcąc nie chcąc, rzucam ją na pobocze. Skoro gmina nie stawia nigdzie kosza, to może posprząta.
Co mam z tą butelką zrobić? Nieść ją do Wieniawy trzydzieści
osiem kilometrów?
– Gdzie pan tą butelkę rzucasz? – Dobiega mnie od miejscowego rowerzysty, przejeżdżającego za moimi plecami. Obracam się.
– A gdzie mam ją rzucić?
– W dupę pan se ją wsadź!
Cierpka rada. Niewykonalna. Z jednej strony facet ma rację,
że przychodzę i śmiecę. Z drugiej – gdzie? Gdzie naprawdę
mam ją wyrzucić? Tam fizycznie po prostu nie ma śmietników.
Pot, rodzący się z upału, zalewa mi oczy. Nie mam co pić, bo
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nałęczowianek od proboszcza nie chce mi się wyciągać z plecaka. Poza tym będzie długi dzień. Jest cholernie ciężko. Ciężko i
gorąco. Dyszę. Jak pies. Krok za krokiem wychodzę z terenu
zamieszkałego. Skręcam w lasek. Spoza ogrodzenia z lewej
strony dobiega mnie jakiś głos. Łysawy mężczyzna w średnim
wieku stoi, przyglądając mi się.
– Gorąco?
Kiwam głową.
– Chce się pan napić?
Zatrzymuję się. Cud jakiś? Podchodzę do ogrodzenia.
– No. Jeśli można.
– Zapraszam. – Mężczyzna otwiera bramkę. – Wody czy
soku?
– Wody, jeśli można.
Mężczyzna znika w obejściu. Typowe gospodarstwo na planie kwadratu. Dziwne. Dziwne to zaproszenie. Nie mam żadnych emblematów. Wcale nie wiadomo, czy jestem pielgrzymem, czy jestem turystą. Jestem zwykłym człowiekiem, który
w ten cholerny upał wędruje z dużym plecakiem. Mężczyzna
wychodzi z domu. Niesie butelkę wody mineralnej i karton
soku pomarańczowego. Wybieram wodę. Piję. Rozmawiamy.
Na tym polu zdarzeń i ludzi, gdzie wciąż grozi mi odepchnięcie, gdzie spotykam się z obojętnością, odrzuceniem i niechęcią. Gdzie żebrzę o dar noclegu, gdzie czasem mi się żebranina
udaje, a czasem zostaję odepchnięty, spotykam człowieka, który
ni z tego, ni z owego, tak po prostu podaje mi szklankę wody.
Bez proszenia, bez pytania, bez niczego.
– I dokąd to?
– Idę bardzo daleko.
– Gdzie?
– Do Hiszpanii. – Sam czuję pewne zażenowanie, gdy to
mówię. Przecież tam nie dojdę. To tylko takie marzenie. Fanaberia domowego kota, któremu coś się w głowie pomieszało. A
jak wrócę wcześniej, to będzie wstyd.
– Tak turystycznie?
– Nie. To pielgrzymka. Idę do Santiago de Compostela. Tam
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pochowany jest apostoł Jakub.
Mężczyzna kiwa głową. Opowiada, że kiedyś biegał. I też
było gorąco. Jeszcze kilka słów. Pożegnanie. Ruszam w stronę
lasu. Otaczają mnie sosny. Są jeszcze młode. Posadzone kilka
lat temu. Będzie z tego z czasem las. Czas to przestrzeń. Możliwość. Szansa na zrealizowanie się różnych rzeczy. Czas to dar.
Bez niego nic nie mogłoby się stać, wydarzyć, urosnąć, zakwitnąć. Często mamy pretensje do czasu, że zabiera nasze życie,
to, co kochamy, to, co chcielibyśmy zachować. Ale to błąd.
Błąd tego chcenia. Bo czas to dar. Niczym niezasłużony. Całkiem jak nasze życie. Może jedno jest trochę drugim. Bo czym,
jak nie danym nam czasem, jest nasze życie? Więc w tym czasie właśnie rośnie las. Jest teraz młody. Ciemnozielony. Za dziesięć, dwadzieścia lat sosny wystrzelą ku górze. Ptaki będą
wśród nich szybować. Ich cień osłoni, może czasem za dokładnie, ściółkę pod nimi. Jakiś przechodzień, może pielgrzym,
może turysta, będzie szedł między nimi, podziwiając kolor nieba przebijający się z góry. Teraz myślę raz jeszcze o tym człowieku. Dał mi szklankę wody. Nieproszony. Nie dlatego, że byłem pielgrzymem. Dlaczego? Dlatego, że byłem człowiekiem i
że było gorąco. W ten prosty sposób ten mężczyzna uratował
człowieczeństwo. Bo być człowiekiem, to być dla innych. W
końcu cała religia o tym jest. W końcu to jest istotą chrześcijaństwa, a nie odprawianie kolejnych nabożeństw. Bo ludzie są ze
sobą. To, co jest między nami, to wszystko, co jest. Istniejemy
dla siebie, choć tak często chcemy się odgrodzić, zamknąć, zachować to, co mamy. Ten mężczyzna pozwolił mi zachować
wiarę w ludzi. Gdy stawiam kolejne kroki, czuję się lepiej. Na
ludzi można liczyć. W ludziach jest po prostu dobro. Tylko należy pozwolić temu dobru się pokazać. Polacy są dobrzy.
Kładę się na trawie koło jakiegoś ogrodzenia. Jest ładnie
skoszona, więc wygodnie. Słońce niemożliwie świeci z góry.
Męczy skórę swoim ciepłem. Mam dość. Czuję pulsowanie
krwi. Na swoich skroniach, w swoich nogach. Pies przeraźliwie
ujada tuż za moją głową. Broni swojego terenu. Przymykam
oczy. Ujadanie potężnieje. Rozsadza mi głowę. Chyba tam się
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wścieknie za chwilę. Dzieli mnie od niego metr przestrzeni i
stalowe ogrodzenie. Ale łączy mnie z nim jego wściekłe szczekanie. Po piętnastu minutach charkot z jego gardła nadal wydobywa się z niezmienioną intensywnością. Gdyby mógł, to by
mnie zamordował. Albo tak mu się przynajmniej wydaje. Leżę
tak dwadzieścia, dwadzieścia pięć minut. Nie dam rady więcej.
Wypijam wodę od księdza. Ujadanie nie ustaje. Patrzę w stronę
źródła tego hałasu. Jeden pies tuż przy ogrodzeniu. Drugi dwa
metry dalej. Nie wytrzymam dłużej. Wstaję, zakładam plecak.
Ruszam mimo bólu i zmęczenia. Charkot za moimi plecami powoli cichnie. Bolą mnie nogi. Idę powoli. Wchodzę na asfalt.
Pochmurnieje.
Ostatni odcinek do Wieniawy biegnie wzdłuż drogi krajowej.
Założyłem kamizelkę odblaskową. Duży ruch. Huk samochodów. Konieczność zachowania uwagi. Droga wzdłuż jezdni jest
męcząca. Nie trzeba jednak się zastanawiać, gdzie skręcić, którą
drogą iść. Wiodą człowieka znaki. Powoli niebo nachyla się i
zaczyna ronić łzy. To oczywiście taki żart. Po prostu pada. Procesy fizyczne. Skraplanie się pary wodnej. Gdzieś tam – wysoko, w ciężkich i sinych chmurach, które zasnuły niebo. Mam
problem. Mam problem taki, że jeśli włożę ponczo, to nie będzie widać mojej kamizelki odblaskowej. A marsz ściemniającym się wieczorem – czy takie istnieją? – poboczem drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu, bez kamizelki odblaskowej, za
to w ciemnym ponczo, to przepis na coś gorszego niż kontuzja... to przepis na katastrofę. Nie. Nie zrobię tego. Nie mogę
założyć tego ponczo. Nie mogę iść w deszcz, bo cały zmoknę i
plecak mi zamoknie, i wszystko będzie w wodzie. Nie mogę iść
i nie mogę stać. I nie mogę się osłonić. Przyroda zdaje się kpić
ze mnie. Gdybym był gdzie indziej. Nie w tym miejscu, gdzie
po taśmie asfaltu, którą się przemieszczam, suną rozpędzone samochody. Moknę. Z kolejnym krokiem bardziej i bardziej. Gryzę własną niemoc, niemożliwość. Jestem coraz bardziej zmęczony. Psychicznie i fizycznie. Najgorsze jest to, że od śniadania niczego nie jadłem. Przez cały dzień. Przez cały ten marsz.
Brak pożywienia najwyraźniej odbija się na moich procesach
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psychicznych. Moje myśli stają się ciemne jak ten krajobraz
wokół. Myślę powoli. Zawile. Pesymistycznie. Idę. W padającym powoli deszczu. Jak czołg. Który jedyne co wie i potrafi,
to poruszać się naprzód. Nawet już nie jestem głodny. Nie odczuwam głodu jako takiego. Odczuwam tylko nierównowagę.
Psychiczną nierównowagę. Jakiś ból. Rozczarowanie.
Jest. Jest odbicie w prawo. Lokalna droga, którą dojdę do
Wieniawy. Zdejmuję plecak. Zakładam ponczo. W sumie tak
bardzo nie padało. Zmokłem tylko trochę. Plecak chyba nie
przemókł. Kaptur przesłania mi widok. Teraz dopiero deszcz
rozkręca się na całego. Słyszę jego bębnienie o materiał mojego
okrycia. W butach robi mi się jezioro. Droga jest boczna, ale też
asfaltowa. Od czasu do czasu mija mnie samochód. Boże, jaki
jestem zmęczony. To już ponad słowa. Jestem tylko marszem.
Już niedaleko. Wszystko sine, zalane kroplami deszczu. Domy
pozamykane. Nieobecne. Mijam jakieś uliczki. Szukam wzrokiem wieży kościoła. Gdzieś musi być. Kościół to najłatwiejsze
miejsce do znalezienia w każdej miejscowości. Jednak. Nigdzie
go nie ma. Skręcam w prawo. Wydaje mi się, że widzę wieżę
między dachami domów. Idę sto metrów, dwieście, trzysta.
Gdzie to jest? Czy ja się zgubiłem? Szukam jakiejś sylwetki
człowieka, by móc zapytać. Daremnie. Jest wieczór i pada. Nikogo nie ma na ulicach. Jestem zdezorientowany. Nie wiem,
dokąd dalej iść. Widzę otwarte wejście do ogrodu i dom z
otwartym garażem. Przechodzę przez uchyloną bramkę. Podchodzę do drzwi wejściowych. Naciskam przycisk dzwonka.
Słyszę buczenie wewnątrz. Czekam. Krople deszczu spływają
po moim kapturze, po moich spodniach. Nasiąkają nimi moje
buty. Nie wiem nawet, jaki kolor ma ten dom. Ten dom nie ma
koloru. W tym deszczu wszystkie kolory się rozpuszczają i
przestają istnieć. Są tylko zarysy. Kontury budynków. Naciskam przycisk ponownie. I jeszcze raz. Wciąż bez efektu. Naciskam klamkę. Drzwi uchylają się. Nie wchodzę do środka, tylko trzymając uchylone skrzydło drzwi, wołam:
– Hop, hoop!
Młoda kobieta idzie korytarzem z naprzeciwka. Blondynka.
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Ma zaciśnięte usta.
– Przepraszam. Nie wie pani, gdzie tu jest... – Jej twarz jest
wykrzywiona grymasem. Trzaska mi drzwiami przed nosem. –
kościół? – dokańczam.
Jest mi mokro. Mokro i zimno. Odwracam się. Nie mam
kogo zapytać. Tu ludzie nie lubią obcych. Nie wiem, gdzie iść.
W tym deszczu, w tym chylącym się ku nocy dniu. Widzę kilku
chłopców. Pytam o drogę do kościoła. Pokazują mi. Nie pomyślałbym. Idę za ich wskazaniem. Odnajduję. W końcu. Jest
dziwnie. Jakoś posępnie. Mam na myśli otoczenie kościoła i parafii. Jakby po trochu z jakiegoś horroru. A może to mój głodny
i zmęczony mózg produkuje już takie wrażenia. Ale tak czuję.
Nieprzyjemnie. Dzwonię do drzwi.
– Szczęść Boże.
– Szczęść Boże.
– Proszę księdza. Jestem pielgrzymem. Idę do Santiago de
Compostela, do świętego Jakuba. Czy mogę prosić o pieczątkę
do paszportu pielgrzyma? – Uznałem, że lepiej jest zaczynać od
tego dokumentu. Ksiądz zobaczy dokument. Zobaczy, że nie jestem przybłędą, tylko pielgrzymem. Zobaczy pieczątki z wcześniejszych parafii. To łatwiej przyjmie. Muszę tak podchodzić
do księży, żeby być skutecznym. W przeciwnym razie może się
to skończyć jak w Janowcu. Może tamten proboszcz po prostu
wziął mnie za włóczęgę, obiboka, który szukał sobie noclegu
kosztem parafii?
Ksiądz patrzy na mnie dłuższą chwilę w milczeniu.
– Pan da ten papierek. – Jego słowa nie wydają się być zachęcające. Jak to: papierek? Przecież to jest paszport pielgrzyma. A może każdy sobie może taki wydrukować? Papierek...
Stoję przed drzwiami w deszczu i czekam. Czekam na Godota?
Czekam na księdza. Na dalszy ciąg rozmowy. Gdy powiem, że
idę ze Skaryszewa i że przynoszę pozdrowienia od księdza proboszcza, i wtedy zostanę uznany za swojego, i zaproszony, i
będę miał gdzie usiąść, i schronić się przed tym deszczem, bo
już wieczór i za moment noc, i leje, i robi się zimno, a ja jestem
straszliwie wręcz zmęczony.
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– Proszę – ksiądz podaje mi paszport.
– Przynoszę też pozdrowienia od księdza proboszcza ze Skaryszewa.
– Dziękuję. – Odpowiedź jest sucha. Kompletnie bez entuzjazmu. Ani cienia zainteresowania. Stoję w deszczu, ważąc, co
dalej robić albo mówić.
– Nie wie ksiądz, czy mógłbym gdzieś w okolicy, czy przy
parafii, przenocować?
Nie wiem dlaczego, ale ten ksiądz sprawia na mnie wrażenie
smutnego. Tak jakby jego życie było jak mój dzisiejszy marsz.
Wyczerpujące i mielące, mielące psychikę i emocje na miał, w
którym tylko zmęczenie i smutek dają się zauważyć.
– Nie wiem. Niech pan szuka.
– Rozumiem – odpowiadam i zaczynam się odwracać. Przerażająca rzeczywistość dociera do mnie z siłą rzeki. Więc to tak.
Więc znów zostanę sam. Leje. Pada. Nie mam gdzie pójść. Jest
wieczór. Gdzie niby pójdę? Ludzie zatrzaskują przede mną
drzwi. Robi się chłodno. Gdzie ja mam pójść? Przede mną karłowate drzewa, niewyraźnie widoczne w zapadającym zmroku i
siąpiącym nieustannie deszczu. Wszystko wewnątrz mnie się
ściska. Ściska w jakiś jeden punkt. W jedno miejsce. Zamykam
to miejsce całą siłą woli. Zamykam je, bo jakby się otwarło, to
wydarłby się z niego krzyk. Krzyk i wycie. Wycie na cały świat.
Na tych ludzi. Na to przedsięwzięcie. Na ten głupi pomysł. Na
ten deszcz. Na to zmęczenie. Na tę beznadziejność. Na to
wszystko.
– Niech pan zaczeka – słyszę zza pleców. Odwracam się. –
Mam tutaj taką małą salę. Proszę, niech pan pójdzie ze mną.
Idziemy kilkadziesiąt, a może kilkanaście metrów. Wchodzimy z innej strony do plebanii. Strasznie tu biednie.
– Tu mieszka ksiądz kanonik. Powiem mu, że pan będzie.
Skręcamy w drzwi, w prawo. Sala do nauki religii. To znaczy dawniej taka by była. Czuję zapach farby.
– Tu, jak pan chce, może pan przenocować. Tu jest czajnik.
Wodę znajdzie pan w toalecie.
Zostaję sam. Jest ciemno. Siedzę na ławce. Za wysokimi
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oknami bębni deszcz. Jest mi zimno. Chce mi się płakać. Tak po
prostu. Płakać. To wszystko jest bez sensu. Bez najmniejszego
sensu. Żebrzę. Jestem sam. Tak naprawdę jestem cholernie sam.
Nikt nie jest ze mną. „I życzymy ci bracie dobrych ludzi na tej
drodze” – przypominam sobie pożegnanie ze Skaryszewa. Nie
poruszam się. Gryzę w sobie głód, rozpacz i zmęczenie. Przeżuwam to. Poszedłem chyba przeciw wszystkim. Nikogo nie obchodzę. Zostałem sam z całą moją podróżą. Podnoszę się. Zdejmuję mokre rzeczy. Przesuwam ławki. Uchylam okno. Mimo
wszystko zapach farby jest dokuczliwy, więc wolę trochę chłodu i wilgoci, by przynajmniej zmienić powietrze. Wyciągam
śpiwór. Otwierają się drzwi.
– A to przyniosłem do jedzenia. Wie pan... późno. Tyle mam.
Trochę chłodne, bo z lodówki. – Ksiądz kładzie na stole zawinięte w pozłotka przedmioty.
Dziękuję mu. Mam bułkę, chleb, ciasto, wędlinę, konserwę i
nawet jabłko. Wkładam do ust. Łapczywie jem. Pierwszy raz od
śniadania. Po blisko czterdziestu kilometrach ciężkiego marszu.
Jestem w takim stanie, że zjadłbym wszystko. Na końcu waham
się nad ciastem. Zjeść, nie zjeść. Ślubowałem sobie, że nie zjem
niczego słodkiego w czasie pielgrzymki. W końcu już się najadłem trochę. Odsuwam ten kawałek ciasta. Gotuję wodę. Robię
sobie herbatę. Za oknami ciemno. Gaszę światło. Wsuwam się
do śpiwora. Naciągam czapkę na oczy. Tracę kontakt z rzeczywistością.
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Dzień 6. Opoczno
Jest mi zimno. Kleję się do samego siebie. Msza o siódmej,
więc wstałem piąta czterdzieści pięć. Wszystko mnie boli. Z
trudem składam swoje rzeczy. Śpiwór trzymam na dnie plecaka,
bo jest najlżejszy. Tak przeczytałem w internecie, że powinno
być. Skutek jest taki, że muszę wszystko z plecaka wyjmować,
żeby dostać się do tego śpiwora, a następnie cały plecak pakować od początku. Ręce mi sztywnieją, jestem trochę niewyspany. Przebieram się i idę na mszę. Potem znowu dzień drogi.
Tym razem... Tym razem naprawdę nie wiem, dokąd. Po raz
pierwszy tak zupełnie nie wiem dokąd. Nie mam żadnego zaczepienia, żadnego noclegu, nic. Tylko kraj przede mną. Ale
przecież – pocieszam się – do tej pory jakoś się udawało. Zawsze znajdowałem miejsce. Przesadzam z tymi obawami. Czas
przestać. Czas zawierzyć, zaufać i po prostu iść. Czas odrzucić
ciągłe kunktatorstwo, ciągłe martwienie się, gdzie będę spał.
Odgrywanie w wyobraźni scen, jak proszę o nocleg, jak mam to
zrobić, jak zareaguje ten, do którego skieruję prośbę. Czas
otrzeźwieć. Wszystko będzie dobrze, tylko trzeba trochę więcej
odwagi. Odwagi i nadziei. Tylko tak można żyć, a nie w ciągłej
obawie, w ciągłym stresie – co będzie, czy znajdę wieczorem
miejsce do spania. Znajdę. Znajdę na pewno. Pan Bóg pomoże.
Msza w Wieniawie bardzo ładna. Kościół niewielki. Ksiądz
pod koniec wspomina o mnie. Miło. Gdy wychodzę, podchodzi
do mnie. Uratował mnie poprzedniego wieczoru. Przyjął. Żegnamy się. W najbliższym sklepie kupuję jedzenie. Najem się
za wszystkie czasy. Gdy napotykam stację benzynową, widzę
obok niej drewniany stół i ławę do siedzenia. Rozkładam swoje
skarby. Jem. Robię zdjęcie. Źle zrobiłem wczoraj, że przez cały
dzień nie jadłem. Pogoda niezdecydowana. Jakby miało padać,
ale jednak nie, wychodzi słońce i robi się ciepło.
Zastanawiałem się, którędy iść. Według prognozy z internetu
możliwe są burze i opady. Nie pójdę wzdłuż szosy. Nie. Drugi
raz nie wpakuję się w tę sytuację, gdzie mam wybór albo mok38

nąć, albo iść bezpieczniej w kamizelce. Jak leje, to kierowcy źle
widzą. Jeszcze mnie któryś przejedzie. Poza tym... gdy w czasie
deszczu mija człowieka rozpędzony TIR, to robi się mało przyjemnie. Taki poziomy, nagły prysznic. Nie, nie pójdę szosą.
Sprawdzałem mapę. Jeśli skręcę na południe, to zejdę z ruchliwych dróg i wejdę w duży las. Przejście przez las liczy jakieś
dziesięć kilometrów. Gdy z niego wyjdę, to są jakieś wioski.
Znajdę tam kościół i poproszę o nocleg. Ludzie na wsi lepsi niż
w miastach i miasteczkach. Będzie dobrze.
Po zejściu z głównej trasy jest cicho. Dużo przyjemniej. Na
tej drodze wiodącej do dalekiego Opoczna był duży ruch. Ciągle huk i szum. Teraz idę przez niewielkie miejscowości. Mijam
domy i ogrody. Wszędzie pusto. Żywego człowieka nie widać.
Wszyscy w pracy albo gdzieś pochowani. Czasem pies ujada.
Gorąco. Słońce wysoko. Widzę ścianę lasu. Idę wprost do niego. W jego mroczne, zielone objęcia. Mogą być problemy z
drogą. Idę według mapy ściągniętej na komórkę, ale nie mam
pewności, czy jest dobra i dokładna. Gdy wchodzę do lasu, droga zaczyna biec pod górę. Wspinam się. Coraz wyżej i wyżej.
To nie jest las. To ogromne wzniesienie pokryte lasem. Kije
ostro pracują, przyjmując ciężar mojego ciała. Spływam potem.
Ciągle w górę. Kiedy to się skończy? Czuję ból. Tak. Teraz dokładnie czuję ból. W tym samym miejscu i w tej samej nodze,
którą uszkodziłem trzy miesiące temu. Boże, jak boli. To przez
to podejście. Inna praca stawu. Jestem wściekły na siebie. Powinienem iść wolniej. Wolniej podchodzić. Ale mi się spieszy.
Chciałem przejść przez ten las. Zwalniam. Patrzę. Dokoła cisza,
drzewa, przestrzeń, królestwo zieleni. Idę powoli. Oddycham.
Kocham zapach lasu. Nie wiem, skąd on się bierze, z jakich zapachów składa, ale kiedy wdycham powietrze, przymykam na
chwilę oczy. Zatrzymuję się. Staję w bezruchu. Słucham. Słucham lasu. Co ma mi do powiedzenia. Nikogo tu, jak okiem i
uchem sięgnąć, nie ma. Jestem sam. I ten dziki niemal las. Jego
szum mnie przenika. Oddaję mu się. Pozwalam moim myślom i
mojej świadomości przemykać wśród omszałych drzew, przesuwać się z nićmi pajęczyny po gałązkach krzewów, szybować za
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ptakami, drżeć jak niepewny liść w potoku słońca. Po prostu jestem. Dobrze mi tu. W tym lesie. Który przecież żyje. Jest jednym wielkim życiem, zbudowanym z setek i tysięcy małych istnień, dla których jest domem.
Idę dalej. Po jakiś czasie dostrzegam w oddali wóz. Ciągnie
go orzechowego koloru koń. Na wozie starszy mężczyzna.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry – odpowiadam.
– A gdzie to pan idzie?
– A na Kurzacze.
– A to daleko. Tak pan podróżuje? Chce się panu? Może lepiej podjechać.
– To pielgrzymka. Muszę na piechotę.
Mężczyzna zdejmuje czapkę z głowy:
– A, to przepraszam.
– Nie ma za co – uśmiecham się.
– To z Panem Bogiem.
– Z Panem Bogiem – odpowiadam.
Wóz zostaje w przestrzeni za mną. Miałem rację. Ludzie na
wsi są lepsi. Śmieję się sam do siebie na przypomnienie tego
gestu zdjęcia czapki. Czuję się kimś trochę ważniejszym. Jestem w końcu pielgrzymem, który wyszedł z domu i zaryzykował drogę nieskończenie daleką. I ludzie to doceniają. Będzie
nocleg. Będzie dobrze. Oddycham trochę swobodniej. Tylko ta
noga coraz bardziej dokucza.
Nie mogę iść dalej. Po prostu nie mogę. Tego bólu nie da się
znieść. Siadam obok drogi. Jestem sam. Ugrzązłem. Muszę jakoś wyjść z tego lasu. Nie mogę tu przecież zostać. Odpocznę.
Robiłem tak wiele razy. To przechodzi. Tylko trzeba delikatnie.
Wyciągam kefir. Sypię do niego płatki. Plastikową łyżką mieszam i zaczynam jeść. Słyszę brzęczenie owadów i jakiś szum.
Nie wiem, skąd się bierze. Niebo zaczyna ciemnieć, przykrywać się chmurami. Czy to daleki odgłos burzy? Zastanawiam
się, nasłuchując. Wiatr przykrywa ten dźwięk szumem liści i gałęzi. Cisza w lesie nigdy nie jest głucha, jest żywa, pełna dźwięku, tyle że takiego delikatnego, kojącego. Po około pół godzinie
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się podnoszę. Boli. Robię pół stopy. Naprawdę pół stopy. Potem
następne pół. Robię całą stopę. Czuję ból. Jeszcze jedną. Cały
ciężar przenoszę na kijki. Bez nich... po prostu bym tu został.
Śmiesznie tak. Gdy nikogo wokół nie ma. Kilka kilometrów do
brzegu lasu i ja w samym środku.
Spadają pierwsze krople deszczu. Miało padać – przypominam sobie. Zatrzymuję się i wciągam ponczo. Deszcz pada coraz intensywniej. Powoli stawiam stopy. Jedna za drugą, jedna
za drugą. Rozlegają się grzmoty. Jeszcze daleko stąd. Może kilometr, może więcej. Idę w tempie żółwia, cały czas przenosząc
obciążenie na kije trekkingowe. Maksymalnie odciążam bolącą
nogę. Leje na całego. Droga przez las pokrywa się rosnącymi w
siłę, małymi strumykami. Wszystko szumi. Muszę lawirować
między tymi potoczkami. Nie chcę wejść w sam środek wody.
Piorun. Trzasnęło jakieś sto metrów ode mnie. Aż mnie ciarki
przeszły. Jeszcze raz. Czuję się niespecjalnie. Czytałem, że w
czasie burzy nie wolno chować się pod drzewami. Tylko że tu
jest las. Kolejna błyskawica uderza tuż przede mną. Za mną.
Obok. Droga tonie w deszczu. Nachylone drzewa tworzą po
obu jej stronach zamglony szpaler. Pioruny walą bez opamiętania. Boję się. Najzwyczajniej na świecie się boję. Nie wiem, co
robić. Schować się? Gdzie? Iść środkiem drogi? Iść pod drzewami? Wybieram środek. Zaczynam odmawiać różaniec. To
śmieszne. Jak trwoga, to do Boga. To śmieszne dla tych, co siedzą wygodnie, konsumują dobre wino albo aromatyczną herbatę. To śmieszne, gdy bezpieczeństwo chroni nasz tyłek i na horyzoncie zdarzeń nie ma niczego groźnego. Gdy jesteś zupełnie
sam, nie możesz iść, a wokół walą pioruny, to percepcja się
zmienia. Po prostu. Nie ma gwarancji, że jakiś nie strzeli na tyle
blisko mnie, że... Że... Nieważne. Zdrowaś Mario, łaski pełna.
Pan z tobą. Idę i mówię. Moje kroki stają się modlitwą. Nie modlę się o nic konkretnego. Po prostu odmawiam różaniec. Jakie
to głupie. Ale nic tu, na tym pustkowiu, w tym odosobnieniu,
gdzie kilkadziesiąt metrów ode mnie padają losowo gromy z
nieba, nic innego mi nie zostało. Idę naprzód. Droga zmienia się
w płytką rzeczkę z niewielkimi wysepkami. Stopy mam już całe
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mokre. Czuję, jak w butach zaczyna mi chlupotać. Podpieram
się na kijach. Te wbijają się coraz głębiej w grząską powierzchnię leśnej drogi. Zdrowaś Mario. Kolejne kroki. Jeszcze jeden.
Jeszcze jeden. Burza cichnie. Odchodzi w lewo. Stopniowo.
Coraz rzadziej słychać grzmoty. Zostaję z deszczem. Szumiącym dookoła. Rozlewającym szarość. Rozmywającym widok.
Mija mnie jakaś postać. Pierwszy pieszy, od kiedy wszedłem do
lasu. Więc nie jestem sam? Mija mnie szybko. Bardzo szybko.
Przez chwilę widzę jego plecy majaczące w gęstniejącej szarości. Za chwilę go nie ma. Wlokę się przez ten las. Wlokę się,
uważając na staw skokowy. Uważając bardzo. By za chwilę nie
zostać całkiem unieruchomiony. Cała ta pielgrzymka to jeden
absurd. Jeden wymysł. Idę. Odsuwam te myśli. Chyba trochę
lepiej. Chyba trochę łatwiej idę. Czas się wlecze niemiłosiernie.
Przez tę kontuzję i przez to ostrożne stawianie kolejnych kroków strasznie zwolniłem. Kiedy widzę pierwsze zarysy szerszej
przestrzeni przez drzewa, wraca nadzieja. Boże. Dotarłem. Dotarłem do końca. Do końca tego lasu. Widzę tabliczkę z nazwą
miejscowości. Deszcz rzednie. Jest szaro, mglisto. Wychodzę z
lasu. Chlup, chlup, odgłos w butach przy każdym stąpnięciu.
Dom jest za ogrodzeniem, jakieś dwadzieścia metrów. Następny
w oddali tak samo. Jeszcze jeden. Wszędzie brak żywej duszy.
Wszystko pozamykane. Przemykam się tym deszczowym wieczorem jak jakaś zjawa wśród bezludnych zabudowań. Tam
musi ktoś być. Wołam coś zza ogrodzenia. Cisza.
Jest. Widzę człowieka.
– Dzień dobry – zagajam.
– Dzień dobry.
– Przepraszam, szukam noclegu. Nie wie pan, czy tu w okolicy można gdzieś przenocować? – Mężczyzna wzrusza ramionami. – A u pana? – Odwraca się, mrucząc coś pod nosem.
Idę dalej. Jak wzrokiem sięgnąć – szarość. Jest już osiemnasta. Domy, jeśli są, stoją nieme, daleko za okalającymi je parkanami. Nie ma się do kogo odezwać, nie ma kogo zapytać. Szukam wzrokiem wieży kościoła. Gdzieś tu przecież musi być.
Deszcz ponownie staje się intensywny. Idę, rozglądając się. Ja42

kaś kobieta wsiada do samochodu. Zaczepiam ją. Nie wie nic
na temat noclegu. Pytam o kościół. Coś mętnie odpowiada. Że
nie ma, czy jakoś tak. Jak to nie ma? Deszcz szumi mi w
uszach. Może niedokładnie słyszę. Kobieta jakby przestraszona.
Szybko wsiada i odjeżdża. Zostaję sam. Widzę drogowskaz do
następnej miejscowości. Kamienna Wola, to nie brzmi dobrze.
Ale to tylko nazwy. Nie wolno się sugerować nazwami. Droga
wiedzie przez rzadki las. Jest porośnięta trawą. Woda z zielonych łodyg trafia wprost do moich butów. Mijam jakiś traktor.
Idę około godziny. Zbliża się już siódma. Jestem cholernie zmęczony. Wstałem ponad dwanaście godzin temu. Dwoje starszych ludzi za ogrodzeniem.
– Dzień dobry – witam się.
– Dzień dobry.
– Przepraszam. Jestem pielgrzymem. Szukam noclegu.
Mogę spać na podłodze. Nie można by się zatrzymać u was na
noc?
Zdziwienie pomieszane z gniewem.
– Nie – pada po dłuższej chwili – mamy małe dzieci.
– Do widzenia.
– Do widzenia. – Słyszę w odpowiedzi.
Robię następne podejście. Zdziwienie. Znów małe dzieci.
Deszcz pada niemiłosiernie. Po prostu jestem zmęczony. Może
za dużo chcę. Dlaczego zaraz na nocleg? Muszę gdzieś usiąść.
Odpocząć. Nie mogę tak bez końca. A wokół mnie tylko błoto
albo trawa.
– Dzień dobry.– Starszy mężczyzna, siedzący na werandzie,
podnosi się i podchodzi w moim kierunku. – Przepraszam, jestem pielgrzymem. Czy mógłbym usiąść pod dachem na pół godziny, bo jestem bardzo zmęczony i nie mam gdzie? – Znów ten
wyraz twarzy. Ten odpychający wyraz twarzy. Słyszę coś, ale
nie wiem co. Tak. To dzieci. Małe dzieci. Mężczyzna odwraca
się i odchodzi, zanim usłyszy pożegnanie.
– Do widzenia – mówię mimo wszystko.
Próbuję jeszcze kilka razy. Na zmianę. Proszę tylko o możliwość odpoczynku, żebym mógł usiąść na pół godziny. Nogi
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trzęsą się pode mną. Plecak wygina mi ramiona. Biodra mnie
bolą. Nie. Nie. Nie – słyszę za każdym razem. Wszystko się we
mnie rwie. Buntuje. Wrze.
– Idź pan na przystanek! – Starszy pan, zdenerwowanym tonem, przekazuje mi radę w odpowiedzi na prośbę o pół godziny
pod dachem.
Znajduję starą wiatę z falistej blachy. Siadam. Przede mną
kawałek szosy, tonącej w zapadającej szarości i w deszczu. Nie
wiem, co robić dalej. Liczę cenne sekundy, w których moje
nogi odpoczywają. Ale nie mogę tu zostać. Widzę dwóch mężczyzn. Nie proszę ich o nocleg, tylko pytam, czy nie wiedzą,
czy jakikolwiek nocleg gdzieś mogę znaleźć. Kręcą głową z
przeczeniem. Nic tu nie ma. Po prostu nic. Nie ma agroturystyki, hotelów, pensjonatów, nie ma nic. Są tylko ludzie, którzy odwracają się na mój widok. I deszcz, który pada bez przerwy.
– A nie wiecie panowie, gdzie tu jest kościół? Może tam
znajdę nocleg.
– Noo. To by trzeba na Warszawę, będzie z osiem kilometrów.
Zupełnie nie po drodze. Zresztą, osiem kilometrów?
– A gdzieś bliżej? – pytam.
– No to do Petrykozów.
– A daleko tam?
– No z siedem kilometrów – niewiele lepiej – albo do
Opoczna, ale to z dziesięć – uzupełniają.
Wracam pod falistą blachę. Wyjmuję komórkę z GPS i mapą.
Gdzieś muszę pójść. Czy dam radę iść siedem kilometrów? To
wcale nie po drodze. Nie mam wyjścia. Muszę znaleźć jakiś kościół. Z tymi ludźmi tutaj – gardło ściska mi się na samą myśl.
Wkładam plecak. Robi się ciemno. Ruszam w podróż do Petrykozów. Droga jest asfaltowa. Pada. Jakiś samochód z tyłu, jeszcze jeden z naprzeciwka. Nie mam kamizelki odblaskowej. Co
będzie, jak mnie nie zauważy? Jak będzie pod wypływem? Jak
nie skręci? Idę przez ten deszcz i przez mój ból. Idę przez obojętność i odwrócenie się ludzi. Pytam po kolejnych gospodarstwach. Jeden z trzech mężczyzn stojących w obejściu, do któ44

rego podszedłem z zapytaniem, czy nie mógłbym się przespać
w stodole, odpowiada z przekąsem:
– No nie bardzo.
Jak to – nie bardzo? Nie bardzo co? Milczenie. Patrzymy na
siebie.
– To do widzenia – mówię i po raz enty przełykam. Co przełykam? Lepiej nie mówić.
– Do widzenia – dobiega mnie zza pleców.
Starsza kobieta odpowiada mi zgodnie z prawdą.
– Ale ja tam pana nie znam.
– No wiem, że mnie pani nie zna. Mam paszport pielgrzyma,
bardzo proszę. Nie jestem przybłędą ani rabusiem. Jestem pielgrzymem. Tu są pieczątki.
Kobieta pochyla głowę, schyla się ku ziemi, coś podnosząc
czy porządkując. Nie odzywa się. Stoję tak po drugiej stronie
parkanu. Odwracam się. Deszcz pada mi na okulary. Nie wiem,
czy idę dobrą drogą. Widzę mały samochód, w nim dwoje ludzi.
Macham im, żeby zapytać o drogę, na tych peryferiach po prostu mogę się zgubić, a zapada noc. Chcę zapytać, czy to droga
do Petrykozów. Mężczyzna wykonuje w moją stronę dziwne
gesty. Wydaje mi się, że wygraża mi pięścią. Mija mnie, nie zatrzymując się. Zwijam się w sobie. Tężeję. Zamykam wszystkie
możliwe myśli i uczucia. Muszę gdzieś dojść. Muszę znaleźć w
końcu kościół. Inaczej będzie źle.
Zapada noc. Wciąż idę. Dochodzi powoli dwudziesta pierwsza. Widzę tabliczkę. Więc jednak. Doszedłem. Strugi deszczu
w świetle stojącej latarni wyglądają jak jasne kreski w ciemnym
powietrzu. Kościół jest duży, bardzo duży. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czuję ulgę. Jeszcze kilka kroków. Ogromny
transparent Radia Maryja. Trochę późno. Dwudziesta pierwsza.
Plebania jest duża. Wchodzi się po schodach, które, poprowadzone na zewnątrz, przykrywają swoiste podcienia. W ostateczności mógłbym się schronić pod tymi schodami. Tam przynajmniej nie pada. Wsunąłbym się w śpiwór i przeczekał do rana.
Jakoś to będzie. Wchodzę na górę. Naciskam dzwonek. Słyszę
szczekanie. Ksiądz jest młody i uprzejmy. Zaprasza mnie do
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środka.
– A gdzież to pan idzie?
– Do Santiago de Compostela.
– A to daleka droga przed panem.
– No daleka. Czy mógłby ksiądz przybić mi pieczątkę w
paszporcie pielgrzyma?
Ksiądz ogląda paszport, podpisy i pieczęcie z poprzednich
miejsc noclegu. Dostawia swoją.
– A gdzie pan będzie spał?
– No właśnie. Proszę księdza, nie można by przy parafii? Ja
mogę spać na podłodze.
Obok mnie leży pies. Jest biedny, chudy, chyba przestraszony. Patrzy na mnie. Wcale nie wrogo. Prędzej z obawą. Twarz
księdza zachmurza się. Uśmiech z niej znika.
– No wie pan. Ksiądz proboszcz jest, jaki jest.
Nie rozumiem. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Co on do mnie
mówi? O co chodzi?
– To znaczy? Mogę zostać na noc?
– Wie pan. Ja tu nic nie mogę. O niczym nie decyduję.
– To może zapytać księdza proboszcza? – pytam, bo coraz
mniej rozumiem.
Wikary robi zafrasowaną minę.
– Ksiądz proboszcz jest już u siebie, na górze.
– To może ksiądz zapyta, ja poczekam.
Po dłuższym ociąganiu słyszę:
– Dobrze. Pójdę, pan tu zaczeka.
To jakiś nonsens. Jest dziewiąta i noc. Przecież proboszcz
mnie nie odeśle. Zaczynam mówić do psa. Podchodzi do mnie.
Głaszczę go. Zaczynamy rozmowę. Jak człowiek ze zwierzęciem. Mówię mu trochę o swoim losie. O tym, co mi się przydarza. On wydaje mi się opowiadać o swoim. Chyba miał trochę ciężkich przejść. Dlatego jest taki lękliwy i nieśmiały. Za
chwilę wszystko będzie dobrze. Zostanę tu na noc. Kto wie?
Może będziemy spać koło siebie.
Po schodach schodzi młody ksiądz. Siada naprzeciwko mnie.
Minę ma słabą. Przepraszającą.
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– I co, mogę zostać?
Ksiądz kręci przecząco głową. Nie rozumiem. Niczego nie
rozumiem. Tylko czuję, jak gdzieś w środku wszystko robi mi
się sztywne. Jak zamiera. Jak ścina się. Jak staje się twarde jak
beton, jak metal.
– Proszę zrozumieć – mówi młody ksiądz.
– To może... mogę chociaż zostać tam na zewnątrz, w tych
podcieniach przy plebanii.
– Proszę zrozumieć... – mówi ponownie ze smutkiem w
oczach.
Wstaję. Nic nie mówię.
– Wie pan co? Niech pan popyta po ludziach. To dobrzy ludzie. Przenocują pana.
Te słowa są jak kolce albo jak ostrza. Wbijają mi się w ciało.
– Pytałem. Pytałem wiele razy. Chyba kilkanaście razy.
– I co?
– I nic. Nikt mnie nie chce przyjąć.
– Wie pan co. Sołtysowa dobra kobieta, może u niej pan zapyta.
Macham ręką.
– Wiem. Jest takie małżeństwo. Są dobrze ułożeni.
Ksiądz instruuje mnie, gdzie, za około kilometr, będzie
skrzyżowanie, który dom i tak dalej. Wychodzimy na zewnątrz.
Leje. Jest noc. Dziesięć stopni albo mniej. Zakładam ponczo.
– Pomogę panu. – Podrywa się do pomocy.
Zatrzymuję jego rękę.
– Nie. Dziękuję. Człowiek musi liczyć na siebie.
Naciągam ponczo. Zakładam też na czoło latarkę.
– Proszę zrozumieć, ja tu nic nie mogę.
Jest noc. Pada. Nie mogę zostać nawet w podcieniach. Nie
wiem, dokąd iść. Przyszedłem tu, bo nikt mnie nie chciał, nawet
na pół godziny. Ksiądz udziela mi jeszcze wskazówek, która
droga wiedzie do Opoczna. To prawie dwanaście kilometrów.
Dwanaście kilometrów ciemną, deszczową nocą przez las. Gdy
nie ma żadnego światła, bo chmury zasłaniają nawet księżyc i
gwiazdy. Wychodzę z tej parafii. Nie czuję nic oprócz straszne47

go napięcia. Napięcia, które gdzieś wewnątrz trawi mnie od
środka. Idę jak automat. Deszcz pada niemiłosiernie. Nie mam
kaptura, tylko kapelusz. Na nim latarkę. Moknie mi głowa. Widzę ten dom, o którym mówił wikary. Skręcam. Wchodzę przez
ogrodzenie. Bramka jest otwarta. Duży jasny dom, podcienia, w
których stoją jakieś maszyny. Mężczyzna, który wyszedł, jest w
średnim wieku, powiedziałbym, że w moim wieku. Wyłuszczam wszystko. Kim jestem, dokąd idę, że chcę tylko na noc, na
podłodze, gdziekolwiek.
– Rozumiem – mężczyzna kiwa głową. – Pan zaczeka, zapytam żony.
Czekam. Wraca. Czytam twarz. Jak już wiele razy.
– No... nie mamy miejsca.
– A może tu – wskazuję miejsce na zewnątrz, gdzie pod zadaszeniem stoją jakieś maszyny i urządzenia.
– Proszę zrozumieć. Nie mamy miejsca.
Rozumiem.
– To z Panem Bogiem.
– Z Panem Bogiem.
Odwracam się. Odchodzę w noc.
– Proszę się nie obrażać. – Słyszę zza pleców.
Obracam się.
– Nie obrażam się – odpowiadam.
Naprawdę się nie obrażam. Obrażanie się jest ostatnią sprawą, jaka przyszłaby mi do głowy. Po prostu chce mi się krzyczeć. Tak krzyczeć, jak chyba jeszcze nigdy. Ale nie. Nie teraz.
Zacinam się w sobie. Samochód przejechał tak, że musiałem
zrobić krok na pobocze. Wpadłem w głęboką kałużę. Mało się
nie przewróciłem. Przełączam latarkę na tryb migający. Wszystko wokół mnie zaczyna drgać w tym migającym, białym świetle. Kreski deszczu raz po raz to pojawiają się, to znikają. Czuję
się jak w dyskotece, gdzie migające światło rozkłada każdy
ruch na sekwencję nieruchomych pozycji. Pędzę. Zacinam się
w sobie. Sięgam do kieszeni. Mam tam ze dwadzieścia złotych.
Wyrzucam te pieniądze na drogę. Wam. Drodzy mieszkańcy.
Petrykozów. Kamiennej Woli i tak dalej. Wam, którzy pod wo48

dzą swojego księdza proboszcza stawiacie prześlicznie przystrojone kapliczki. Mijam je. We wciąż migającym świetle. Są
piękne. Całe w kwiatach. Boże, jak mnie boli. Jak strasznie
mnie boli. Nie. Nie noga. Nie czuję żadnego bólu już w ciele.
Może oprócz bólu głowy, która strasznie już zmarzła na tym
deszczu i wietrze. Jest jedenasta w nocy. Idę gdzieś, nie wiem
gdzie, przed siebie. Idę przez czarną noc, przez ten przeklęty
las, uskakując przed pędzącymi od czasu do czasu samochodami. Staram się nie dać zabić i iść do przodu, choć nie wiem
wcale, czy ta droga mnie prowadzi do Opoczna, czy gdzieś indziej. Wkurza mnie to. Wkurza mnie ta niewiedza. Że idę, nie
wiem dokąd. Wkurza mnie wszystko. Wkurzają mnie te kapliczki. Szlag by to wszystko trafił. AAAAAAAAAAAAAAA!
krzyczę z całych sił w noc. Na nic. Wszystko na nic. Ten dziwny ból ze środka wyrywa ze mnie wszystko. Hamuję go. Zamykam. Idę. Jestem bezwzględną konsekwencją. Maszyną, która
pracuje, dąży do celu. Skupiam się na tempie. Skupiam się na
krokach. Zapomniałem o tym, że mnie cokolwiek boli. Idę
przez noc. W końcu. Po długim stanie pomieszania napięcia z
jakimś stuporem dostrzegam wiadukt. Cywilizacja. W końcu
cywilizacja. Pod wiaduktem się zatrzymuję. Wyciągam komórkę. Tak. Nareszcie to Opoczno. Nie wiem, dokąd iść w tym
Opocznie. Jest środek nocy. Ale idę. Deszcz ustaje. Po prawej
stronie rozświetlony budynek ze szkła. Komenda policji. Nie
wejdę tam. Nie pójdę przecież na policję. W tej samej chwili
skręcam i wchodzę do środka komendy.
– Dobry wieczór.
– Dobry wieczór. – Policjant przygląda mi się badawczo. –
Co się stało? – pyta.
– No... szukałem noclegu. Wybrałem się na pielgrzymkę.
Myślałem, że znajdę w parafii. Ale mnie nie chcieli.
– Czyli szuka pan noclegu.
– Tak.
– Jakiego?
– Jakiegokolwiek.
– Hotel może być?
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– Cokolwiek może być.
– Pan pozwoli ze mną.
Wychodzimy przed komendę. Idziemy kawałek w noc, mijamy żywopłot.
– Tam. – Policjant wskazuje kierunek. – Widzi pan? Tam jest
hotel. To jakieś trzysta metrów.
Dziękuję mu. Dziękuję. To chyba pierwsze ludzkie zachowanie, z jakim mam do czynienia tego dnia. Idę. Ciemny budynek
hotelu. Jest noc. Wchodzę. Pusto. Idę jakimś korytarzem.
Wchodzę na dużą salę, pewnie stołówka. Starszy pan pyta
mnie, co tu robię.
– Szukam noclegu.
– To proszę ze mną.
Dochodzimy do recepcji. Wyjmuje jakieś dokumenty, pyta
mnie o dane, pisze.
– To będzie sto trzydzieści pięć złotych.
– Auć – krzywię się mimowolnie.
– To jak? – Mężczyzna podnosi głowę, patrząc badawczo.
– Stoi. Nie mam wyjścia.
Znów się pochyla i coś pisze.
– Oczywiście to ze śniadaniem – dodaje po chwili, znów mi
się przyglądając.
– A może być bez śniadania? – pytam z cieniem nadziei.
– Oczywiście, że może. Wtedy sto piętnaście.
– To poproszę bez śniadania.
Pokój jest na piętrze. Jakieś stylowe czarno-białe fotografie
na ścianach. Ciepło. Biorę prysznic. Boli. Lewe biodro mam
zdarte przez pas plecaka do krwi. Nic nie czułem. Na stopach
mam pęcherze. Kładę się. Pościel jest biała. Właśnie dochodzi
północ. Zamykam oczy.
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Dzień 7. Opoczno
Jest dziesiąta trzydzieści. Już dawno tak późno nie wstałem.
Na moim lewym biodrze skóra wygląda jak mięso po przygotowaniu na kotlet schabowy. Na prawej pięcie duży pęcherz. Kładę się. Podnoszę stopę do góry. W dłoni trzymam agrafkę. Mam
trzy takie agrafki, do suszenia bielizny i na wszelki wypadek.
Teraz jest taki wszelki wypadek. Otwartą agrafkę wbijam w pęcherz. Wchodzi. Trochę boli, ale bez przesady. Naciskam. Wypływa trochę płynu. Jeszcze raz. To zwykła czynność w życiu
pielgrzyma. I tak mam szczęście, że dopiero teraz. Z biodrem
większy kłopot. Nic nie mogę zaradzić. Boli przy dotknięciu.
Myślę, co dalej. Nigdzie dzisiaj nie pójdę. Nie pójdę i koniec.
Muszę wszystko zrewidować. Przesadziłem. Przesadziłem z
niefrasobliwością, z romantyzmem, z tym, co mi się zdawało,
że powinno być. Świat jest, jaki jest. Polska jest, jaka jest. Tu
nie ma żartów. Na tej drodze, w nocy, w czas lejącego deszczu,
mogłem stracić zdrowie i życie. Szedłem bardzo wiele godzin,
na koniec w jakimś amoku. Szczęście, że nie pobłądziłem i doszedłem do Opoczna. Cena za cały eksperyment to obdarty bok,
pęcherz, no i ten rachunek za hotel. W sumie cena niewielka.
Nie mogę. Nie mogę jednak dopuścić do tego, żeby taka sytuacja się powtórzyła. Mogę mieć mniej szczęścia. Mogę się potknąć na takiej drodze. Kierowca może mnie nie zauważyć, bo
dziewczyna, bo impreza, bo noc. Różne rzeczy mogą być. Muszę być przewidywalny, to znaczy, to, co robię, musi być bardziej przewidywalne. Na wypadek, jeśli miałbym nie znaleźć
noclegu, muszę mieć alternatywę. Alternatywę dostarczaną
przez cywilizację, przez biznes, przez usługi. Mówiąc krótko,
muszę mieć w zapasie jakieś miejsce do spania, za które zapłacę. Dzikie polskie pola bez zabezpieczenia i namiotu to nie dla
mnie. Już nie. Nigdy więcej.
Szukam w internecie parafii w Opocznie. Dzwonię. Tak. Jestem pielgrzymem. To ruch pielgrzymkowy dróg Świętego Jakuba. Tak. Do Santiago. Czy mógłbym? Czekam w napięciu.
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Tak. Proszę bardzo. Zgoda. Świat robi się szerszy. Mam nocleg
w Opocznie. Zostanę tutaj. Zostałbym i tak. Nawet w tym hotelu. Dziś nie jestem w stanie iść dalej. Robię inwentarz majątku.
Ze zdziwieniem odkrywam brak krótkich spodenek. Na pewno
brałem z domu. Dzwonię. Tam ich nie ma. Zbieram się. Pójdę
na miasto, a potem do tej parafii. Miasto jest normalne. Ludzie
zabiegani. Chińczycy handlują odzieżą w sporym domu towarowym. Kupuję od nich krótkie spodenki. Solidne. Z bawełny.
Będą dobrze służyć. Pada i nie pada. Na zmianę. Po południu
docieram do parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja.
Czekam na korytarzu na księdza proboszcza, który prowadzi jakieś rozmowy. Ksiądz jest uprzejmy, wysoki, dystyngowany.
Prowadzi mnie do części parafii, gdzie jest mój pokój. Jest toaleta i łóżko. Nie muszę spać na podłodze. Jestem wdzięczny.
Dziękuję. Klucz mam zostawić jutro w umówionym miejscu.
Zostaję sam. Robię, na podstawie mapy i internetu, listę potencjalnych miejsc, przez które mogę następnie iść w kierunku
Wrocławia i Zgorzelca. Szukam parafii w tych miejscach. Posługiwanie się internetem z komórki nie jest łatwe ani przyjemne, ale da się to zrobić, przy odrobinie cierpliwości i wysiłku.
Dzwonię. Pytam. Rozmawiam. Wypracowałem sobie zagajenie,
jak powiedzieć, żeby nie zostać od razu odrzuconym. Proboszcz
ze Zwolenia powiedział mi:
– Bo pan się musi nauczyć prosić. Trzeba umieć prosić.
Ba. Prawda. Trzeba ważyć, co się ma do powiedzenia, żeby
osiągnąć to, o co się prosi. Księża boją się przybłędów, łazików,
którzy chcą wykorzystać ich łatwowierność. Więc w pierwszym
zdaniu rozmowy mówię co i jak. Że z Lublina. Że od dominikanów. Że to ruch pielgrzymkowy, a nie moja osobista, całkiem
prywatna fanaberia. Może ksiądz po prostu nie wie. Dostaję pozytywną odpowiedź. Sulejów, trzydzieści kilometrów stąd,
klasztor cystersów. Będzie jak znalazł. Wprost na zachód od
Opoczna. Dzwonię dalej. Mam odpowiedź negatywną. Dzwonię jeszcze. Teraz do Bełchatowa. To bardzo daleko, czterdzieści kilometrów za Sulejowem. Może jeszcze więcej, zależnie od
tego, w jakiej parafii chciałbym się zatrzymać.
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– A ma pan jakiś list polecający? – pyta proboszcz z Bełchatowa.
– Mam paszport pielgrzyma wydany przez dominikanów. –
Właściwie to nie jestem pewien, czy mogę tak mówić. Dostałem ten paszport w klasztorze dominikanów, mam w nim ich
pieczęć, ale czy to oni wydają ten paszport? Sam nie wiem.
– To niech pan przyjdzie – pada odpowiedź po chwili namysłu.
Dziękuję Bogu. Mam samodzielnie umówione dwa noclegi
naprzód. Odnajduję się w tej rzeczywistości. Nie idę na szalonego. Już więcej nie. Od tego dnia zawsze będę się starał mieć
coś umówionego. A jeśli nie, to iść przez tereny cywilizowane.
Szukanie miejsca po wioskach to dla mnie przeszłość. Przeszłość dość przerażająca. Może tak trafiłem. Może to wyjątek.
Takie rozważania można snuć w pokoju, na łóżku. Gdy jest
zimno i noc, i pada, to wszelkie rozważania się kończą. Wtedy
pojawiają się konieczności. I za te konieczności się odpowiada.
W sklepie kupuję trochę jedzenia. Konsumuję w moim pokoju.
Nikogo nie spotykam. Idę na mszę po południu. Kościół jest
duży i piękny. Po wyjściu spotykam kilku młodych księży, a
może kleryków. Pytają, kim jestem i co robię.
– Idę z Lublina do Santiago de Compostela – wyjaśniam.
– O, to jeszcze daleka droga przed panem. – Słyszę w odpowiedzi. Trochę mnie ta odpowiedź kłuje. To samo usłyszałem w
Zwoleniu i Skaryszewie, a przecież przeszedłem już tyle kilometrów. To się nie liczy? Z drugiej strony faktycznie. Mają rację. Meta majaczy w niepewności. To dopiero maleńki skrawek
tej drogi. Żegnam się z uśmiechem. To tyle mojego Opoczna.
Jutro znowu droga. Tym razem już bardziej przewidywalna. I
taka będzie do końca.
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Dzień 8. Sulejów
Leje. Idę wzdłuż głównej drogi. Na sobie mam ponczo. Samochody mijają mnie, wzbijając tumany wodnej mgły. Na
szczęście nie idę po jezdni. Jest nitka ścieżki rowerowej wzdłuż
drogi dla samochodów. Założyłem drugie buty. Te są znacznie
lżejsze niż pierwsze. Bardzo łatwo przeciekają na deszczu i bardzo łatwo schną. Właściwie są przeznaczone do tego typu warunków. Oczywiście wtedy, gdy po deszczu będzie słońce. I ciepło. Kałuże leżą tu i ówdzie. Gdy idę w deszczu – maleję. Kurczę się w sobie. Jest mnie mniej na polach, nad łąkami, wśród
gałęzi drzew, między sprawami ludzi i świata. Maleję, wpadam
w to ponczo. Robię się wyłącznie odczuciem potu i wysiłku.
Mieszkam tylko tu. W moim okryciu. Wydaję z siebie ruch.
Wysiłek. Miarowe kroki. Do pewnego stopnia, to jest do takiego, który jest rozpatrywany z nieco dłuższej perspektywy czasu,
marsz w taki sposób jest łatwiejszy. Wszystko spada z głowy.
Nie myśli się o niczym. Słyszy się to bębnienie deszczu o ciemnozielony kaptur, o spływający po plecach i ramionach materiał
okrycia. Wiadomo, że na zewnątrz, tuż za cienką warstwą materiału, jest nieprzyjemnie. Wiadomo, że nie ma gdzie usiąść.
Wiadomo, że na zewnątrz nic ciekawego ani przyciągającego
uwagę. Więc się człowiek kurczy. I idzie. Staje się wyłącznie
marszem, wyłącznie wysiłkiem. Przez to traci się z oczu czas.
Jego przepływ znaczony zdarzeniami i obrazami. Czas jakby
odchodzi w cień, odsuwa się na dalszy, niewidoczny plan. Przestaje absorbować. Po prostu idę. To nawet nie jest podróż ani
przemieszczanie się, te związane są z pokonywaniem terenu i
krajobrazu. To jest po prostu rytm, pewien rytm, który się powtarza i podtrzymuje. Jasne, z jednej strony nie jest to przyjemne, bo mokro, przynajmniej w nogi i w stopy. Z drugiej jednak
droga przestaje być tak widoczna i przez to jest łatwiejsza.
W końcu się wypogadza. Ponczo ląduje w plecaku. Słońce
suszy moje spodnie i buty. Droga jest prosta jak strzała, wzdłuż
głównego szlaku komunikacyjnego. Prowadzi ciągle lekko w
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dół, więc idzie się łatwo i przyjemnie, choć dystans trzydziestu
kilometrów to wciąż dla mnie daleko. Wraz ze słońcem pojawiają się kolory. Kwiaty wynurzają się z niebytu. Dachy odcinają się na tle jaskrawego błękitu nieba. Cały świat wynurza się
jakby z mgły, staje przed oczami, zajmuje uwagę swoim pięknem. Choć w butach wciąż jeszcze „skrzypi” woda, to z każdym krokiem jest lepiej. Tylko plecak uwiera mnie w to biodro,
które poraniłem sobie w ostatnim szalonym marszu. Czasami
ból jest trudny do wytrzymania. Rozpinam wtedy pas biodrowy.
Lekko go unoszę. Przez pewien czas trzymam plecak na ramionach. Tak długo, jak się da. Zieleń. Kolorem Polski jest zieleń.
Czasem okraszona kolorami kwiatów albo zbóż. Można pozwolić wzrokowi pędzić nad bezmiarem traw i pól. Cieszyć się tymi
barwami roślin, nieba, płatków kwiatów. Ciągle jakoś mnie to
zajmuje. W pędzie dnia, gdy praca, dom, praca, mijamy to
wszystko, mamy przed oczami inne rzeczy. Swoje rzeczy. Swoje życie albo to, co za nie uważamy. Buty mają znacznie cieńsze
podeszwy niż te, w których szedłem do tej pory. Przez to każdy
krok trochę boli. Idę po asfalcie ścieżki albo po kostce betonowej, którą ta ścieżka jest czasem wyłożona. To nie jest optymalna nawierzchnia dla stóp. Zwłaszcza gdy podeszwy nie izolują
odpowiednio. Zamieniam się w podążanie. Pierwiastki bólu i
spokoju, wywołanego pewnością co do noclegu, mieszają się
we mnie ze sobą. Kilometry przechodzą przeze mnie jeden po
drugim. Słońce przede mną, słońce za mną, słońce wokół mnie.
Wreszcie zbliża się koniec, widzę Sulejów, teraz w prawo.
Idę za wskazaniem GPS. Dochodzę do pokaźnych rozmiarów
budowli. Ciągnie się na wiele metrów w lewo i w prawo. W
środku wielka brama. Hotel Podklasztorze. Czy dobrze trafiłem? Pytam napotkaną starszą kobietę.
– Tak, to tędy – odpowiada i pokazuje gestem dłoni.
Brama prowadzi do dużego pomieszczenia, przez które się
przechodzi na wewnętrzny dziedziniec. Jacyś studenci robią
przedstawienie czy inscenizację. Nie wiem, nie pytam, nie po to
tu jestem. Jestem zmęczony i szukam noclegu. Przechodzę na
dziedziniec. W pewnym oddaleniu widzę kościół. Zbudowany
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jest z kamienia. Piękny. Jakże inny od tych zbudowanych z cegły. Ma taką jakąś urodę, zwłaszcza w promieniach słońca, które wydobywają z głazów, kolory rdzy i bardzo delikatnej pomarańczy, wszystko na tle francuskiego écru. Wchodzę do kościoła. Cicho, delikatnie. Siadam w ławce. Skrzypi. Błękit i złocenia. I jakiś element wzniosłości w tym niewielkim kościele. Po
pewnym czasie wstaję. Naprzeciwko mieści się plebania. Drzwi
są otwarte. Wita mnie brodaty mężczyzna w średnim wieku.
Księdza przeora jeszcze nie ma. Dzwoniłem? To możliwe. Mam
zaczekać. Nieduża ładna sala. Siedzę. Zawsze to wygodniej.
Plecak zdjąłem i postawiłem obok. Kije także. Stół jest z ciemnobrązowego drzewa. Lśni. Słyszę po prawej głosy. Wstaję.
– Szczęść Boże. Dzwoniłem w sprawie noclegu.
Naprzeciwko mnie stoi starszy, wysoki, szczupły mężczyzna.
Widzę zmarszczki na jego twarzy. Ma zupełnie siwe, lekko falowane włosy.
– Proszę za mną.
Wchodzimy do małej izdebki. Niewielkie biurko zawalone
książkami i gadżetami.
– Ma pan jakiś dowód? – pyta zakonnik, siadając przy tym
biurku.
– Tak, bardzo proszę. – Podaję mu dowód osobisty i paszport
pielgrzyma. Pierwszy raz ktoś mnie zapytał o dowód. Ale rozumiem. Odrobina ostrożności nie zawadzi. Przeor, to chyba przeor, nie znam się na tym, pochyla się nad biurkiem i coś pisze.
Izba jest bardzo skromna i trochę ciasna. Cała plebania jest bardzo mała. Te zabudowania, przez które przeszedłem, idąc do
kościoła, to chyba dawne zabudowania klasztoru, z czasów jego
świetności. Tak się domyślam. Nie wiem na pewno. Mój wzrok
natrafia na książkę.
– O... – mówię – „Błogosławiona wina”.
– Zna pan to? – pyta zakonnik, podnosząc głowę znad biurka.
Uśmiecham się.
– Pewnie, że znam. To o Kodniu. Moja rodzina pochodzi w
części właśnie z Kodnia. – Mnich patrzy z zainteresowaniem,
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więc kontynuuję: – Tu jest opisane, jak Sapieha ukradł obraz na
Watykanie i przywiózł go do swojej siedziby. Piękna książka.
Przeor kiwa głową.
– To chyba jedyna kradzież w historii świata, która była
czymś dobrym – stwierdza.
Nie wydaje mi się, żeby jedyna. Bóg plecie zdarzenia życia
czasem w tak niewiarygodny sposób, że ich proste interpretacje
zawodzą. Tak było i z tą historią opisaną przez Zofię Kossak.
Sapieha został ekskomunikowany za swój czyn. Ale przed obrazem, który przywiózł do Kodnia, zaczęły dziać się cuda. Papież
coś z tym musiał zrobić. Więc polski magnat udał się na pielgrzymkę pokutną do Watykanu, gdzie uzyskał przebaczenie. A
obraz. No cóż. Obraz jest po dziś dzień w niewielkim kościele
w miasteczku nad Bugiem. Nie wiem, czy cuda się tam nadal
zdarzają. Może zależą one do stopnia wiary tych, którzy się o
nie modlą? Wszystko się dzisiaj rozwadnia. Także wiara. Wiem,
że przyjeżdżają tam autokary. Kolorowi swymi ubraniami turyści wysiadają, by wejść na chwilę i popatrzeć, dotknąć swą
obecnością historii sprzed tak wielu lat. Czy dziś ktoś by kradł
taki obraz, by umieścić go w swoim kościele? Jak bardzo szaleni i niemożliwi byli tamci ludzie?
Dostaję od księdza obrazek tutejszej Matki Boskiej. W Polsce jest moc sanktuariów. W każdym trochę inaczej. Wkładam
do sakwy na mojej szyi. Będzie szedł ze mną.
– Będzie pana chronić – słyszę.
Nie traktuję tego poważnie. Ale kto wie. W końcu nie zaszkodzi. Choć każdy gram więcej to dla pielgrzyma po prostu
każdy gram więcej. Przeor pokazuje mi niewielki pokój na górze. Mam łóżko i stolik. Miejsca mało, jak tu wszędzie. Skromnie, ale ciepło. Wieczorem idę na mszę świętą. Zastrzegam się,
że byłem już rano, ale przeor macha ręką.
– Na pielgrzymce można dwa razy dziennie. – Ma na myśli
komunię i mszę.
Odprawia się pięknie. Wzdłuż ścian, w przestrzeni przed ołtarzem, są dziwne drewniane siedziska. Takie minidziuple, lekko skierowane w stronę tabernakulum. Wszystko pomalowane,
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odpadającą tu i ówdzie, błękitną farbą. Domyślam się, że te siedziska były zbudowane dla zakonników. Siadali w nich w czasie modlitw. Siadam w jednym z nich, mimo że nieopodal są
zwykłe ławki. Dwa metry dalej, z mojej lewej strony, siada starsza kobieta. Zakonnicy mają stroje. Niezwykłe całkiem. Na
ciemne habity z kapturami mają narzucone jasne, niemal białe
narzuty. Całość, gdy tak na nich patrzę, żywcem wyjęta z
gwiezdnych wojen. Rycerze Jedi. Tylko mieczy im brak. Ale
kto wie, może chowają pod habitami? A może to amerykański
reżyser znalazł inspirację dla swoich postaci właśnie w strojach
średniowiecznych zakonników. Słowa modlitwy rozlegają się w
małym kościele. Niszczeje. Wszystko niszczeje. Taka myśli
przychodzi mi do głowy. Cystersów tu jest dwóch. A kiedyś? Z
zabudowań ostał im się kościół i niewielka plebania. Za nią jest
trochę ruin. Teraz miejscem życia jest hotel nieopodal. Tam rozgrywają się wydarzenia porywające ludzkie emocje. Tam jest
miejsce, gdzie życie wre i biegnie we wszystkie strony, podążając za pragnieniami ludzi. Tu dwaj zakonnicy podtrzymują na
swoich barkach czas. Pielęgnują wyspę w rzece bieżącej nowoczesności. Odwołują się do Boga, o którego nikt już tak naprawdę nie dba. Zanurzam się w modlitwie. Modlę się za
wszystkich, którzy mi pomogli do tej pory. Za każdego takiego
człowieka się modlę. Za każdego. Nie mam pojęcia, czy to ma
sens, czy modlitwa działa. Nawet nie mam pojęcia, czy Bóg
jest, czy go sobie wymyśliłem albo czy wymyślili go inni. Modlę się. Nawet nie wiem, czy wierzę. To znaczy wiem, że się
staram. Ale ostatecznie chyba nie to jest dla mnie istotne. Nic
nie jest istotne. Modlę się i już. To znaczy mówię. Do kogo mówię? Do Boga? Któż to jest Bóg? Mówię do Jezusa. Myślę, że
jednak żyje. Gdzieś tam. Albo może wcale nie. Może gdzieś tu.
Sam nie wiem. Mówię do Boga, to znaczy do Miłości, która
mnie stworzyła, która moją świadomość wynurzyła z bezmiaru
życia, z oceanu nieświadomości. Po prostu się zwracam. Z
prośbą za innych. Żeby dbał o tych, których pozostawiłem w
domu. Żeby byli zdrowi i szczęśliwi, o ile można. Żeby pamiętał o tych, którzy podali mi rękę. Żeby był im drogą, która omi58

jać będzie niebezpieczne miejsca. Potem kolejne słowa mszy.
Kanonu, który każdy katolik zna na pamięć. Ile w nas jest powtarzania z pamięci, a ile żywej decyzji, świadomego zamiaru?
Wychodzę. Idę do siebie na górę. Idę spać. Jutro wstanę o
piątej, bo mam do przejścia czterdzieści kilometrów do Bełchatowa. To będzie bardzo ciężki dzień. Ale to będzie dopiero jutro. Dzisiaj zamykam świat wraz z moimi powiekami. Słyszę
głośną muzykę i krzyki dochodzące z pobliskiego hotelu. Impreza na całego.
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Dzień 9. Bełchatów
Zbudził mnie alarm komórki. Półzaspany pakuję plecak.
Strasznie długo mi z tym schodzi każdego dnia. Gdyby plecak
miał oddzielną kieszeń na dole na śpiwór, byłoby o wiele łatwiej i szybciej. Ale nie ma. Jest zoptymalizowany do bólu pod
względem wagi. Jest piąta czterdzieści pięć, gdy schodzę po
schodach w dół. Wychodzę z plebanii. Wszyscy śpią. Przynajmniej nie widzę obu zakonników. Rzucam okiem jeszcze raz na
kościół. Nieco mglisty poranek. Idę w kierunku wyjścia, to jest
przejścia przez bramę w zabudowaniach pełniących funkcję hotelu. Młody mężczyzna, chłopak raczej, idzie z mojej lewej
strony. Ma wyciągniętą ze spodni koszulę, rozpiętą pod szyją.
W jednej ręce trzyma butelkę wódki, a w drugiej jakiś kawałek
mięsa na tacce z folii aluminiowej. Zatacza się. Nie jest w stanie utrzymać kierunku. Coś pokrzykuje do kompanów, którzy
nieopodal siedzą przy stolikach. Wszędzie wala się jedzenie.
Boże, jak bym tak siadł i zjadł. Ale ja jestem z innej parafii.
Mam plecak na sobie, buty i kije. Mijam ich. To jeszcze towarzystwo z nocy. Co oni właściwie robią? Chleją, choć już nie
mogą? Czy to im sprawia jeszcze przyjemność? Czy to nadal
jest fajne? Czy to tylko rozpaczliwe czepianie się tego stanu, w
którym na chwilę wszystko znajduje lepszy kolor, w którym
świat już jest w porządku, w którym lżej oddychać i chodzić, bo
na co dzień rzeczywistość pokrzywiona jest niesprawiedliwością, ludzką małością, setką kłopotów i zagrożeń, z którymi
trzeba się borykać, nie wiadomo właściwie, po co. Nie. Nie żartują i nie śmieją się. Coś tam ryczą i mamroczą do siebie. Przechodzę przez tę bramę. Ruszam przed siebie. Bardzo długa droga mnie czeka. Będę szedł wzdłuż szosy. Nie mogę pozbyć się
urazu do wiejskich terenów. Do uroczych wiosek, do których
prowadzi gruntowa droga, a w których można spotkać Kamienną Wolę mieszkających tam ludzi. Wolę już miasta, miasteczka,
cywilizację. Tu przynajmniej owa cywilizacja stwarza warunki
do przetrwania. Jakby co.
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Pierwszy wielki „ślimak” napotykam przed Piotrkowem Trybunalskim. Szosa pnie się do góry, wzbija ponad teren. Dochodzą do niej zawinięte zjazdy i wjazdy, wszystko pełne aut i ciężarówek. Nie mam jak tego minąć. Nie mam czasu. Mam dziś
czterdzieści kilometrów do pokonania. Czy łamię przepisy?
Czy moja kamizelka mnie ochroni? Rozglądam się na prawo i
lewo. Musiałbym nadłożyć pewnie kilka kilometrów żeby to
obejść. Zbieram się w sobie. Idę naprzód. Tiry mijają mnie za
blisko. Ale nie mogę zejść, bo idę przy stalowej barierce, jaka
jest postawiona wzdłuż pasa jezdni na wiadukcie, na który
wszedłem. Idę. Za wszelką cenę. Staram się nie zwracać uwagi.
Kierowcy są wyrozumiali. Nikt nie trąbi. Przestrzeń między
jezdnią a barierką kurczy się do dwudziestu centymetrów pochyłej rynny z betonu. Wchodzę w tę rynnę. Odchylam prawą
rękę z kijem do tyłu. Idę trochę bokiem. Wielka ciężarówka
przejeżdża tuż obok mnie. Nie patrzę na kierowcę. Nie wiem,
co miałbym mu powiedzieć. Jakiś szaleniec lezie po wiadukcie
trasy szybkiego ruchu? Gdy stamtąd schodzę, czuję, jak puszcza napięcie. Czuję to fizycznie. Jakbym wcześniej do skóry
miał przyczepioną jakąś gumę, która teraz spada w dół. Nawet
oddycham pełniej. Idę naprzód. Stopy odbijają się od asfaltu.
Znowu zaczyna mnie boleć noga. Zwalniam. Oszczędzam się.
Przenoszę ciężar ciała bardziej na kije. Piotrków Trybunalski.
Na przejściu zaczepia mnie mężczyzna:
– A dokąd to?
– Do Santiago de Compostela. – Milczenie. – To w Hiszpanii.
– O, to daleka droga jeszcze przed panem. – Kiwam głową
twierdząco. – Ale teraz to pan tak raczej sobie odpuszcza? Znaczy na luzie? – pyta mężczyzna, widząc prawdopodobnie, że
idę bardzo powoli przez miasto.
– Nie tak bardzo na luzie, bo idę z Sulejowa do Bełchatowa
– odpowiadam.
Zamieniamy jeszcze kilka słów. To dobrze. Dobrze jest
otworzyć usta do jakiegoś człowieka. Mniejsza o treść rozmowy. Przez tych kilka dni wędrówki zaczyna mi powoli doskwie61

rać samotność. Wychodzę o szóstej, idę tych dziesięć, dwanaście godzin. Nie ma się do kogo odezwać. Powtarzalny wysiłek.
Powtarzany ból. I samotność. Wśród ludzi. Więc tych parę zdań
witam z zadowoleniem. Noga powoli odzyskuje sprawność. Idę
szybciej. Wychodzę z Piotrkowa. Przede mną kolejny wiadukt.
Ogromny. Krzyżuje się tu jakaś autostrada północ – południe z
trasą wschód – zachód. Nie mam jak zejść. Nie potrafię. Nie
znajdę drogi obejścia tego węzła komunikacyjnego. Tego się
nie da opowiedzieć. Jest ciasno. Samochody nie mają gdzie zjechać. Idę pod górę. Ta nić jezdni wznosi się w powietrze. Nie
ma dokąd uciec, nie ma gdzie zejść. Robię kolejne kroki. Dalej.
Dalej. To jakieś szaleństwo – gdzieś mi się zapala w głowie.
Ale nie mam innego wyjścia. Idę między strumieniem jadących
samochodów a niską barierką wiaduktu. W końcu schodzę.
Jeszcze kilometr i siadam na ziemi. Stopy mnie parzą. Pozwalam im odpocząć. Patrzę na zegarek. Muszę dojść. Muszę dzisiaj dojść do Bełchatowa. Tam mam nocleg. Nie mogę się tu
dłużej zatrzymać. Po prostu muszę. Więc wstaję, zakładam plecak i idę ponownie. Z tą jedną myślą. Muszę dzisiaj zrobić te
czterdzieści kilometrów. Dla mnie trudne. Bardzo trudne.
Zwłaszcza, że chcę dojść gdzieś na dziewiętnastą.
Kolejne przystanki i wściekły wysiłek zlewają się w jedno.
Po asfalcie idzie się szybko, tylko stopy bolą. W końcu docieram. Ksiądz mnie wita uprzejmie. Stres ustępuje.
– Będzie pan spał w kościele, dawniej ja tam mieszkałem –
wyjaśnia proboszcz i prowadzi mnie do budynku kościoła.
Wchodzimy z boku schodami na piętro. Pokój jest piękny. Po
prostu piękny. Dawniej nie zrobiłby na mnie wrażenia, ale po
kilku noclegach w partyzanckich okolicznościach tu jest dla
mnie pięknie. Jestem zmęczony nie do opisania. Padam na fotel. W stopach pulsuje mi krew.
– Nie ma tu w okolicy jakiegoś sklepu? Poszedłbym kupić
coś do jedzenia. Chociaż bułkę jakąś.
Nic z tego. Słyszę, że teraz wszystko zamknięte. Dostaję jednak trochę pieczywa. Tyle im zostało na dzisiaj. Jem. Przeżuwam. Na ścianie wisi biało-złoty ornat. Czuję, jak kęsy bułki
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wpadają do mojego żołądka. Jak się tam rozpuszczają i jak zawarta w nich energia przepływa do mojego ciała. Z trudem się
rozbieram. Wyciągam swój śpiwór. Lubię jego kolor. Jest tak
cudownie czerwony. Kilka minut potem zasypiam. Moje ciało
bez udziału mojej świadomości uruchamia procesy naprawcze.
Specjalne ekipy komórek odbudowują to, co zużyte, konserwują nadwyrężone mięśnie i stawy. Oczyszczają z tego, co niepotrzebne. O tym wszystkim nie wiem. Czy gdy śpimy, ale tak
głęboko, to jesteśmy? Czy nas nie ma? Gdzie jesteśmy, gdy nic
się nam nie śni? Kim jest to ciało, które oddycha i wykonuje
całą swoją niezwykłą pracę nawet wtedy, gdy śpimy? O tym
wszystkim nic nie wiem. Bo mnie nie ma. Zanurzam się w sen,
czyli niebyt. Czynię to bez lęku, bo tyle razy to już robiłem. Bo
to naturalne. Bo się do tego przyzwyczaiłem. Czy kiedyś przyjdzie się zanurzyć po raz ostatni? Co wtedy?

63

Dzień 10. Szczerców
Niedziela rano. Ciągle mnie wszystko boli po wczorajszym
etapie. Na prawej stopie, przy opuszkach palców, zrobił mi się
duży pęcherz. Za długo i za mocno szedłem. Boli przy każdym
stąpnięciu. Jestem teraz na mszy. Rytuał napełnia mnie spokojem. Jestem u siebie. Zawsze tu byłem, odkąd pamiętam. Wyuczony nawyk? Dyscyplina, która nie znosi sprzeciwu? Pytania,
które są istotne tylko dla pytającego, bo dla rzeczywistości wcale istotne nie są. Jest, jak jest. Zawsze tu byłem, co niedzielę, i
pewnie zawsze będę. Wstaję z klęczek. Kolejne części mszy.
Pod koniec ksiądz wspomina o mnie.
– Mamy dzisiaj tu pielgrzyma. Idzie do Santiago de Compostela. To chyba najdłuższa pielgrzymka w Europie.
Rozpiera mnie duma. Może nie tak silnie, ale jednak. Jestem
kimś. Jestem cicho. Pozwalam słowom biec i sekundom poruszać się z rytmem czasu. Wychodzę z kościoła. Prawdę powiedziawszy, jestem głodny. Na szczęście Bełchatów to spore miasteczko. Chciałbym powiedzieć „miasto”, ale to pewnie za wiele. Idę i szukam wzrokiem. Dopiero po dłuższym czasie jest –
Biedronka. Oaza na pustyni. Źródło kefiru, chleba, płatków
zbożowych. Rzędy wózków stoją dzielnie w słońcu, oczekując
na klientów. Szarpię jeden. Moneta. Zamknięcie puszcza. Drzwi
są jednak zamknięte. Rzeczywiście. Jeszcze dziesięć minut. W
niedzielę otwierają o dziewiątej. Uspokajam żołądek i opieram
się o wózek. Nie lubię stać, ale nie ma gdzie usiąść. Jakiś mężczyzna podchodzi, czyta informacje przy wejściu i wkładając
ręce do kieszeni, staje trochę dalej. Słońce świeci mi w twarz.
Patrzę na zegarek. Jest pięć po dziewiątej. Obracam się. Mężczyzny nie ma. Drzwi nadal zamknięte. Zaglądam do środka.
Jestem głodny. Głodny po wczorajszym, czterdziestokilometrowym marszu. Na kolację zjadłem jakieś trzy bułki na sucho. I
tyle. Podjeżdża samochód. Czerwony. Wysiada z niego kobieta.
Podchodzi, patrzy, odwraca się.
– Nieczynne? – zagajam.
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– Dzisiaj święto. Zielone Świątki. – Słyszę w odpowiedzi.
Drzwi samochodu zamykają się. Rusza, odjeżdża. Stoję z tą
informacją. Szybko kojarzę fakty, na głodnego nie jest to łatwe.
Zielone Świątki, niedziela, specjalne święto. Wszystko będzie
zamknięte. Wszystko. Wszystkie małe sklepy, w których można
kupić bułkę, wszystkie wielkie markety, w których dziesiątki
metrów między regałami są jak ścieżki w lesie, w którym można upolować to i tamto, głównie okazje i promocje. Wszystko
będzie zamknięte. Ruszam przed siebie. Słońce sprawia, że kroki stają się wolniejsze. Pocę się. Mam wodę, ale to za mało.
Mija godzina, potem następna. Naprawdę jest źle. Po prostu źle.
Muszę coś zjeść. Widzę bar. Napisane – restauracja. Ale to taki
bar-restauracja. U nas bar to coś gorszego, restauracja to z górnej półki. Wchodzę do środka. Przyjemny cień.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry.
– Słucham – pyta kobieta zza lady, widząc moje zakłopotanie.
– Macie coś do jedzenia? – Słyszę wymieniane potrawy. – A
ile to kosztuje? – Ceny zaczynają się od sum, na które mnie nie
stać. – Na to mnie nie stać – mówię wprost. Bo co mam powiedzieć? Że tu i teraz owszem, ale potem mi zabraknie?
Z lewej strony wychodzi mężczyzna. Rozmawia chwilę z
kobietą ściszonym głosem. Właściciel? Mąż? Szef? Nie wiem.
Patrzę.
– To może być bigos za sześć złotych.
Uśmiecham się z rozluźnieniem.
– To może być.
– Proszę, niech pan siądzie.
Zdejmuję plecak. Zdejmuję, to nie jest takie proste. Poluźniam najpierw pas biodrowy, rozpinam go. Rozpinam pas na
piersiach, potem dopiero zsuwam ciężki plecak. Ustawiam go
przy stoliku. Z kijami zawsze kłopot. Przewracają się. Opieram
je o plecak. Siadam. Nogi odpoczywają. Słońce mi nie doskwiera. Wyjmuję pieniądze, odliczam, chowam do kieszeni.
Jest spokojnie. Zaraz coś zjem. Dziwny ten głód. Pierwszy raz
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byłem głodny w drodze do Wieniawy. Wtedy jednak zjadłem
bogate śniadanie, przez całą drogę głodu nie czułem, dopiero
wieczorem dopadł mnie cały szereg przypadłości, depresja,
osłabienie i tak dalej. Teraz jestem głodny od rana. Czuję to
bardzo dokładnie, ale za chwilę to się skończy.
Blat stołu jest płaski i czysty. To także luksus. Gdy się tak
wędruje i je się gdziekolwiek, normą jest nierówność i brak
czystości. Słyszę kroki. Z prawej strony podchodzi do mnie kobieta i przede mną pojawia się talerz z rosołem. Zupa ma złoty
kolor. Kluski leżą na dnie. Zapach wkrada się do mojej świadomości.
– Ale... ja prosiłem tylko o bigos – oponuję.
– To od firmy – uśmiecha się i odchodzi.
Zanurzam łyżkę w rosole. Jem. Takie proste czynności, na
które nie zwracałem uwagi, stają się dla mnie cholernie bogate
w treści i doznania. Od firmy. Tak po prostu. Nie powiedziałem
słowa na swój temat. Że pielgrzym, czy coś takiego. Tyle razy
prosiłem. Tyle razy żebrałem o chwilę na odpoczynek. Ci ludzie
dają mi coś od siebie, ot tak. Po prostu. Bo widzą człowieka,
który pewnie głodny. I pewnie oszczędza. Czy nie na tym, do
jasnej cholery, polega człowieczeństwo? Oni prowadzą biznes,
ale stać ich na gest. Na ludzki gest. Czy się tak już cholernie zamknęliśmy w naszych dążeniach, w naszych walkach z rzeczywistością, że nas nie stać na takie gesty? Gesty za nic. Gesty
bez prośby. Gesty, które są solą tej ziemi...
Bigos jest smaczny. Jem go z chlebem. Fizycznie czuję poprawę samopoczucia. Matko, jaka różnica. W międzyczasie wyciągam małą karteczkę. Moja matka mi dała, żebym zostawiał,
jak ludzie mnie będą przyjmować w drodze. Na pamiątkę. Nikt
mnie nie chciał przyjąć. Więc zostałem z tymi karteczkami. Piszę na niej krótkie podziękowanie. Za zwykły ludzki gest, bo to
jest ogromnie ważne. Nie tylko ważne dlatego, że dla mnie, bo
byłem głodny i każdy kęs do skarb, bo sklepy zamknięte, gorąco i droga. Ważny, bo wywodzący się z innej rzeczywistości. Z
rzeczywistości, w której ludzie mogą żyć. W której jest normalnie.
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– Przepraszam – pytam nieśmiało, stając przed wyjściem,
przy ladzie. – Państwo jesteście wierzący?
Zakłopotanie na twarzy.
– No... nie za bardzo.
– Przepraszam, bo nie chciałbym popełnić nietaktu. Widzi
pani, ja jestem pielgrzymem. Idę z domu do Santiago de Compostela w Hiszpanii. I chciałem wam zastawić kartkę na pamiątkę, ale to taka kartka religijna trochę.
Kobieta rozpromienia się.
– Ależ oczywiście.
– Tylko proszę powiedzieć dla kogo, bo nie wiedziałem jak
napisać.
Zapisuję zgodnie z tym, co mi dyktuje. Zostawiam ten mały
bilecik. Pewnie się na nic nie przyda. A może gdzieś zostanie w
annałach firmy? Nie mam pojęcia. Wychodzę. Droga wita mnie
słońcem i czernią asfaltu. Czuję się lepiej. Kolejne kroki zamieniają się w kilometry. Pęcherz na stopie boli trochę mniej. Mam
na sobie te lżejsze buty. W poprzednich idzie się wygodniej, ale
przez to bardziej obciążam stawy i stopy, stąd łatwiej o kontuzję
i odciski. Te buty są twarde, więc idę ostrożniej. Otwieram usta
z gorąca. Dlaczego są takie różnice między nocą a dniem? Dochodzę do Szczercowa. Pewnie zapytam o nocleg. Nie, żebym
planował. Dzień wcześniej sprawdzałem w internecie możliwości zakwaterowania. Do Szczercowa nie mogłem się dodzwonić
na parafię. Do Ruśca również. Nikt nie odbierał. Dodzwoniłem
się do agroturystyki, kilka kilometrów na południe od mojego
szlaku. Nie zarezerwowałem jednak miejsca. Najpierw zapytam
po parafiach. Pierwszy na drodze jest Szczerców. To dopiero
dwadzieścia dwa kilometry, ale jestem zmęczony i zapytać trzeba, bo nie wiadomo, co dalej.
Otwiera mi mężczyzna o sporej tuszy.
– Szczęść Boże.
– Szczęść Boże.
– Proszę księdza. W ramach ruchu pielgrzymkowego dróg
świętego Jakuba idę od dominikanów w Lublinie do Santiago
de Compostela. Czy... – robię mimowolnie pauzę. Z lęku? Ze
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stresu, że odpowiedź będzie negatywna? – można by przenocować przy parafii? – wyduszam z siebie.
– A czemu nie? – Słyszę z pewnym oniemieniem w odpowiedzi.
– A to... bardzo dobrze.
– Proszę, niech pan wejdzie, pewnie pan głodny i zmęczony.
Wchodzimy w drugie drzwi prowadzące na plebanię. Wewnątrz spore pomieszczenie, kot, pies, jakiś ptak w klatce. Ciocia – jeśli dobrze zrozumiałem – księdza proboszcza robi mi kanapki. Rozmawiamy.
– Zaraz panu pokażę, gdzie będzie pan mieszkał, a potem
mam mszę. Później zapraszam jeszcze na kolację.
Dziękuję, błogosławiąc każdy kęs. Pokój znajduje się kilkanaście metrów dalej, w oddzielnym budynku. Wchodzimy po
schodach na górę. Jest przestronnie, czysto i pięknie. Łóżko.
Więc będzie też wygodnie. Zostaję sam. Rozpakowuję się. Wyjmuję mapę, widzę na niej niebieski ślad, jaki od Lublina znaczy
po elementach mapy mój długopis. To już spory kawałek. Widzę jakby z góry swoją drogę. Wygląda inaczej niż tam, w środku dnia. Tam są tylko kroki. Nic więcej. Czasem odpoczynek i
coś zjeść. Tutaj ta droga umiejscawia się w szerszym kontekście, w szerszym obrazie, nabiera wyrazu i znaczenia, jakiejś
treści. Jest czymś więcej, aniżeli tylko najbliższymi minutami,
które po prostu trzeba pokonać, czasem wbrew bólowi, zmęczeniu czy złemu samopoczuciu.
Po mszy wracam na plebanię. Dostaję wielki talerz zupy.
Przepyszne. Ksiądz to człowiek serce. Takie określenie przychodzi mi do głowy.
– A pamiętasz tych pielgrzymów w zeszłym roku? – zagaja
starsza pani. – I co? Wrzeszczeli do późnej nocy. Światło wszędzie się paliło. I ja się pytam, po co? Czy oni nie wiedzą, że to
kosztuje? Że trzeba gasić? A potem co. Zepsuli kran i nic nie
powiedzieli, tylko pojechali. Co za ludzie? Przyjąć takich pod
dach dzisiaj. Zamiast wdzięczności jakiejś...
– Już dobrze, dobrze – moderuje ksiądz proboszcz. – Ja to
uważam, że lepiej dziewięćdziesiąt dziewięć razy się pomylić i
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przyjąć kogoś niewłaściwego, niż raz nie przyjąć kogoś porządnego.
Ta uwaga mnie trzepie. Jak pacnięcie po głowie. Czy ja dobrze słyszę? Rozmawiamy dalej. O moich planach, o powodach, o różnych rzeczach. On to powiedział. Naprawdę. Nie z
książki. Nie jako tezę na kazaniu. On faktycznie tak myśli. Lepiej przyjąć dziewięćdziesiąt dziewięć razy niepotrzebnie, niż
raz się pomylić i nie przyjąć kogoś, komu jest to naprawdę potrzebne. Jak cholernie różni są księża w tym kraju. Jak cholernie różni. Jak ich oceniać? Jak wartościować? Kto jest dobry, a
kto jest zły? Nie. To nie moja rola. Ale ta uwaga zostanie we
mnie. Jak laurka dla tego człowieka. Bo znów. Do tego sprowadza się człowieczeństwo. Właściwie być człowiekiem to być
dla ludzi. Z innymi ludźmi. To w interakcjach z ludźmi, w tym,
jacy jesteśmy dla innych, przejawia się nasze człowieczeństwo
albo nasze antyczłowieczeństwo.
Dziękuję raz jeszcze i wracam do siebie na górę. Jest pusto
w całym niewielkim budynku, w którym będę spał. Wieczór.
Ciemno. Przechodzę przez jeden pokój, wchodzę do mojego.
Zapalam światła. Idę w kierunku zlewozmywaka. Nagle słyszę
za swoimi plecami trzask i jakieś szurnięcie po podłodze. Odwracam się gwałtownie. Nic. Stół, regał, łóżko, wszystko stoi
nieruchomo, patrząc na mnie. Robi mi się lekko nieswojo. Urojeń jeszcze nie mam. To był trzask i szurnięcie tuż za mną. Robię kilka kroków wstecz. Rozglądam się uważnie. Jest. Na podłodze leżą szkła. Podnoszę wzrok. Niemożliwe. Z oprawki nad
kuchennym regałem wypadła żarówka halogenowa. Prawdopodobnie była zepsuta czy też łącze było zepsute i gdy włączyłem
światło, coś spowodowało, że żarówka, zamiast zapalić się, to
chwilę się nagrzała i wypadła.
Zbieram odpryski. No to ładnie – myślę sobie – następny
pielgrzym przyszedł i znowu zniszczenia. Jak na złość. Rano
mam zostawić klucz w szafce i zatrzasnąć drzwi. Mam pójść i
to tak zostawić? Jakieś fatum w tej parafii? Zbieram wszystko
na jedną kartę papieru, wydartą z zeszytu. Piszę krótką informację. Że wypadło. Że niechcący. Wkładam do środka niewielki
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datek. Wszystko dostałem. Dodatkowa szkoda. Może to pokryje. Tak myślę, że wystarczy. Kładę się do łóżka. Kończy się
dziesiąty dzień mojej podróży.
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Dzień 11. Osjaków
Jem chleb. Rano wyszedłem bez śniadania, więc jeszcze w
Szczercowie kupiłem sobie bochenek chleba, kefir, płatki. Siedzę teraz na trawie nieopodal sklepu i jem. Strasznie dużo jem.
Jednak nie tyję. Taka korzyść z pielgrzymowania. Zjadam cały
niewielki bochenek. Jestem pełny. Zdecydowałem się na jedzenie także dlatego, że nie chciało mi się nieść zakupów. Każdy
kilogram to dodatkowy ból, dodatkowe zmęczenie. Teraz będzie lżej, część ciężaru z plecaka dostała się brzucha. Zapinam
pas biodrowy. Strasznie mnie boli to lewe biodro. W ogóle nie
wiem, co z tym zrobić. Gdy zaciskam pas, to poraniona skóra
ulega dalszym uszkodzeniom. Niby tam coś izoluje. Między pasem a powierzchnią skóry jest przecież teraz polar. Wszystko na
nic. Boli i już. W końcu przejdzie. Musi przejść. Idę ulicą wylotową ze Szczercowa.
– Pan jest pielgrzymem? – dobiega mnie z tyłu. Jakiś mężczyzna jedzie na rowerze.
– No jestem.
– I idzie pan do Santiago?
– No idę.
– A można pana zaprosić na śniadanie?
Radość do spółki z wyrzutem, że właśnie się najadłem, walczą o pierwszeństwo w mojej świadomości.
– Oczywiście – odpowiadam. W końcu nie muszę się objadać, a odrobina czegoś innego niż pieczywo i kefir dobrze mi
zrobi.
To niedaleko. Szybko docieramy na miejsce. Ładny dom za
ogrodzeniem. Wita mnie uśmiechnięta kobieta. Marek i Ela.
Okazuje się, tak, tak, że to też pielgrzymi. Usłyszeli od siostry
zakonnej, że tędy przechodzę i postanowili mnie zaprosić. Są
uroczy. Jest chyba jakaś więź między tymi, co wyszli ze swoich
domów na taką drogę. Czasem, jak w moim przypadku, niemal
drogę w nieznane. Odmawiam jak zwykle słodyczy, ale konsumuję w to miejsce smaczne kanapki. No i pomidory, witaminy
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są najważniejsze. Tak rzadko mam okazję. Szli już kilka razy.
W tym roku zamierzają przejść Camino portugalskie. Pytają,
jak odciski i pęcherze.
– No... mam – odpowiadam z satysfakcją.
– A masz czym przebić?
– Przebijałem parę razy agrafką. Ale to jakoś słabo działa. –
I faktycznie. Dzióbałem te pęcherze, ale robią się od nowa.
– Dam ci igłę z nitką – mówi Ewa i tłumaczy – trzeba przebić i przeciągnąć nitkę przez pęcherz. Potem wyciągnąć z igły i
tak zostawić. Tylko przedtem wszystko dobrze zdezynfekować.
Dostaję igłę z czarną nicią. Pakuję do saszetki, którą noszę
na szyi.
– A masz inny kubek?
Nie rozumiem. Mój kubek jest bardzo dobry. Niebieski.
Duży. Plastikowy. Wiele razy już z niego jadłem płatki z kefirem. Teraz przytoczony z boku plecaka przyciągnął wzrok Eli.
– Nie. Dlaczego?
– No bo ten się nie nadaje. Masz metalowy?
– Nie. Ale po co?
– No a jak zaparzysz herbatę albo zrobisz coś na gorąco?
Faktycznie. Teraz dopiero się łapię. Gdyby trzeba było przygotować herbatę, to ja ze swoim kubkiem...
– Dam ci dobry kubek.
Protestuję. I to nie na żarty. Nie chcę wynieść im całego
domu. Poza tym kupię sobie taki kubek w najbliższym mieście.
To żaden problem. I tak częstują mnie, jak mogą.
Rozmawiamy sobie o Camino, o tym, jak to jest na drodze.
Są trochę zauroczeni moim szalonym pomysłem. Mówią, że
planują iść w tym roku i dwudziestego pierwszego września dotrą do Santiago. Szybko licząc, odpowiadam:
– To chyba podobnie jak ja.
– To może się spotkamy?
– Kto wie. To możliwe.
– To by było dopiero.
Ale czy to możliwe? Czy ja w ogóle dojdę? Prawdę mówiąc,
moje dojście wciąż jest dla mnie całkowicie nierealne. Właści72

wie to unikam myślenia i deklaracji na ten temat. Codziennie
borykam się z bólem kostki, teraz te pęcherze i obdarty bok.
Czy gdziekolwiek dojdę? Nie wiem. Idę po prostu. Tak długo,
jak dam radę. Meta jest tak daleko, że tego się nawet nie da pomyśleć.
Dziękuję im za wszystko. Jest coś więcej. Więcej niż jedzenie, igła, życzenia. Jest jakaś serdeczność. Rzecz niematerialna,
ale przecież ważna i odczuwalna. Żegnam się z nimi. Ruszam
dalej. Wczoraj dzwoniłem do Osjakowa. Ksiądz powiedział, że
dobrze. Droga karmi się moim wysiłkiem, rytmem kolejnych
kroków. Jestem najedzony i wypoczęty po wczorajszym krótkim etapie do Szczercowa. Chwilowo czuję się dobrze, stąd
cały etap mija mi jakby niespodzianie. Jakby takie jedno większe spięcie, trochę turkotu mijanych drzew i krajobrazów, i oto
Osjaków. Ładny duży kościół z czerwonej cegły. Ludzie wychodzą z jakiegoś nabożeństwa. Wchodzę na chwilę do środka.
Modlę się cicho. Właściwie to się nie modlę. Po prostu jestem.
Na chwilę. W milczeniu. Gdy wychodzę, rozglądam się dookoła. Pytam kogoś o plebanię. Wskazuje pobliski budynek. Ksiądz
przyjmuje mnie serdecznie.
– Tutaj pan będzie spał, tu jest łazienka i toaleta. Proszę ze
mną – prowadzi mnie do głównej sali. – Tu jest lodówka –
otwiera – wszystko, co jest, proszę śmiało się częstować. Ja na
razie muszę wyjść, ale potem przyjadę.
Zostaję sam. I znów mam łóżko. Całkiem przyzwoite. Czysto i pięknie. W lodówce wędlina, żółty ser. Znajduję też chleb.
Parzę sobie herbatę. Jem. Konsumuję kalorie i składniki spożywcze. Czuję się bezpieczny. Wieczorem ksiądz wraca z wikarym. To taki młodszy ksiądz. Wikary był w Santiago na rowerze. Rozmawiamy o pielgrzymowaniu. O kościele. O ludziach.
Znajdujemy wspólne tematy i tony. Są otwarci i w dobrym tego
słowa znaczeniu nowocześni. To znaczy w znaczeniu podejścia
i skuteczności. Racjonalnego traktowania rzeczywistości. Nie w
znaczeniu bezrozumnego tak zwanego postępu obyczajowego.
Śpi mi się dobrze. Bez snów. Zdrowo. Rano postanawiam księdza wykorzystać. Mam jednorazową maszynkę do golenia, ale
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nie mam pianki. Dostaję. Golę się. Teraz wyglądam inaczej.
Normalnie. Jak człowiek.
– Wie ksiądz, żeby Niemcy się nie przestraszyli – argumentuję.
Śniadanie jest pyszne. Dostaję jeszcze kanapki na drogę.
– To ile panu zrobić, dwie, trzy?
– Dwie... – odpowiadam bez przekonania.
– Albo trzy? – pyta ponownie ksiądz.
– No, jak można – uśmiecham się.
Dlaczego od razu nie powiedziałem, że trzy? Jest w mnie jakieś cofnięcie się? Jakaś postawa, jakaś nieśmiałość? Nie wiem.
Pewnie, że trzy. Przecież każdy kęs w drodze to zysk. Żegnam
się z nimi. To jeden z najlepszych noclegów, jakie miałem. Super ludzie. Super księża.
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Dzień 12. Walichnowy
Polna, gruntowa droga. Wokół mnie, wśród soczystej i zielonej trawy, porozrzucane gospodarstwa i kępy drzew. Taka droga
albo ściślej nawierzchnia to ulga dla stóp. Asfalt jest szybszy,
ale asfalt rani. Delikatnie, powoli niszczy stopy. Zostaje po tym
ból. Droga polna, na której buty spotykają się ze zwykłą ziemią,
z dziesiątkami nierówności i nieregularności, jest dla człowieka
bardziej naturalna. Wszystko, co naturalne, jest dla nas lepsze.
Weźmy ogień. Siedzieć przy ogniu to co innego, niż siedzieć
przy piecyku elektrycznym, gazowym czy nawet tych sztucznych kominkach, które wyświetlają obraz płomieni na jakimś
ekranie. Nasze życie, chcąc nie chcąc, staje się coraz bardziej
sztuczne. Takie mam wrażenie. Tworzymy sobie, nowe światy,
zbudowane z prostych linii, gładkich powierzchni, lśniących
przedmiotów. Podporządkowujemy sobie rzeczywistość. Zmieniamy świat. W końcu ten świat zaczyna być męczący, gdy w
jakimś punkcie, w jakimś momencie przekraczamy granicę, za
którą ulepszenie staje się utrudnieniem. Za którą miękkość i
wygoda zaczyna nas ranić, tak jak rani stopy asfalt. Nie od razu,
nie natychmiast. Tego się nie da bezpośrednio i od razu zauważyć. Ale to proces, który owocuje pęcherzami, odciskami i bólem. Czasem na stopach, czasem gdzieś w sercu, w ciemnych
zakamarkach psychiki, do których trudno dotrzeć świadomością. Widać tylko, że ludzie się zmieniają. Zmieniają swoje zachowania, postawy. Śmieją się rzadziej i mniej spontanicznie.
Mniej jest zwykłej radości w życiu, a więcej troski i obawy.
Więc idę. Pewnie dlatego też wielu wychodzi. Wychodzi z tego
życia, które jest tak dobrze unormowane, ulepszone, skomfortowione. Wychodzę na polną drogę, idę wśród traw. Człowiek
ciągle tęskni do jakiejś naturalności. Ciągle odczuwa pewną
więź, z lasem, ze zwierzętami, z przestrzenią, której nie przesłaniają betonowe plecy drapaczy chmur. Ciągle tęskni do spotkań,
które nie są biznesowe, do ludzi, z którymi łączy nas tylko
chwila, ale z którymi można pogadać tak od serca czasem. Zo75

stawiłem wszystko za sobą. Nie mam łóżka, o którym bym wiedział, że spocznę wieczorem. Nie mam nic. Mam plecak i tę
wolę, która pcha mnie naprzód. Mam drogę przed sobą i pod
swoimi stopami. W zasadzie mam wszystko, to znaczy cały
świat przede mną. Więc w końcu nic nie tracimy, rezygnując.
Bo nic nie mamy. Jesteśmy po prostu doświadczaniem tego lub
owego. Percepcją, która obejmuje pięcioma zmysłami dostępną
rzeczywistość. A przecież ciągle tak chcemy mieć. Posiadać.
Zatrzymać w rękach to, co nasze. W sumie ciekawy jestem, czy
dojdę. Czy też sczeznę gdzieś pod drzewem, nocą, w jakiejś
rozpadlinie. Albo potrąci mnie samochód. Albo się rozchoruję.
Albo, albo – umysł mnoży ewentualności. Umysł w zasadzie
pracuje samodzielnie. Jego rozpędzona maszyna produkuje nieustannie myśli, których wcale nie zamierzałem myśleć. Nie planowałem ich. Nie starałem się o nie. Więc jakoś, także w tym
potoku myśli, idę. Do tego stopnia, że zdarza się, że nie widzę.
Nie widzę tych cudnych drzew, które napełniają powietrze zapachem żywicy, nie widzę tego błogosławionego piasku, który
przesypuje się obok drogi. Na którym można usiąść, który jest
przestrzenią życia mrówek i innych stworzeń. Nie widzę czasem nic, bo wpadam w rzekę myśli, produkowaną przez mój
umysł. Byłbym się w niej i może zagubił, gdyby nie decyzja.
Wola. Upór. Świadomość, że idę. Że podążam. Do Santiago.
Śmieszne. Nawet nie wiem, gdzie to jest. To czysta fikcja. Nie
potrafię sobie wyobrazić, że tam dochodzę. Santiago to wyraz
przykryty mgłą. Coś, czego nie wiem, czego nie widzę, ku czemu jednak zmierzam z całą siłą, na jaką mnie stać. Ten zamiar
właśnie i ten upór wydobywa mnie z rzeki obrazów oraz myśli,
jakie wciąż do mnie docierają. Przywraca mnie do miejsca,
gdzie jestem, przez które przechodzę. Staję się podążaniem.
Nieokiełznanym, niezrozumiałym, niewytłumaczalnym podążaniem do nieosiągalnego. Bo przecież to niemożliwe, żebym doszedł. Niemożliwe. Niemożliwe – powtarza mój umysł. Nie jest
jednak ważne, co on powtarza. Nie jest ważne, jakie myśli pojawiają się w przed moimi oczami. Jedyne, co ważne, to następny
krok. I jeszcze jeden. Ta droga do najbliższego zakrętu, do naj76

bliższego miejsca, gdzie szukać będę noclegu. To wiem. To widzę. Reszta pozostaje we mgle.
Zostawiłem Wieluń na południu. Idę drogami bardziej na
północ do Walichnów. Teraz przez las. Drzewa. Czy drzewa
mówią? To jest, czy mają jakiś wpływ na nas, gdy się w nie
wsłuchamy? Może uspokajający? Może mówią nam – stoimy tu
już sto pięćdziesiąt lat, niektóre znacznie więcej. Więc gdzie się
spieszysz? Gdzie pędzisz? Czym właściwie jest twoje życie?
Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Kontakt z
przyrodą przywraca naturalny dystans. Cywilizacja ten dystans
kradnie. Zbliża nas w sposób szaleńczy do bieżącej chwili. Zostajemy z tym przesłaniem „Chwytaj dzień”, to jest z niczym.
Bo dnia jeszcze nikt nie schwytał. Bo to głupie.
Mijam miejscowość Emanuelina. Ładnie się nazywa. Strzelisty kościół z czerwonej cegły w Osjakowie jest już tylko wspomnieniem. Robi się pochmurno. Niebo staje się ciężkie. Po mojej lewej ręce ogromna wyrwa w lesie. Płaska powierzchnia wydarta drzewom. Te leżą powalone wzdłuż drogi. Czekają, aż
ktoś je zabierze. Najpierw do tartaku, potem do jakiejś fabryki,
aż skończą, być może, obejmując przestrzeń do snu dla kogoś
dorosłego albo jakiegoś dziecka. Taka kolej losu. Taka konstrukcja rzeczywistości. Niebo zaczyna płakać. Zakładam ponczo. Nasuwam kaptur. Nie lubię, gdy pada. Kocham błękit nieba i słońce. Kiedy świeci, ze wszystkiego wydobywa kolory.
Podobnie jest z miłością lub choćby z radością. Kiedy są, ze
wszystkiego wydobywają kolory. Wszystko w ich świetle lepiej
wygląda. Gdy niebo się zasnuje i pada, szarość przykrywa krajobraz. Kolory gasną i bledną. Robi się mokro, dosłownie i w
przenośni.
Widzę napis – „Walichnowy”. Cóż za dziwaczna nazwa? Co
ona właściwie znaczy? Czy to jest jakiś Walich, który jest
nowy, bo był stary? A może to jest liczba mnoga? Czyli jakieś
Walichnowy? Zostawiam te wątpliwości na boku. Szukam kościoła. Znajduję bez trudu.
– Szczęść Boże.
– Szczęść Boże – odpowiada ksiądz. Jest w średnim wieku.
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To znaczy, na moje oko, około pięćdziesiąt – sześćdziesiąt. Ale
moje oko może się mylić. – Tak, pamiętam – potwierdza, gdy
mówię, że dzwoniłem. – Proszę bardzo – zaprasza do środka.
Plebania jest maleńka i skromna. Nie to, co, dajmy na to,
taki Janowiec. Jest jednak przyjazna i otwarta. Ot, jeszcze jeden
paradoks. W izbie, do której wchodzimy, dwie kobiety. Młodsza
oferuje się, że zrobi mi coś do jedzenia. Starsza pyta:
– A skąd pan idzie? – Ma siwe włosy. I wiele lat, które opisują jej twarz.
– Z Lublina.
– A dokąd?
– Do Santiago de Compostela. To w Hiszpanii – dodaję, widząc niezrozumienie na jej twarzy.
– A to za karę pan tam idzie?
Uśmiecham się, mimo że pytanie zadane całkiem poważnie.
Niby dlaczego miałbym tam iść? W końcu to musi być jakiś rewanż. Próba odkupienia za jakiś błąd. Spłacenia długu zaciągniętego wobec niezbywalnych praw równowagi dobra i zła.
– Nie. Idę, żeby Panu Bogu podziękować za życie.
– Aha – kiwa ze zrozumieniem starsza pani.
Ksiądz oferuje mi prysznic. Dziękuję mu. Kabina jest idealnie czysta. Woda gorąca. Spływa po moim ciele. Zamykam
oczy. Szoruję się. Zmywam z siebie trud, zmęczenie, wątpliwości. Czuję, jak ta woda spływa mi po nogach, jak prawie fizycznie zabiera ze sobą zgromadzony w nich ból. Oddycham. Lżej i
swobodniej.
Gdy wracam, dostaję gorącą kiełbasę, zupę, jajka.
– Proszę brać, co tylko pan chce.
Dziękuję. Posilam się.
– A pan to za karę chyba tam idzie? – powtarza starsza pani.
Teraz już wiem, że to chyba mama księdza. Tak przynajmniej
odczytuję z kontekstu.
– Nie, nie. – Kręcę głową, przełykając kolejne kęsy jedzenia.
Błogosławię to jedzenie. Nie jakoś werbalnie, tylko pozasłownie. To znaczy jestem wdzięczny za każdy kęs. Każdy kęs jest
ważny, jest zasobem niezbędnej mi energii, podnosi mnie i ratu78

je, pozwala żyć i iść. Raz jeszcze tłumaczę, że nie idę za karę.
Ksiądz jest sympatyczny. Ma poczucie humoru. To rzadkość.
Nasza religia jest strasznie poważna. Apostołowie nie opowiadali kawałów i nie żartowali. Humor jest prawie nieobecny w
tym, co spotykam w kościele. Oczywiście radość jest, ale ta nawet jakby na komendę. Przepisana. Wymagana. Wtedy a wtedy,
pod takim a takim warunkiem. Generalnie więc to przyjemność
spotkać księdza z poczuciem humoru. Ta osobliwa zaleta pozwala uzyskać dystans do rzeczywistości. Dzięki temu lżej jest
żyć i łatwiej się spotykać ludziom. Może i łatwiej zobaczyć coś
nowego?
Wędruję do sali katechetycznej. Nie jest nowa ani specjalnie
czysta. Zimno. Porządkuję podłogę. Zaczynam proces tworzenia mojego miejsca do spania. Zabrałem cienką folię malarską.
Używam jej pod karimatę, w ten sposób, mam nadzieję, przez
wiele dni karimata się bardzo nie pobrudzi. Wyciągam też latarkę na czoło, bo właśnie zapadła noc i gdy gaszę światło, nic już
nie widać. Jest cicho. Jestem sam w tej sali. Wsuwam się w mój
śpiwór. Raz jeszcze widzę oczami pamięci i wyobraźni sylwetkę księdza, jego mamy pytającej mnie o powód pielgrzymki.
Widzę jeszcze przez chwilę drogę. Grunt jest rozjeżdżony kołami traktorów. Po prawej stronie ściana lasu. Wąskie pnie brzóz.
Widzę niebo, które obejmuje mnie teraz i zabiera w podróż, w
której już nic nie wiem, nic nie pamiętam, w której jestem wyłącznie w jego ramionach.

79

Dzień 13. Kępno
Idę do Kępna. Szczęśliwie się dodzwoniłem:
– W ramach ruchu pielgrzymkowego dróg świętego Jakuba
idę z pielgrzymką z Lublina do Santiago de Compostela. Czy
mógłbym jutro przenocować przy parafii?
– A ilu was tam idzie?
– Ach. Sam idę. To taka długa trasa, wie ksiądz, trudno znaleźć towarzyszy – odpowiadam do słuchawki, już ciesząc się,
bo jak jest pytanie o ilość, a będę tylko jeden, to szansa, że dostanę nocleg, jest duża.
– To niech pan przyjdzie – pada oczekiwana odpowiedź.
Jest bardzo zimno. Idę boczną drogą. Zboże po prawej stronie. Jeszcze niedojrzałe. Wieje. Nie poddaję się. Wiem, że w
miarę marszu ciało się rozgrzewa. Mam na sobie bezrękawnik z
bawełny i cienki, czarny polar. Po kilkunastu minutach poddaję
się. Przypominam sobie, że miało być rano osiem stopni. Cały
zgrabiałem. Zrobiłem się sztywny. Plecak ląduje na trawie. Wyciągam po kolei kamizelkę i gruby polar. Na to zakładam jeszcze kamizelkę odblaskową. Cienka, ale jedna warstwa więcej.
Ponownie wkładam plecak. Marzną mi ręce. Muszę iść, po prostu muszę iść.
Rano zjadłem śniadanie u księdza dobrodzieja, więc spokojnie dochodzę do Wieruszowa. To trochę ponad pół drogi z etapu
liczącego trzydzieści kilometrów. Gdy widzę Biedronkę, skręcam po zaopatrzenie. Kupuję pieczywo i paprykarz. Tak będzie
taniej. Rozglądam się za jakimś miejscem na odpoczynek. Dochodzę do centrum. Niewielki placyk, ławki, kosze. Siadam. Z
plecaka wyciągam moje skarby. Ludzie przechodzą wokół
mnie. Po prawej rząd niewielkich sklepów. Cukiernia-piekarnia,
odzież damska, moda męska i fotograf. Dalej duży, biały budynek i rzucający się w oczy napis: „FOTO-VIDEO-STUDIO”. A
więc się tu fotografują i nagrywają. Po co? Żeby pokazać bliskim, znajomym. Żeby zatrzymać, żeby potem móc wrócić.
Czy wracamy? Czy tylko tworzymy setki i tysiące zdjęć, zapi80

sów, nagrań, które gdzieś tam wpadają w czeluści twardych
dysków, pamięci magnetycznych, talerzy CD-ROM-ów? Chcemy w jakiś sposób utrwalić. Ocalić od zapomnienia. Zatrzymać
tę taśmę, która przesuwa się przed nami albo raczej z nami,
przez rzeczywistość i czas. Buntujemy się przeciw tej zmienności. Przeciw zapomnieniu. Przeciw temu, że przecież nie ma
tego, co było kiedyś. Dawniej. Dlatego fotografujemy. Zachowujemy jakąś cząstkę świata, rzeczywistości. Dla siebie. Dla innych.
Paprykarz jest ohydny. Nie to, co dawniej. Teraz rządzą prawa rynkowe. Trzeba sprzedać jak najgorszy produkt za jak najlepszą cenę. Może się czepiam. Ale mnie wykręca. Cena była
niska. Więc grymaszenie jest nieuzasadnione. Wyciągam nogi
na ławce. Pochmurno. Grupa młodzieży przejeżdża tuż koło
mnie na rowerach. Piszę dwa słowa na blogu. Dla innych, dla
siebie. Robię zdjęcie. Też się zatrzyma. Może ktoś kiedyś spojrzy na nie. I w jakiś zaczarowany sposób znajdzie się właśnie tu
i teraz, w Wieruszowie, na małym placyku w środku miasta. W
ten sposób ten ktoś i ja będziemy jakoś razem, choć rzecz jasna
oddzielnie.
Wyrzucam puszkę i papierowe torebki do śmietnika. Naciągam buty. Biorę kije. Wstaję. To zawsze jest najgorszy moment.
Idę. Do Kępna.
Gdy dochodzę do miasta, napotykam wysoki wiadukt. Wspinam się na niego razem z rzeką samochodów. Z góry widać całkiem spory obszar. Domy, dachy, ulice, drzewa. Nie widzę jednak kościoła. Może patrzę w złą stronę. Wyciągam komórkę.
Sprawdzam swoją lokalizację na mapie. Szukam drogi do zapamiętanego adresu, pod którym mieści się parafia. Muszę zejść z
wiaduktu na biegnącą pod nim ulicę Poznańską. Znajduję schody po przeciwnej stronie. Schodzę obok stacji benzynowej i
McDonalda. To już blisko. Poznańska 9. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Pytam jakieś kobiety o plebanię. Nie. To nie może być prawda. Jakieś niskie baraki obok kościoła. Wszystko pozamykane. Wyglądają jak jakieś magazyny
albo warsztaty samochodowe. Wracam do świątyni.
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– Szczęść Boże – mówię do napotkanego w zakrystii mężczyzny.
– Szczęść Boże.
– Przepraszam, jestem pielgrzymem, dzwoniłem do księdza
proboszcza.
– A tak, ksiądz proboszcz mówił mi. Czy ksiądz jest głodny?
Baranieję. Przecież nie jestem księdzem. Niezła pomyłka.
– Nie jestem księdzem – prostuję.
– Tak? A ksiądz proboszcz mówił, że przyjdzie ksiądz.
– No to... musieliśmy się nie zrozumieć.
Mężczyzna kiwa głową.
– To niech pan zdejmie plecak i tu zostawi. Musi pan poczekać, ksiądz będzie za jakieś pół godziny.
Odstawiam plecak. Przechodzę z zakrystii do kościoła. Jest
duży. Jasny. Przestronny. Siadam albo raczej osuwam się w
ławce. Zanurzam twarz w dłoniach. Odpoczywam. Fizycznie.
Psychicznie. Nic nie mówię. Nic nie myślę. Jest mi ciepło, wygodnie, po prostu tu jestem. Po jakimś czasie zaczynam się modlić. Nie. Nie słowami nauczonych modlitw. Z tych tylko różaniec, to jest cyklicznie ponawiane pozdrowienie anielskie, jest
ze mną prawie każdego dnia. Nawet nie wiem, czy odmawiam
to w formie różańca. Po prostu powtarzam te słowa, które wsiąkły we mnie kiedyś, gdy byłem mały. Które potem się jakoś
ugruntowały, które powtarzałem, gdy pioruny w bezludnym lesie strzelały naokoło mnie, zastanawiając się pewnie nad moimi
reakcjami. Więc teraz nie mówię żadnych nauczonych słów.
Prawie w ogóle nic nie mówię. Że jednak się modlę? Tak mi się
wydaje. Może wystarczy być. Być ze świadomością. Z tą przenikającą czasem człowieka świadomością. Że nie jest sam. Że
jest Bóg, to jest Miłość. Bo obraz Boga został nam chyba trochę
przemalowany. Na obraz i podobieństwo. Surowego starszego
człowieka, który patrzy z góry. Głównie z przyganą, czasem z
łaskawością, czasem, jakże strasznie rzadko, z uśmiechem.
Więc nic nie mówiąc, jestem tam sobie, w modlitwie bezsłownej i mało kościelnej. W takiej zwykłej, sprowadzającej się do
sytuacji, gdy siedzi się obok kogoś. I nie ma potrzeby nic mó82

wić. Można patrzeć hen, przed siebie. I reszta nie jest ważna.
– Witam księdza – ksiądz proboszcz podaje mi rękę.
– Nie. Nie jestem księdzem – zaprzeczam speszony.
– Nie? – Ksiądz unosi brwi.
– Nie. Musieliśmy się nie zrozumieć – tłumaczę po raz drugi. Czuję się, jakbym naciągnął tych ludzi. Jakbym ich wprowadził w błąd. Że może sugerowałem, że jestem księdzem i dlatego... A teraz. Nie jestem.
– To nic. Zapraszam, pójdziemy do mnie – mówi proboszcz.
Ma krótko obcięte, gęste włosy, przyprószone już siwizną.
Poza tym mężczyzna co się zowie. Otwiera drzwi do baraku
stojącego obok kościoła. Jeszcze musi gdzieś wyjść, więc pokazuje mi mój pokój. Chyba tak to można nazwać. Niewielkie
przejściowe pomieszczenie. Stół. Łóżko. Nie potrzebuję nic
więcej. Siadam. Odpoczywam. Po krótkiej chwili ksiądz proboszcz wraca i zaprasza. Czym chata bogata, tym rada. Jest wędlina i pomidor. Wszystko, co się da znaleźć naprędce. Rozmawiamy o byłym biskupie Lublina, już świętej pamięci. Ksiądz
proboszcz go znał. Rozmawiamy o Polsce, o mojej pielgrzymce. Rozmawiamy o czymkolwiek. Mija czas. Noc na zewnątrz
gęstnieje. W końcu żegnam się. Idę spać. Ksiądz śpi w pokoju
obok. Spartańskie warunki. Buduje parafię. Sam jeden. Podobno kościół to przebudowany magazyn. Chyba pierwszy taki
przypadek w historii, gdzie magazyn zamieniany jest na kościół, a nie odwrotnie. Dziwny ten świat. Zasypiam. Jak zwykle
dobrze. Jak zwykle bez pamięci. Jak zwykle bezsłownie,
wdzięczny za to, że znalazłem miejsce, gdzie mogę zasnąć. To
nie jest pierwszy kościół, do którego zadzwoniłem, szukając takiego miejsca. Były inne. Ale ten pierwszy się zgodził. Więc ludzie są różni, poprzeczni i podłużni. Mam takie, wydaje mi się
w gasnącej świadomości, wrażenie, że skłonność do udzielania
pomocy jest u ludzi odwrotnie proporcjonalna do ich pozycji,
zasobów i sytuacji. To znaczy, że człowiek doświadczony przez
los, cierpienie czy tak zwany krzyż, człowiek, który się boryka
z trudnościami, łatwiej zrozumie sytuację pielgrzyma i częściej
mu pomoże niż ten, co ma poustawiane: życie, religię, swoje
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własne sprawy. Sen, jak zwykle miłosiernie, gasi te zbędne dociekania.
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Dzień 14. Miłowice
Idę lekko na południe. Czyli nie tak, jak sobie założyłem.
Jest gorąco. W czasie rozmowy z księdzem w Kępnie dowiedziałem się, że w Miłowicach jest proboszcz, który pieszo do
Santiago chodził i to nie raz. Wiele się nie zastanawiałem. Trochę muszę nadłożyć drogi, ale co tam. Nocleg! Nocleg! Zadzwoniłem do tych Miłowic. Zgodnie z przewidywaniem
ksiądz się zgodził. Więc idę. Przy drodze rosną kwiaty. W gęstej, wysokiej trawie ślady błękitu i fioletu. Pochylam się. Patrzę. Chabry. Ale tak naprawdę to nie chabry, to po prostu kolejny cud. Natury. Tak można uważać, że natury. Zresztą, czy na
pewnym poziomie Bóg i Natura to nie to samo? Czy to ma znaczenie? Myślę, że nie ma, to znaczy wcale nie myślę, patrzę tak
– pochylony – na te małe cuda rozpościerające swoje niebieskie
płatki wśród zielonych źdźbeł trawy. Wyciągam komórkę. Robię zdjęcie. Niczego konkretnego ono nie dokumentuje, poza
moim chwilowym durnowatym zachwytem. Czy aby z wiekiem
nie tracimy tej zdolności do cielęcego zachwytu, do dziwowania się, do zapatrzenia się, do cieszenia się? Wszystko staje się
znane. Wszystko już widzieliśmy. Wszystko już wiemy. Taki
stan to śmierć. Taki stan to ból. Taki stan to ciemny pokój, do
którego nie wpada żadne światło. Dlatego idę. Żeby wyjść. Z
takiego stanu. I teraz bezmyślnie się gapię. Na te kwiaty. Obok
chabrów, na cienkiej łodydze wysypują się w przestrzeń małe
płatki żółcieni. Nie wiem, co to za kwiat. Nie znam jego nazwy.
Tak jest czasem lepiej. Gdy czegoś nie nazywamy, to jakby tego
nie posiadamy. Nie doświadczamy wtedy nazwy, wszystkich
wcześniejszych doświadczeń budzonych tą nazwą w naszej pamięci, ale samej rzeczy. Tu i teraz. Twarzą w twarz.
Uśmiecham się. Spoglądam na buty. Niestety. Siadam i zdejmuję je. W poszyciu prawego wyraźna dziura. Matko święta, to
przecież dopiero dwa tygodnie. Jak ja dojdę do Santiago? Oglądam uszkodzenie. Jest na górnej krawędzi cholewki. Niegroźne.
Chyba że but zacznie się rozpadać. Co wtedy, co wtedy?! –
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krzyczy jakiś głos z podświadomości, który zostawiam na boku.
Staję się zmęczeniem. Trasa do Miłowic wiedzie bocznymi drogami, dróżkami. Nie ma samochodów. Jest dużo przyrody. I
pustki. Ta pustka stopniowo coraz bardziej mi dokucza. Coraz
bardziej dokucza mi niemożność porozmawiania z kimś. Obojętnie o czym. Dobrze, że wieczorem trafiam gdzieś, gdzie mam
taką możliwość.
Wyciągam telefon. Ciągle nie wiem, gdzie i jak będę nocował w Oleśnicy. Dzwoniłem wczoraj do jednej z dwóch parafii,
wyglądało to mniej więcej tak:
– Szczęść Boże.
– Bóg zapłać.
– Proszę księdza, w ramach ruchu pielgrzymkowego dróg
świętego Jakuba, koordynowanego w Lublinie przez klasztor
dominikanów, idę z pielgrzymką z Lublina do Santiago de
Compostela. Czy mógłbym gdzieś przy parafii przenocować jutro? Może być na podłodze. Obojętnie gdzie.
– Kancelaria czynna od dziesiątej do dwunastej.
Kutwa... – myślę sobie.
– Dziękuję – odpowiadam. – Z Panem Bogiem.
– Z Panem Bogiem.
Dzwonię. Jest. Zgłasza się kancelaria. Chyba kancelaria. Numer w końcu ten sam.
– Szczęść Boże. W ramach... – nadaję swój wyuczony tekst.
– Nie mamy miejsc.
No to załatwiłem.
– To do widzenia.
Jedna możliwość mniej. W sumie przyjęcia są na poziomie
pięćdziesięciu procent, więc jest szansa, że w drugiej parafii
jednak da się załatwić ten nocleg. Niestety, nikt nie odbiera.
Czas dalej w drogę.
Przede mną las. Znowu las. Kocham las. Kocham i nie lubię.
Bo w lesie nie można się zatrzymać. To znaczy można, ale ja
się nie lubię w nim zatrzymywać. Ciężko znaleźć kawałek równej trawy. Całe mnóstwo małych owadów pragnie się natychmiast zaprzyjaźnić. W tym przypadku nie jestem towarzyski.
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Brnę przez las. Pięknie jest. Ciężko. Zapadam się trochę w
gruntowej drodze. Noga tańczy to w jedną, to w drugą stronę na
nierównościach. Drzewa pochylają się nade mną, tworząc na
powierzchni drogi mozaikę światła i cienia. Gdy docieram na
drugi skraj lasu, padam ze zmęczenia. Jakaś strażnica służby leśnej. Nie wyznaję się. Nikogo nie ma w niewielkich zabudowaniach. Kładę się na trawie. Zamykam oczy. Rondem kapelusza
zasłaniam oczy przed słońcem. Miałem zadzwonić. Do tej drugiej parafii. Wyciągam zeszyt. Odczytuję numer. Przykładam
ucho. Czekam.
– Szczęść Boże.
– Szczęść Boże – odpowiada mi kobiecy głos.
Mówię, że jestem pielgrzymem, skąd i dokąd idę.
– To bardzo pięknie – przerywa mi kobiecy głos.
Dobrze jest – myślę.
– Więc... czy mógłbym jakoś przenocować jutro przy parafii?
– No... nie ma księdza proboszcza. Proszę jeszcze spróbować. Ja nic nie mogę obiecać.
Żegnam się. Nie jest łatwo trafić na księdza proboszcza. W
każdej parafii to władza. Gdy próbuję wstać, prawą nogę przeszywa ból. Krzywię się i kulę. Siadam jeszcze raz. Gimnastykuję staw. Nie dam rady dalej w tych butach. Muszę je zmienić.
Na lżejsze. Zakładam przewiewne, lekkie buty. To zapasowa
para. Wstaję raz jeszcze. Jest ciężko. Idę powoli, krzywiąc się.
Ból, zamiast ustępować, potężnieje. Jasna cholera. Kurwa mać!
– wyrywa się z moich ust. Jestem wściekły. Wściekły i przestraszony. Wokół mnie płasko. Płasko po horyzont. Żadnych nachyleń czy wzniesień. Daleko przede mną wieża kościoła. Idę z
tym bólem w jego kierunku. Modlę się, ale chyba sam do siebie, żebym jakoś doszedł. To tak niedaleko, jakieś cztery kilometry. Czas zaczyna się wydłużać. Mija godzina. Przede mną
nadal wieża kościoła, w kierunku której zmierzam. Czy ja tam
w ogóle dojdę? Boże, jak mnie boli. Jak strasznie mnie to wkurza. Wybuchowa mieszanka wściekłości i rozpaczy zaczyna się
gotować gdzieś głęboko we mnie. Jestem tylko stawianiem kro87

ków. Jeden. I jeszcze jeden. Idę w tempie dwa kilometry na godzinę. Optymistycznie licząc. Nigdzie nie idę. Wlokę się. Przesuwam, jak żółw, po wąskiej, bocznej, asfaltowej drodze. Chce
mi się krzyczeć. Krzyczeć z wściekłości. To tak? To tak się ma
zakończyć moja pielgrzymka? Nie mogę nic zrobić. Tylko powoli, powoli iść dalej. Pieprzony ból. Pieprzona noga. Spływam
potem i bólem. Kilometry nagle wydają się zrobione z gumy do
żucia. Jak długo jeszcze? Dwa. Jeszcze dwa. Najdalsze dwa kilometry?
Po godzinie docieram do kościoła. Wokół niego widzę kobiety, które porządkują otoczenie. Zamiatają, sprzątają. Jakaś
uroczystość będzie? Jedna z nich na mój widok podchodzi i
mnie wita:
– Dzień dobry.
– Dzień dobry.
– Ksiądz powiedział, że pan przyjdzie.
– A skąd pani wie, że to ja?
– No – żachnęła się – poznałam. Poznałam pielgrzyma – dodaje.
Ksiądz gdzieś wyjechał, więc rozsiadam się w oczekiwaniu.
Czas mija szybko. Kościół w cudnym otoczeniu. Wszędzie zieleń, jakieś pomniki, kapliczka. Wyciągam obolałą nogę. Pojawia się gospodarz.
– Zapraszam. – Prowadzi mnie po schodkach na plebanię.
To się czuje. To się po prostu czuje. Nie wiem, jak to nazwać, ale jak pielgrzym spotyka pielgrzyma, to w powietrzu coś
się czuje. Pewien rodzaj serdeczności, wspólnoty, zrozumienia.
Ksiądz Jurek jest chyba najbardziej doświadczonym pielgrzymem w Polsce. Przeszedł Camino wszystkimi prawie drogami.
Francuską, portugalską, północną, przez centralną Hiszpanię.
Był tam nawet na rowerze. Rozmawiamy jak przyjaciele. Dostaję prysznic.
– Prysznic jest najważniejszy. Człowiek od razu zdrowszy –
uzasadnia ksiądz Jerzy.
Ja tak tego nie odbieram. Chociaż faktycznie, ciało oddycha
i jest przyjemniej. Rozmawiamy o tym, jak to jest w Hiszpanii.
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Dołącza do nas jedna z kobiet.
– To którędy pan zamierza iść do Santiago?
– No właśnie się waham – odpowiadam. – Ciągle nie mogę
się zdecydować, czy Camino Frances – podaję nazwę najwygodniejszego i najbardziej uczęszczanego szlaku – czy Camino
del Norte. Bardzo chciałbym iść Camino del Norte, ale się trochę boję. Sam nie wiem.
Ksiądz kiwa głową.
– Del Norte jest trudne. Pięćset metrów w górę, pięćset metrów w dół. I tak na zmianę, do poziomu morza i znów w górę.
Można sobie zrobić krzywdę. Ciężko jest.
Rozmawiamy o mnóstwie szczegółów. Wszystko jest dla
mnie ważne. Chłonę wiedzę i doświadczenie księdza.
– A ma pan muszlę? – Słyszę pytanie.
– No... nie mam.
– Zaraz panu znajdę.
Ksiądz wstaje i rusza w stronę pobliskiego regału. Nie, nie
potrzeba – chcę powiedzieć. To znaczy taka myśl i chęć się we
mnie pojawia, ale odpuszczam. Zaciskam na chwilę zęby. Jak to
nie potrzeba? Przecież potrzeba. Chwilę później mam w dłoniach muszlę. Jest na niej krzyż. I napis: „Santiago RDC”.
Prawdziwą muszlę. Z Hiszpanii. Kurde. Coś się we mnie cieszy.
– A kubek pan ma?
– No... mam taki plastikowy.
– Niech pan zaczeka, zaraz poszukam.
– Nie. Nie – tym razem oponuję. Kupię sobie w sklepie. W
Oleśnicy. We Wrocławiu. Gdzieś kupię. Przynajmniej tak sobie
mówię. Nie chcę obciążać księdza swoją osobą, w końcu i tak
dostaję wiele. Moje wymawianie wcale nie jest brane na poważnie. Porządny, podróżniczy kubek pojawia się przede mną
na stole. Metalowy w środku, w plastikowej czerwonej osłonce
na zewnątrz. Solidny. Dziękuję.
Jedzenie jest pyszne. Wychodzimy pozwiedzać. W ogrodzie
przy kościele naturalnej wielkości pomnik naszego papieża.
Nasz papież. Jak to brzmi? Ale właśnie chyba tak o nim będziemy myśleć już zawsze. Przynajmniej ci, co mieli okazję go spo89

tkać. Jak blisko go spotkałem? Najpierw jak miliony innych. Na
wielkich spotkaniach, w oceanie ludzi, który spływał do miejsc,
gdzie się pojawiał. Potem, raz, jeden raz, byłem blisko, na wyciągnięcie ręki. Stałem, trzymając fotel, na którym siedział. Inaczej się nie da. Nie da się inaczej powiedzieć jak tylko – nasz.
Nasz papież. Potem dużo było połajań. Że Polacy go kochają,
ale nie słuchają. Że to źle. Że tak być nie powinno. Nie wiem,
czy nie powinno. Tak w sumie często jest. Ale to dobrze. Dobrze, że kochają. Dobrze, że kochali. Bo to jest pierwsze. Wie
to każdy człowiek. Bo do miłości jesteśmy stworzeni. Tej górnolotnej i tej bardziej prozaicznej, ocierającej się o przyjaźń i
sympatię.
Dalej stoi pomnik Jakuba. Tego starszego. Jakubów było bowiem dwóch. Obaj byli apostołami. Ten starszy albo większy,
jak go czasem nazywają, był synem Zebedusza i bratem Jana –
autora czwartej ewangelii. To właśnie on jest ponoć pochowany
w Santiago. Ponoć, bo to tak naprawdę nie jest sprawa całkiem
pewna. Ale czy to ma znaczenie? Dla mnie nie ma. Dla setek i
tysięcy pielgrzymów też chyba nie. Chodzę z wyraźnym trudem, choć staram się nie dać tego po sobie poznać. Jest tu naprawdę pięknie. Na koniec ksiądz prowadzi mnie do miejsca
noclegu. To sala położona w półpiwnicy. Katechetyczna. Są
ławki, krzesła. I rozłożone łóżko polowe. Na nim materac i koc.
Metr od łóżka stoją dwie figury, jedna prawie naturalnej wielkości. Zostaję sam z tymi figurami. Pierwsza z nich to Matka
Boska w niebieskim, spływającym po głowie i ramionach stroju. Druga to Maria Magdalena. Jest dużo mniejsza od Matki
Boskiej. I w sumie słusznie. Jestem strasznie zmęczony. Moje
postrzeganie się zawęża. Rozkładam czerwony śpiwór na tym
łóżku. Gaszę światło. Podchodzę, świecąc latarką, do łóżka. W
mozaice cieni dwie figury stoją tuż, tuż obok mnie. Zamykam
zamek błyskawiczny śpiwora. Odlatuję. Nie wiem, dokąd. Bo
nie ma w tym momencie już żadnej wiedzy.
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Dzień 15. Oleśnica
Jem śniadanie z księdzem Jurkiem. Ksiądz dokłada i zachęca, ale staram się być ostrożny. W końcu jakbym się nie hamował, to zjadłbym wszystko, co ma na stanie. No... kto wie, może
nie dałbym rady. Fajnie się rozmawia. Noc minęła, jakby jej w
ogóle nie było. Co najdziwniejsze, wczoraj ledwo doszedłem do
Miłowic. Ostatnie kilometry dosłownie drepcząc stopa za stopą.
A dziś? Trochę się czułem nieswojo, zasypiając w obliczu tych
dwóch figur. Teraz w duchu dziękuję Matce Boskiej. Może to
ona mnie wyleczyła? W każdym razie spało się cudnie i śladu
po wczorajszych dolegliwościach nie mam. Stoję w drzwiach z
plecakiem na plecach.
– A kubek? – przypomina ksiądz Jerzy.
– Zostawiłem na stole – odpowiadam. Piłem z niego herbatę
w trakcie śniadania.
Ksiądz wciska mi go do plecaka. Nie jest łatwo, bo plecak
mam wypchany po brzegi, ale dla pielgrzyma takie przeszkody
to drobiazg. Żegnamy się.
– Pójdzie pan tędy i w lewo – instruuje mnie ksiądz.
Kiwam głową, że rozumiem. Wychodzę. Skręcam.
– Nie. Nie tędy! – Słyszę wołanie zza pleców.
O żesz ty... Faktycznie. Odwracam się i dziękuję, trochę speszony. Skręcam tym razem we właściwą stronę. A taki byłem
pewny, że wiem i rozumiem. Droga obejmuje mnie. Robię sobie jeszcze zdjęcie z tablicą Miłowic. Żebym pamiętał. Żeby
gdzieś zostało. Pogoda jest dobra. W miarę upływu kilometrów
robi się coraz cieplej. Rzadki ruch na asfaltowej lokalnej szosie.
Do butów wpadają mi kamyki. Czy to się kiedyś skończy? Za
każdym razem przystaję, pochylam się, kładę kije, zdejmuję
but, wyrzucam kamyk i z powrotem. To zajmuje czas. To wybija z rytmu. To jest niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe są te małe
szkodniki. Etap na szczęście nie jest bardzo długi, jakieś dwadzieścia cztery kilometry.
Gdy się tak idzie, to czasami czas znika, człowiek się po pro91

stu kurczy, staje się skupieniem i krokami. I gdy w końcu zbliża
się do celu, to tego kawałka czasu minionego, jakby... nie ma.
Jakby był jedną niewyraźną strugą, którą się po prostu przeszło.
I już. Próbowałem jeszcze dzwonić do tej drugiej parafii. Księdza proboszcza nie ma. Ciągle nie ma. Pójdę tam po prostu i zapytam. Nie mam innego wyjścia. To moja ostatnia szansa. A
gdyby co, Oleśnica to nie wioska, znajdę sobie nocleg za pieniądze. Mijam cmentarz po lewej stronie. Idę ścieżką rowerową
z czerwonej kostki brukowej. Czuję zmęczenie. Ale cel jest już
blisko. Po lewej jakieś działki, altanki. Przepuszczam nielicznych rowerzystów. Ci nie z takich, co dla zdrowia. Ot, kobieta
jedzie gdzieś. Bo tak szybciej i łatwiej. W końcu docieram do
samego miasta. Jeszcze trochę kroków. Odnajduję kościół.
Piękny i duży. Parafia też. Może za pieniądze unijne, bo jakoś
nie wydaje mi się, żeby parafian było stać. Ale kto wie? Miejsca
tu pewnie w bród. Staję przed drzwiami. Czytam. Robię zdjęcie. Wszystko robi na mnie wrażenie. Naciskam dzwonek. Czekam.
– Szczęść Boże – mówię do wysokiego księdza, który otworzył drzwi.
– Bóg zapłać.
– Proszę księdza – wyłuszczam swoją sprawę.
Twarz księdza pochmurnieje.
– Ja wszystko rozumiem. Ale wie pan, księdza proboszcza
chyba jeszcze nie ma.
– A ksiądz nie może się jakoś skontaktować?
Na twarzy księdza maluje się zwątpienie.
– A gdzie pan nocował poprzednio?
– W Miłowicach.
– No widzi pan, gdyby ksiądz proboszcz z Miłowic zadzwonił, zapowiedział pana, to byłoby inaczej.
Nie rozumiem, co byłoby inaczej. Nie rozumiem, jak miałby
zadzwonić, skoro ja ciągle wydzwaniam i nie ma księdza proboszcza, a nikt nie jest w stanie podjąć decyzji. Nie rozumiem,
dlaczego księdza Jurka miałbym jeszcze obarczać obowiązkiem
dzwonienia, które i tak zresztą pewnie na nic.
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– Bo tu różni chodzą – kontynuuje ksiądz. – Niedawno był
taki alkoholik, który też mówił, że pielgrzymuje po Polsce i
chciał nocleg. No ale z poprzedniego miejsca, ksiądz zadzwonił
i powiedział, że ten pan grzeczny, że nic nie ukradnie i tak dalej. Wie pan.
– Ale... – nie bardzo wiem, co powiedzieć – ja nie jestem alkoholikiem. – Przecież do jasnej cholery, gdyby chcieli, to
mogą sami zadzwonić do Miłowic, jakby chcieli sprawdzić, czy
coś nie ukradłem. – Poza tym, mam paszport pielgrzyma. – Wyciągam paszport.
– Ja wiem, wiem. – Ksiądz kiwa smutno głową.
– To zróbmy tak – proponuję – ksiądz się zorientuje, czy
ksiądz proboszcz gdzieś jest i jak jest, to go zapyta, czy mogę
zostać na noc i wróci, i mi powie. Ja poczekam dziesięć, piętnaście minut. A jak księdza nie będzie, to będzie znaczyć, że księdza proboszcza nie ma, to sobie gdzieś pójdę.
Skinięcie głową. Patrzę na zamknięte drzwi. Wieje. Nie bardzo mogę tu stać. Obok są podcienia z balustradą. Idę dziesięć
metrów. Siadam. Czuję, jak w nogach pulsuje mi krew. Jest słonecznie, ale raczej chłodno. Teraz czuję głód. Minęło już pewnie te dziesięć minut, ale nie mam gdzie pójść. Co niby zrobię?
Nadal księdza proboszcza nie ma. Wyciągam kefir z plecaka i
płatki owsiane. Wyjmuję łyżkę z poliwęglanu. Mieszam jedno z
drugim. Wkładam do ust płatki. Mrużę oczy w słońcu. Ostatecznie mogę tu po prostu sobie siedzieć. Nigdzie mi się nie
spieszy. To chyba główne drzwi wejściowe do plebanii. Widzę,
jak podjeżdża jakiś samochód. Nie, to nie proboszcz. Ale w
końcu musi przyjść albo przyjechać. Jem płatki z kefirem.
– O – pojawia się ksiądz, z którym rozmawiałem – pan jeszcze tutaj? – Słyszę jakby wyrzut w jego głosie. Nie. Nie „jakby”. Jeśli „jakby”, to raczej jakby oskarżenie. – No a umawialiśmy się, że... – tu ksiądz pokazuje palcem na zegarek i patrzy
się na mnie.
– No tak – mówię przepraszająco – ale nie miałem gdzie
pójść. To sobie pomyślałem, że siądę i po prostu poczekam na
księdza proboszcza.
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– No ale... pan mówił, że pan pójdzie... – Zaczynam nie rozumieć całej sytuacji. – Proszę pana, ja coś powiem panu, ale w
tajemnicy. Pan jest dorosły. Pan rozumie? Pan zachowa to wyłącznie dla siebie.
– Okej – kiwam głową.
Ksiądz nachyla się nade mną. Z jego ust płyną słowa, od których przewraca mi się nagle żołądek. Nie wiem, co powiedzieć.
Cholera jasna. Jestem związany tajemnicą. Przez katolickiego
księdza!
– Więc... rozumie pan – ksiądz stoi dalej nade mną.
Co ja mam kurwa rozumieć?! – krzyczy coś we mnie. Co to
za porąbana sytuacja?!
– To znaczy... mogę zostać? Czy nie mogę zostać? – pytam
trochę drżącym głosem.
– No... rozumie pan.
Coś się we mnie kurczy.
– Ja rozumiem – odpowiadam – ale nie wiem, czy ksiądz rozumie proste, tak i nie. Czy nie jest aby tak napisane, niech
mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto... – urywam
głos. – Od czego to pochodzi?
Ksiądz stoi dalej nade mną i milczy. Mijają sekundy. Pięć,
dziesięć. Sytuacja jak z jakiegoś surrealistycznego filmu.
– Proszę pana. Chwileczkę. – Ksiądz wyciąga z kieszeni jakiś karteluszek i coś na nim pisze. Po chwili mi go wręcza.
– Co to jest?
– To jest numer mojego telefonu.
– I co mi da numer telefonu do księdza?
– No jakby pan już nigdzie nie mógł znaleźć noclegu, to
niech pan do mnie zadzwoni.
Po co mam niby do niego dzwonić? Po jaką cholerę? Przecież on nic nie może. Tu nikt nic nie może z wyjątkiem księdza
proboszcza, a ten...
– Wie pan co, ja jednak zaczekam na księdza proboszcza –
podejmuję decyzję.
Ksiądz patrzy na mnie z góry. Milczy. Robi się coraz bardziej sztucznie i absurdalnie, i odpychająco. Podaje mi rękę.
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Ściskam jego dłoń. Coś czuję w swojej. Patrzę – pieniądze.
– To taka ofiara – mówi ksiądz – niech pan sobie znajdzie
gdzieś nocleg.
Jeszcze chwila, a zwymiotuję. Chce mi się krzyczeć. W jasną
cholerę... przepędzają mnie jak psa. Za wszelką cenę. Ostatecznie za cenę jakichś pieniędzy. Trędowaty jestem czy co? Nie
można powiedzieć normalnie, że pana nie przyjmiemy? Nie
można po prostu i po ludzku powiedzieć – nie? O co właściwie
chodzi? Co tu się wyprawia?
– Nie mogę przyjąć tych pieniędzy – zaczynam. – Nie mogę,
bo musiałbym zostać na najbliższą mszę i położyć je na tacę. Ja
pieniądze mam. Mi nie chodzi o pieniądze. Nie przyszedłem tu
po to. Szukałem noclegu. Niech to ksiądz weźmie. – Oddaję
banknot. – Ja już sobie pójdę. Nie będę robił więcej kłopotu.
Zbieram się. Wkładam plecak. Twarz mi się marszczy. Zapada do środka. Idę. Idę od tej pięknej i wielkiej parafii. Idę precz.
Idę od tych dwuznaczności, od chorych tajemnic, od obleśnych
manewrów. Siadam w parku. Naprzeciwko kościoła. Wielki jest
i wspaniały. Ciekawe, co ma wspólnego budowla z rzeczywistością? Ciągle mi się zdaje, że twarz mi się marszczy. Wyjmuję
komórkę. Szukam noclegu w internecie. Źle mi to idzie. Co za
miasto? Co za miejsce. Obleśnica. Dzwonię po pomoc w poszukiwaniu noclegu do rodzinnego Lublina. Może z komputera łatwiej znajdą. Mija czas. Słońce prześwieca przez gałęzie. Nie.
Nie poddam się. Muszę się dowiedzieć – o co chodzi.
Dzwonię. Dzwonię na numer parafii. Nikt nie odpowiada.
Jeszcze raz. I jeszcze raz. Patrzę na ten ekran przede mną. Dostaję pocztą adres jakiejś agroturystyki. Szukam go na mapie w
komórce. Znajduję. To jeszcze kawałek, ale w dobrym kierunku. Wstaję z ławki. Ruszam. Ostatni raz się odwracam i zatrzymuję. Dzwonię.
– Tak?
– Chciałbym rozmawiać z księdzem proboszczem.
– Łączę.
Czekam. Liczę sygnały.
– Słucham.
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– Ksiądz proboszcz?
– Słucham.
– Proszę księdza. Ja jestem pielgrzymem, który...
– Ale dlaczego pan nas tak napadł? To trzeba proszę pana
wcześniej. A nie tak nagle.
Jak to wcześniej? Myślę gorączkowo. Dzwonię dwa dni do
parafii i owo „wcześniej” to ja sobie mogę wsadzić w oko albo
gdzieś indziej.
– My się nie wymawiamy – Słyszę dalej w słuchawce. –
Żeby pan nas w jakiejś gazecie nie opisał. Ale w tej chwili po
prostu nie możemy, bo mamy zajęcia. A pielgrzyma przyjąć, to
trzeba przygotować, ugościć. Na to trzeba czasu.
Słucham i nie wiem, co powiedzieć.
– To znaczy, że mogę przyjść?
– Pewnie, że pan może. Tylko nie teraz. Ja powiedziałem
księdzu, że jeśli, to wieczorem. On panu dał telefon.
Słucham, ale nie wiem, czy chcę słuchać.
– To znaczy, że mogę przyjść? O której?
– Niech pan przyjdzie po ósmej do księdza – tu proboszcz
wymienia imię wikarego – on panu coś znajdzie.
– Dobrze – odpowiadam ostatkiem sił – przyjdę wieczorem.
Rozłączam rozmowę. Wszystko we mnie faluje. W tę i z powrotem. Zastanawiam się. Pójdę do nich. Nie pójdę. Nie pójdę.
Nie. Starczy. Niech mają spokój. To nie dla mnie. Idę i czuję się
trochę lżej. Znajduję domek jednorodzinny pod przesłanym mi
z domu adresem. To rodzaj małego pensjonatu dla robotników.
Dostaję pokój. Marny, ale swój. Czterdzieści złotych. Właściciel pyta mnie, kto ja zacz.
– Ale dlaczego właściwie pan tak daleko idzie?
– Nie wiem. Dla Pana Boga...
– Ale może Pan Bóg nie chce, żeby pan szedł w taką drogę –
przygląda mi się badawczo. Celna uwaga. Może Bóg nie chce.
Kłopot z Panem Bogiem jest jednak taki, że nie wyraża on swojej woli w sposób konkretny i dosłowny. Czyli w wielu sytuacjach nie da się powiedzieć, co jest jego wolą, a co wcale nie.
– Przecież za takie pieniądze... – kontynuuje gospodarz – Ile
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pan wyda na taką podróż? – zawiesił pytanie w chwili ciszy. –
Przecież za takie pieniądze mógłby pan zrobić wiele dobrego
dla ludzi. No i zamiast tak iść, też mógłby pan wiele zrobić.
Kiwam przytakująco. Teraz tylko mi jedno w głowie. Jestem
głodny. Płatki jakoś przeszły przeze mnie, a jutro nowy dzień.
Pytam o najbliższą Biedronkę. To niedaleko. Umawiamy się na
dokończenie rozmowy potem. Idę po zakupy i myślę. Myślę
nad tym pytaniem: – Czy Bóg chce? Czy chce, żebym tak
szedł? A może sobie to sam wymyśliłem. Może to egoistyczny
wygłup? Nie wiem. Myślę, że wszystko zależy od tego, jak się
taką wolę odczytuje. Albo może raczej od tego, z jaką intencją
się coś robi. Jeśli robi się coś z intencją bycia w łączności z tą
Miłością, która jest i wszystko nieustannie utrzymuje w istnieniu, to wtedy taka wola, taki zamiar staje się po prostu zamiarem Boga, bo z takiej intencji się bierze. Poza tym. Mam lepszy
argument. Jeśli bowiem nie wiadomo, co jest intencją Boga, takie czy inne działanie, to żaden wybór nie jest lepszy od drugiego. To znaczy nie da się powiedzieć, że wolą Boga jest zostać,
nie iść i wydać te pieniądze na biednych. To tak samo niepewne, jak iść. A skutków swojego postępowania przewidzieć w
przyszłości nie sposób. Tych dalekosiężnych. Biedronka sprowadza mnie na ziemię. Chleb, ser żółty, kefir, płatki. Robię pełne zaopatrzenie. Z ciężką siatką wracam do domku. Gospodarza
już nie spotykam. Kilku facetów pali i o czymś tam głośno rozprawia. Robią wrażenie robotników w delegacji, którzy za dnia
pracują gdzieś, a tu przychodzą spać. Są w porządku.
Teraz najważniejsze. Wyjmuje komórkę i zeszyt. Jutro do
Wrocławia. Duże miasto. Bardzo duże. Na mapie znajduję wiele parafii katolickich. Notuję numery telefonów. Dzwonię.
Przedstawiam się. Wyłuszczam problem. Nie, nie możemy.
Dzwonię ponownie. Nie, nie mamy miejsca. Jeszcze raz. I jeszcze raz. W jednej z parafii pada perwersyjna propozycja:
– Wie pan co. Teraz nie możemy. Może za tydzień?
Może za miesiąc. Co za głupoty. Przecież mówię, że jestem
pielgrzymem i idę przez Wrocław do Santiago. Po kolejnej odmowie tracę nadzieję. Nie wiem już, ile parafii mi odmówiło.
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Nikt nie może. Nikt nie ma miejsca. To nie we Wrocławiu.
Dzwonię jeszcze raz.
– Przykro mi. Nie mamy miejsca. Ale wie pan co, niech pan
zadzwoni do seminarium, oni powinni coś mieć.
Notuję telefon. Dzwonię do seminarium.
– Nie. Nie – odpowiada mi jakiś młody męski głos w słuchawce. – Ale niech pan zaczeka, zadzwonię do przełożonego.
Czekam. Liczę minuty i gasnące sekundy.
– Proszę pana, proszę spróbować u Sióstr Notre Dame. Może
one pana przenocują.
Notuję numer telefonu. Dzwonię. Dzwonię jak automat.
– Nie. Nie mamy miejsca. Wszystkie pokoje mamy zajęte.
– Ale ja mogę spać na podłodze.
– Rozumiem. Ale nie mamy... Niech pan zaczeka.
Czekam. Po prostu czekam. Ze słuchawką przy uchu jestem
czekaniem.
– Wie pan co, coś dla pana znajdziemy. O której pan może
przyjść do Wrocławia?
Umawiam się na konkretną godzinę. Podaję swoje dane.
Rozłączam rozmowę. Jest późno. Jestem zmęczony. Jem. Mógłbym jeść i jeść. Jestem ciągle głodny. Rozkładam śpiwór na
łóżku. Muszę zasnąć. Z tą jedną czynnością nie mam żadnych
problemów. Zasuwam zamek. Łóżko trochę skrzypi, gdy przewracam się na bok. Słyszę rozmowy na korytarzu. Spadam w
sen.
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Dzień 16. Wrocław
To jest takie dziwne. Dziwne. Wydaje się nam, że pewne rzeczy są niedostępne, niemożliwe, nierzeczywiste. Pamiętam jak
dziś. Widziałem drogowskaz „Wrocław 248”. Byłem wtedy
bardzo zmęczony, nie pamiętam, dokąd szedłem. Pamiętam, że
ta liczba i ta nazwa były symbolem niemożliwego. Czegoś poza
granicami moich możliwości. Czegoś cholernie odległego. I oto
idę. I widzę drogowskazy. „Wrocław 20”. Potem jeszcze niższe
liczby. Jestem tylko wysiłkiem, krokami, zmierzającymi każdorazowo do najbliższego miejsca na nocleg. Zapomniałem w sumie, że idę do Wrocławia. Tak samo jak zapominam, że idę do
Santiago. Albo inaczej. Nie. Nie zapominam. Po prostu skupiam się na dniu bieżącym. Na tym, co jest teraz. Bez tego skupienia dawno bym przepadł. Nie dałbym rady. Więc te wielkie
punkty, w szczególności ten ostateczny, Santiago, one są. Cały
czas są, ale nie przed moimi oczami, nie w polu mojej uwagi, są
gdzieś głębiej. Tam, gdzie ich, na pierwszy rzut oka, nie widać.
Ale tam, gdzie jest tak zwane czucie. Serce? Nie wiem, jak to
nazwać. Gdzieś w ciemności mojego wnętrza, gdzie rodzą się i
tworzą emocje. Gdzie najbardziej podstawowe pragnienia budzą się do życia. Tam właśnie jest Santiago. Stamtąd płynie niepohamowana niczym siła, która pcha mnie naprzód, która sprawia, że idę. Idę do Wrocławia. Dzisiaj do Wrocławia, tak jak
wczoraj do Oleśnicy. Zawsze będzie jakaś miejscowość, do której będę szedł. I zawsze będzie gdzieś tam – w przepastnych otchłaniach serca – Santiago.
Idę poboczem głównej drogi wlotowej do Wrocławia. Zbiera
się na deszcz. Bolą mnie nogi. Niemożebnie bolą. Po prawej
stronie, za sporym pasem zieleni, porośniętym gdzieniegdzie
drzewami, rząd zabudowań i Biedronka. Skręcam. Idę przez
nierówną trawę. Niebo jest sine. Dałbym głowę, że się nachyla,
niżej i niżej. Kobieta w swetrze w paski wychodzi ze sklepu,
pchając wózek z zakupami. Dwaj mężczyźni wchodzą. Jeden
ma jasną, skórzaną kurtkę. Siadam pod blaszanym daszkiem z
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boku sklepu. Jest tu jakaś skrzynia czy coś takiego. Całe z metalu, ale można na tym usiąść. Właśnie zaczęło padać. Krople
spadają z nieba, sprawiając, że ludzie kulą się, szybciej przebiegają z samochodu do sklepu. Inni w dłuższej drodze, po prostu
pochylają głowy i podnoszą ramiona. Przewidujący rozkładają
czarne oraz niebieskie parasole i wędrują alejkami osiedla.
Dwie kobiety wiążą psa tuż obok mnie i idą na zakupy. Przyglądam mu się. Bez wzajemności. Położył się, wyciągnął pysk na
łapach. Przymknął oczy. Psy nie lubią deszczu. Słyszę, jak bębni po stalowym dachu. Rozglądam się. Czytałem, że w takiej
podróży dobrze jest żywić się po śmietnikach przy supermarketach. To ma nawet jakąś anglojęzyczną nazwę. Freeganizm czy
jakoś tak. To bardzo romantyczne i heroiczne. I strasznie inteligentne. Bo ludzie wyrzucają dobrą żywność. A przecież można
ją zjeść i to za darmo. Gówno prawda. Raz czy dwa znalazłem
taki śmietnik. Nie więcej. Chyba że to pielgrzymka od śmietnika do śmietnika. No, różne są style i różne cele. W jednym
przypadku śmietnik był zamknięty. W drugim na dnie leżały jakieś zgniłe banany. Żadnej szansy, żeby to wyjąć. Musiałbym
wejść cały do tego śmietnika. Ale jak wyjść? Co tak na co
dzień? Po prostu nie mija się marketów.
Wstaję. Idę kupić najtańsze produkty. Jak zwykle kefir, płatki, trochę pieczywa, woda. Wracam na moją skrzynkę i konsumuję. Deszcz przechodzi. Jak pamiętam prognozę pogody, to
chyba nie miało go być. Próbujemy przewidywać przyszłość.
Planować ją. Przygotowujemy się. Walczymy o jej ziszczenie
się. I gówno czasem z tego. Chyba robię się wulgarny. I co z
tego? Nie mam do kogo otworzyć ust. Czasem wieczorem parę
zdań. Poza tym długie okresy całkowitego milczenia.
Zakładam plecak z powrotem. Wracam na główną drogę.
Mógłbym próbować wejść w osiedlowe uliczki, ale GPS pokazuje, że to na nic. Jakieś dodatkowe kilometry i w ogóle. Niestety po dłuższym czasie orientuję się, że źle wybrałem. Droga,
którą idę, to szosa przelotowa. Teraz wznosi się w górę. Praktycznie brak pobocza. Sznur rozpędzonych samochodów. Nie
wierzę swojej kamizelce odblaskowej. Przechodzę przez meta100

lową barierkę na nierówne trawiaste pobocze. Przed sobą widzę
miasto. Idę po trawie, co rusz się potykając. Obok mnie szeroka
wstęga asfaltu zajęta pędzącymi samochodami. Matko, byle
dojść do jakiegoś miejsca dla pieszych. Schodzę jeszcze bardziej w lewo. Widzę wydeptaną w trawie ścieżkę. Teraz lepiej.
To straszny stres, iść tak obok samochodów. Może i łamanie
przepisów? Nie wiem. Nie dbam o to. Raz po raz spada kilka
kropli. Wchodzę do miasta. Cywilizacja. Wreszcie chodnik. Jestem normalnym pieszym, a nie dziwakiem z kijami, który maszeruje bokiem szosy. Budynki najpierw stare, zaniedbane. Potem w lepszym stanie. Przejścia dla pieszych. Sprawdzam mapę
– muszę dojść do Odry i przejść przez nią. Pytam o drogę. To
już niedaleko. Dwa, trzy kilometry. Po kolejnych minutach wysiłku docieram do Odry. Nigdy tu nie byłem. Serio. Jest płaska.
Szeroka. Wielowątkowa. Ale jakaś zwykła taka. Bez ognia, bez
wyrazu, bez duszy. Idę do centrum. GPS mnie prowadzi. Docieram do katedry. Zasięgam języka.
– Pan minął. Proszę się cofnąć i skręcić w lewo.
Idę we wskazanym kierunku. Zadbane ogrodzenie. Obok tablica informacyjna. To tu. Siostry Notre Dame. Samo centrum
miasta. Naciskam niewielki przycisk. Przede mną głośnik i oko
kamery.
– Słucham.
– Szczęść Boże. Jestem pielgrzymem. Dzwoniłem do sióstr z
zapytaniem o nocleg.
Milczenie. Po chwili brzęczący dźwięk otwierającego się
zamka.
– Bardzo proszę – płynie z małego głośnika.
Wchodzę na dziedziniec. Widzę stojące samochody. Ze zdumieniem zauważam lubelskie rejestracje. Coś takiego. Wchodzę
do dużego budynku. Recepcja jest po prawej stronie. Siostra
uprzejma i cicha.
– Właściwie to nie mamy pokoju, ale będzie pan nocował w
jednym z naszych. Tam nie ma zamka z kluczem.
– Nic nie szkodzi.
Jestem szczęśliwy. Szczęśliwy, że mam nocleg. Zamek i
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klucz nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Wchodzimy na piętro. Po prawej stronie jest mój pokój. Warunki, jak dla mnie, po
prostu luksusowe. Biała pościel. Łazienka. Nie wiem, co powiedzieć.
– Siostro, a mogę mieć jeszcze jedną prośbę?
– Słucham.
– Potrzebna mi jest gruba czerwona nić. Może być włóczka.
Siostra patrzy z wyrazem braku zrozumienia.
– Mam taką muszlę pielgrzyma i chciałbym ją powiesić sobie na szyi. Dlatego potrzebna mi taka nić.
– Dobrze – uśmiecha się lekko siostra – postaram się coś
znaleźć.
Zostaję sam. Siadam na podłodze. Wyciągam nogi. Celebruję ciszę. Ciszę i wygodę. Odpoczywam. Staram się ochłonąć.
Moje nogi leżą jak kłody. Bezwładne. Muszę. Muszę ustalić następny nocleg. Wstaję. Siadam przy niewielkim stoliku. Sprawdzam mapę. Muszę iść w kierunku Legnicy. W połowie drogi
wypada Środa Śląska. Tu chyba już zaczyna się normalny szlak
świętego Jakuba. Znajduję w internecie parafię. Dzwonię. Pozytywnie. Bez większych problemów. Dziękuję w duchu Bogu
albo opatrzności, albo szczęściu. Zapisuję sobie adres i numer
telefonu w zeszycie. Będę nocował u Salezjanów. Najchętniej
po prostu bym się położył i zamknął oczy. Ale nie mogę tu zostać. Jest sobota. Muszę pójść i kupić coś do jedzenia. Ponownie wkładam buty. Obolały, schodzę po schodach. Zaglądam
ponownie na recepcję.
– Nie wie siostra, o której jest msza w katedrze?
Siostra podaje mi godzinę. Waham się jeszcze przez chwilę,
a potem pytam:
– A... przepraszam, ale ile ten pokój kosztuje?
– Mamy taką zasadę, że przyjmiemy, ile pan uważa.
– No ale... – znów się waham – ile to? Tak mniej więcej.
– Ile pan może dać – odpowiada siostra.
Sięgam po portfel. Ile może kosztować? – myślę gorączkowo. Ile może kosztować pokój w centrum takiego miasta. Piękny, czysty, wysprzątany. Sto? Dwieście złotych? Ile mam zosta102

wić?
– Czy – wyciągam dłoń z dwoma banknotami – to wystarczy?
– Oczywiście. Jak pan uważa.
Zastanawiam się jeszcze przez chwilę, idąc ulicami Wrocławia. Za mało dałem? Za dużo? Presja konieczności zwalnia
mnie z tych rozważań. Muszę jeszcze kupić coś do jedzenia i
pójść na mszę. Najpierw idę do katedry. Jest wzniosła. Wysoka.
W środku wąska i trochę ciemna. Ze ścian zwisają podłużne
sztandary. Jakoś niemiecko mi to wygląda. Nawet godło województwa ma bardziej niemiecki niż polski charakter. Te
żółto-czarne barwy. Razi mnie to. Pewnie niepotrzebnie. Pewnie jakieś podświadome uprzedzenia. Modlę się chwilę. Wychodzę. Idę przez ulice. Odnajduję znajomy market. Staram się łykać po drodze widoki. Wrocław jest przestronny. W centrum zadbany. Niestety co rusz potykam się o porozbijane na bruku
szkła. Butelki, najczęściej po piwie, ludzie roztrzaskują o bruk.
W Lublinie robią to czasem na ścieżkach rowerowych. Czy to
są jeszcze ludzie? Nie mam pojęcia. Wkurza mnie to. Mógłby
to ktoś posprzątać. Można sobie but przeciąć, a jadąc rowerem,
to już szkoda gadać.
Wracam z zakupami do domu klasztornego. Wchodzę na piętro. Mijam jakieś grupy osób. Kongres rodziny mają. Na klamce moich drzwi wisi nawinięta gruba, czerwona nitka. Pamiętały – uśmiecham się. Wchodzę. Rozbieram się do naga. Wchodzę pod prysznic. Błogosławieństwo ciepłej wody zabiera z mojego ciała zmęczenie. Chciałbym, żeby zabrało też te wszystkie
złogi zwątpienia, czasem gniewu, czasem lęku. Stoję tak z zamkniętymi oczami. Czuję, jak woda ścieka ze mnie. Od głowy
przez tułów, spływając gdzieś po nogach. Potrzebujemy się czasem obmyć. Z tego wszystkiego, co do nas przylgnęło. Bo to,
co jest gdzieś w środku, bywa zabrudzone, zagracone, ledwo
widoczne. Zakręcam wodę. Wycieram się. Za chwilę zanurzę
się w sen. Tym razem nie w mój śpiwór, tylko w prawdziwe
łóżko. Jest ciemno. Jeszcze przez chwilę, nim zgaśnie moja
świadomość, myślę o następnym dniu.
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Dzień 17. Środa Śląska
Rano wstałem wcześnie i spakowałem się. Nie jadłem śniadania, bo chciałem na mszę do katedry. Zostawiłem plecak w
domu klasztornym. Jestem na pierwszej, w tę niedzielę, mszy.
Ksiądz odprawia sprawnie. Wszystko po kolei. Na koniec zwraca się do wiernych – Proszę państwa to... Proszę państwa tamto... Jakie proszę państwa? Podziękował państwu, że przyszli na
mszę. I dobrze. Państwo mogliby nie przyjść. I co wtedy? Dziwi mnie to. Teraz dopiero zdaję sobie sprawę z różnicy, jaka
jest pomiędzy resztą znanej mi Polski a tym rejonem. Gdy w
naszych stronach pozdrowisz osobę duchowną, księdza albo zakonnika, słowami „Szczęść Boże”, to usłyszysz w odpowiedzi
„Szczęść Boże”. Tymczasem w tym rejonie nieodmiennie w odpowiedzi pada „Bóg zapłać”. Niby to bardziej logiczne. Ale z
drugiej strony dziwne i dla mnie nieprzyjemne.
Wychodzę z katedry. Jest cudna pogoda. Błękitne niebo.
Słońce. Robię kilka zdjęć. Katedra jest niezwykle strzelista, wysokie wieże prawie wzbijają się w niebo. Wracam po bagaże.
Zakładam muszlę na szyję. Pierwszy raz. Od tej pory będę już
oznakowanym pielgrzymem. Przypominam sobie, że to się chyba nosi przy plecaku, a nie na szyi. Nie mam czasu i siły na roztrząsanie. Nitka jest cienka, ale trzyma się mocno. Wychodzę z
muszlą na piersiach. Idę przez Wrocław. Z kolejnymi kilometrami i mijanymi przejściami dla pieszych Wrocław pięknieje. Te
dalsze osiedla są po prostu pozbawione odium pobitych szkieł
czy rozpadających się elewacji. Wszystko wydaje się nowe,
czyste. Po prawej stronie chodnika widzę jakiś kamienny stół,
obok niego ławy. To tuż przy jakimś zamkniętym biurowcu. Idę
już chyba ponad godzinę. Jestem głodny. Przez miasto generalnie idzie się źle. Nieprzyjemnie. Rozkładam na stole moje skarby, zakupione wczoraj w Biedronce. W kółko to samo. Tanio i
pożywnie. Wieje straszny wiatr. Kładę się na tej ławce. Nikogo
na ulicy. Nikogo wokół. Niedziela rano. Patrzę w niebo. Lubię
patrzeć w niebo. Lubię ten kolor. Gdy tak patrzę w niebo, mam
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czasem wrażenie, jakbym spadał tam do góry. Leciał w tę przestrzeń bez granic, pełną światła i błękitu. Zamykam oczy. Jeszcze chwila odpoczynku. Mam założone lekkie buty. W tych
ciężkich zrobił mi się znów pęcherz. Są solidne, masywne i
noga w nich się nagrzewa. Więc teraz idę w lżejszej parze.
Do Środy Śląskiej wędruję wzdłuż głównej szosy. Często
jest asfaltowe pobocze. Moje stopy odbijają się od nagrzanego
słońcem asfaltu. Dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści
pięć kilometrów. Boli. Bolą stopy. Ale dochodzi coś jeszcze.
Ból w kolanie. Nagły, kłujący. Zwalniam. Stawiam nogi bardzo
powoli. Czy będzie kiedyś taki etap, że nic mnie nie będzie boleć? Stopy mam jak poparzone, bo te lekkie buty mają cienkie
podeszwy. Kilkadziesiąt tysięcy kroków po asfalcie odciska
swoje bolesne piętno. A teraz to kolano. Widzę tabliczkę z napisem „Środa Śląska”. Kuśtykam. Po prostu kuśtykam. Posuwam
się prawie jak przed Miłowicami. Dwa kilometry na godzinę.
Jasna cholera. Dochodzę do wniosku, że nie jest ważne, jaki jest
etap, jak się go przeszło. Ważne są tylko dwa ostatnie kilometry.
Jeśli dochodzę w dobrej formie, bez jakiegoś panicznego bólu,
to etap był udany. Jeśli te ostatnie dwa kilometry wyglądają jak
teraz, to znaczy, że jest źle. Dotaczam się do parafii świętego
Andrzeja. Pytam kogoś przy kościele, gdzie jest dom parafialny.
Po drugiej stronie ulicy. Z trudem wchodzę na niewielkie
schodki. Dzwonię. Otwiera starszy ksiądz. Tak, ksiądz proboszcz mówił. Zaprasza do środka. Dostaję pieczątkę do paszportu pielgrzyma. Wnętrze jest całe w drewnie, ale skromne.
Prowadzi mnie na nocleg. Spora sala, kilka łóżek. Wybieram
pierwsze z brzegu. Osuwam się na stojącą przy ścianie sofę.
Nogi palą mnie od spodu. Nie mogę się ruszyć. Tkwię w takim
stanie ponad pół godziny. Muszę wstać, muszę pójść, kupić coś
do jedzenia. W kółko to samo. W zasadzie w podróży potrzebuje tylko kilku rzeczy. Zjeść. Przespać się. Napić się. Załatwić
się. I iść. Cała reszta jest dodatkiem, który może, ale nie musi
być. Moje życie gwałtownie się upraszcza. Zmniejsza. Tylko te
podstawowe potrzeby. I iść naprzód. Tylko to, co jest do tego
potrzebne.
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Podnoszę się z trudem. Ustalam, co mam zrobić rano. Dostaję klucz do drzwi wejściowych. Idę po dzienny przydział płatków. To niedaleko, trochę w dół, w kierunku, w którym będę
szedł jutro. Późne słonce oświetla ulicę, przy której stoi kościół.
Przy wejściu na dziedziniec kościelny wysoka wieża z cegły.
Na okalającym go murze wystawa jakichś fotografii. Jest dziewiętnasta czterdzieści.
Wracam z zakupami na nocleg. Zastanawiam się, co dalej.
Idę ciągle przez Polskę. Teraz, może po raz pierwszy, kwestia
dojścia do granicy staje się realna. Co dalej? Nie mam pojęcia.
Tak naprawdę miałem ustalone pierwsze trzy etapy drogi. W
Niemczech chciałem iść ze wschodu na zachód. Z Görlitz do
Trier. Potem we Francji do Vézelay i dalej do Hiszpanii. W
Hiszpanii? To czyste science fiction. W Hiszpanii chciałbym iść
del Norte. Bo trudniejsze. Bo nad morzem. Bo kocham morze.
Ale teraz mam dojść do granicy i nie wiem, co dalej. Co potem?
Przeglądam internet. Znajduję adresy. Piszę list do szefa kółka
dróg świętego Jakuba w Lublinie i do centrali stowarzyszenia
we Wrocławiu. Proszę o informacje jak iść przez Niemcy. Czy
są jakieś przewodniki? Jest dwudziesta pierwsza. Kulę się w sobie. Niezdarnie zdejmuję ubranie. Łóżko jest równe, wygodne.
Jestem tak zmęczony, że nic mi się już nie chce. Zasypiam.
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Dzień 18. Legnica
Rano w Środzie poszedłem na mszę. Skromny ładny kościół.
Potem siadłem na ławce, na ulicy, przy której kościół stoi. Wyjąłem śniadanie, ciągle to samo. Jakaś kobieta się zatrzymała.
Może z powodu tej muszli, co ją teraz noszę na szyi. Uśmiechnęła się. Coś miłego powiedziała. Rzadko się to zdarza. Chwila.
Uśmiech. Mgnienie. Kolejna łyżka kefiru z płatkami. Za mną,
wzdłuż ulicy, na parkanie odgradzającym plac kościelny, rząd
dużych fotografii. Wstaję, przyglądam się. Środa sprzed lat i te
same miejsca dzisiaj. Kilkanaście, kilkadziesiąt dużych plansz
pokazujących miejsca w Środzie Śląskiej, przedzielone dystansem kilkudziesięciu lat. Patrzę na jedną z nich. Po prawej stronie planszy kolorowe zdjęcie i podpis „ulica Legnicka”. Po lewej jest zdjęcie czarno-białe, podpis „Liegnitzer Strasse”.
Przedstawiają to samo miejsce. Widok na wieżę w Środzie. Inne
plansze skomponowane w ten sam sposób. Kolorowe, współczesne, polskie i obok czarno-białe, historyczne, niemieckie.
Razi mnie to. Takie ostentacyjne przypominanie o przeszłości
tych ziem. O takiej przeszłości, która leżała w granicach innego
państwa. Może to Niemcy sfinansowali? Może tęsknią do tych
ziem, terenów. Może w ten sposób udowadniamy, że to nie nasze. Żeśmy je zajęli. Przecież dziesięć wieków wcześniej nie
było fotografii i nie były to ziemie niemieckie. Dlaczego więc o
tej właśnie przeszłości przypominać? A może jestem przewrażliwiony? Nadwrażliwy. Czy Polacy nie tęsknią za Lwowem?
Czyż nie było to jedno z najważniejszych miast Polski? Narody
przemieszczają się, trochę w jedną stronę, trochę w drugą. Te
ruchy, niczym ruchy tektoniczne, wywołują kataklizmy. Są katastrofami pochłaniającymi setki, tysiące, bywa miliony ofiar. I
po co? Narody jak mieszkały, tak dalej mieszkają w podobnych
miejscach. Ci, co rozpalali ogień wojen, już dawno nie żyją.
Nie żyją też ofiary tych ludzką ręką stworzonych żywiołów.
Czy my kiedyś zmądrzejemy? Czy ludzie zawsze będą dawać
wiarę tym, co judzą do śmierci, do wojny, do nienawiści? Bo to
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nasze, tamto nasze, bo tamci źli są i trzeba ich zetrzeć z powierzchni ziemi?
Ruszam do Legnicy. Zszedłem z asfaltu. Idę jakimiś polnymi
drogami. Idę i idę. I idę. I w kółko idę. Nie ma końca ta droga.
Z nieba leje się żar. Teren wokół płaski, poziomy, wzrok leci
przez niego tak długo, aż zderzy się z jakąś ścianą lasu przecinającą horyzont. Pola nie mają końca. Srebrnozielone przestrzenie ciągną się jak rozlane morze. To nie tak jak wcześniej, gdzie
regularne prostokąty, granice zbóż i przeoranej ziemi. Tutaj nic
nie ma. Nie ma granic. Nie ma pól. Nie ma ludzi. Jest tylko ciągnąca się przede mną droga i rozległe po horyzont płaty zbóż.
Nikogo. Nikogo nie ma. Zaczynam odczuwać trud. Robi mi się
ciężko. Ale już nie tylko z wysiłku, z bólu, jakim częstują mnie
stopy, jakim dotyka mnie pas plecaka. Ciężko mi od samotności. Że ciągle idę. Że nie mam z kim się podzielić. Jakąś myślą.
Spostrzeżeniem. Tym, że zauważyłem ptaka. Tym, że się pocę.
Czymkolwiek. Naprawdę. W komunikacji z ludźmi nie chodzi
wcale o treść czy nawet formę. W komunikacji chodzi o to, że
się jest razem. Że się dzieli. Czym? Bo ja wiem. Sobą, do pewnego stopnia. Zaczynam rozumieć, czym jest odosobnienie.
Niewidzialny i niezrozumiały ból. Ciężar, który siada na barkach. I przygniata do ziemi.
Na drodze wysypany jest jakiś gruz. Spore kamienie i resztki
jakichś płytek czy cegieł. Gdy się na to stanie, boli. Taką mają
metodę utwardzania dróg.
Mijam jakąś wioskę. Właściwiej byłoby powiedzieć: cień
wioski. Upiorny cień. Tu się wszystko rozpada. Całkiem inaczej
niż we wcześniejszych rejonach, w miejscach, przez które przechodziłem. Bezkresnym połaciom pól towarzyszą tu wioski-widma. Puste. Rozpadające się domy. Gnijące słupy trakcji
elektrycznej. Elewacje, które zjada grzyb. Puste oczodoły
okien, czasem zarośnięte pajęczyną. Cisza. Ale ta nieprzyjemna.
Cisza rozkładu i ruiny. Jak to możliwe, że są takie rejony w Polsce? Na rozpadającym się murze większego budynku wyrasta
jakaś gałąź. Tynk pospadał. Poszarzałe od brudu cegły straszą.
Muszę się położyć. Nie dam rady iść dalej. Rozkładam niebie108

ski worek na śmieci. Kładę się na nim. Patrzę w górę. Nade
mną przewody elektryczne. Więc ktoś tu jednak żyje, gdzieś
przecież transportują ten prąd. Liście kołyszą się to w tę, to w
drugą stronę. Słońce między nimi spada na moją twarz. Zamykam oczy. Ile razy je otworzę, widzę błękit nieba. Niebo. Wszędzie jest błękitne. Wcale tego nie zauważamy. Ruszam ponownie. Droga fatalna. Te kamienie urażają stopy. Ciężarówka i
dwóch mężczyzn. Coś robią. Kurzy się niemiłosiernie. Przechodzę przez mgłę rdzawego kurzu. Czuję jego smak na wargach.
Idę. Ciągle do przodu. Po lewej stronie dwa małe budynki. Elewacja z pierwszego odpada. Drugi ma ściany wymalowane na
różowy kolor. Nad drzwiami biała tablica, na której ktoś ręcznie, jakimś mazakiem albo małym pędzlem, napisał „SKLEP”.
Matko kochana. Co za dziura. Co za upadek. Wszystko tu karłowacieje. Jakby zapomniane. Porzucone. Niechciane. Ludzie
są zajęci sobą. Gdzieś tam, we Wrocławiu, tam gdzie im dobrze, gdzie tworzą cywilizację. O takich terenach jak te nikt nie
chce pamiętać. Idę pod górę. Droga jest z zaschniętego, rozjeżdżonego błota. Szczęście, że sucho. Idę pod górę. Jeszcze raz.
Teren powoli się wznosi. Muszę odpocząć. Kładę plecak po lewej stronie drogi. Sam kładę się obok niego. Napiszę kilka
słów. Na blogu. Może chociaż tak będę miał namiastkę tego, że
do kogoś coś powiem. Czy ktoś to przeczyta? Małe szanse. W
tym świecie uwaga ludzi jest cennym towarem. Gospodarują
nią wyspecjalizowane podmioty. Kradną tę uwagę, zajmują,
kierują ku temu, ku czemu chcą. Jakieś tam słowa na blogu. Nikogo to nie obchodzi. Ja nikogo nie obchodzę. Moja droga nikogo nie obchodzi. Czy to ma znaczenie? Nie ma. Po prostu mi
ciężko. Że nie mam z kim pogadać. Powiedzieć. No, ale... tak
naprawdę to był mój wybór. Nikt mi nie kazał. Przeciwnie.
Wszyscy byli przeciw. Więc odpoczywam. Zbieram siły. Droga
wiedzie pod górę. Jest z suchej, pylącej się ziemi. Po obu stronach zieleń traw. Na szczycie wzniesienia stoi pochylone w prawo drzewo. Zaraz stanę. Minę je. Nigdy więcej go pewnie nie
spotkam. Mijamy tak dni i godziny naszego życia, naszej drogi.
Nigdy ich więcej nie spotkamy. To, co się liczy, to czy idziemy
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do celu. Czy gdzieś zmierzamy. Czy tylko próbujemy utrzymać
się na drodze. Bez kierunku, bez tego, co ją uzasadnia, bez
miejsca, do którego ona prowadzi. Dalsze kilometry upływają
mi w zmęczeniu. Dzwoniłem poprzedniego dnia do schroniska
młodzieżowego w Legnicy. Teraz będę je musiał odnaleźć. Te
trzydzieści trzy kilometry stają się strasznie dalekie. Niezrozumiale długie. Gdy witam tablicę z napisem „Legnica”, idę już
ze skrzywioną twarzą. Robię sobie zdjęcie. Jeszcze jedno, tym
razem się uśmiecham. Nie należy źle wychodzić na zdjęciach.
Miasto jest piękne. Czyste, przestronne, nowoczesne. Nigdy
tu nie byłem. Nawet żałuję. W parku zaczepia mnie pijany facet. Namawia na jakiś koncert. Nie, dziękuję. Przechodzę przez
centrum. Kieruję się wskazaniami GPS. Jakiś ośrodek sportowy. Wydaje mi się, że to tutaj. Chodzę miedzy ogrodzeniami.
Puste budynki. Sprawdzam jeszcze raz. To jednak trochę dalej.
Nie potrafię opisać swojego zmęczenia. W stopach czuję pulsowanie bólu. Cały organizm zaczyna się buntować. Przeraźliwie
chce mi się pić. Było gorąco, a ja już dawno wypiłem całą
wodę. Ile jej mogę nieść? Litr? Dwa? Trzy? Niosłem dwa litry.
Szybko ją zużyłem. W końcu odnajduję schronisko. Kobieta
jest uprzejma. Chyba źle wyglądam, bo oferuje sama z siebie
butelkę wody mineralnej. Niech ją Bóg błogosławi. Przypinam
usta do butelki. Czuję, jak wlewa się we mnie ożywczy płyn.
Czy to jest w ogóle płyn? To jest życie, coś, bez czego nie da
się żyć, bez czego nie mógłbym iść, być, istnieć. Odrywam się
od tej butelki. Oddycham głębiej. Opłata. Umiarkowana.
– Gdzie będzie pan spał jutro?
– No właśnie nie wiem. Może pani by mi coś podpowiedziała?
Patrzy na mnie z troską. Na mnie? Na jakieś zwłoki, które
przypałętały się do schroniska i mówią, że idą do Santiago.
Pewnie wzbudziłem litość swoją posturą i wyglądem. Dostaję
wydruk. Właściwie to schronisko jest przewidzianym punktem
noclegowym na szlaku świętego Jakuba. Może to dlatego dostałem odrobinę więcej uwagi, pomocy i serdeczności. Idę do pokoju. Nic nie wiem. Nic nie wiem oprócz tego, że chcę się poło110

żyć na łóżko. Mechanicznie wykonuję niezbędne czynności.
Który to już raz? Osiemnasty. Byle prędzej. Punkt po punkcie,
w śpiwór. Jaką wielką ulgą może być zwykły sen.
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Dzień 19. Złotoryja
Laba. Ulga. Wypoczynek. Wczoraj uprzejma recepcjonistka
znalazła mi nocleg w następnym miejscu, w Złotoryi. Tam też
jest jakieś schronisko. Zadzwoniłem. Mają miejsce. I najważniejsze, dwadzieścia kilometrów. Nareszcie nie będę się musiał
spieszyć, naciskać. Pędzić z samego rana z przysłowiowym językiem na brodzie. Wstałem późno, po ósmej, może raczej
przed dziewiątą. Po prostu wyleżałem się za wszystkie czasy. Te
dwa etapy, z Wrocławia do Legnicy, bardzo mnie zniszczyły.
Zmęczyły. Więc tu zaległem. Parowałem. Wydalałem z siebie
zmęczenie. Przez pory skóry. Przez sekundy czasu, gdzie w
bezruchu, słodkim i wszechobejmującym, spędzałem wreszcie
tyle godzin, ile chciałem.
Rano piękna pogoda. Legnica cała w słońcu. Przede mną
niewielkie jeziorko, ze środka którego tryska fontanna. Dalej
widzę dwie strzeliste wieże jakiegoś kościoła. Są z cegły. Kościół ma czerwony, wysoki dach. Wszystko, na tle błękitu nieba
i lekko postrzępionych bielą chmur, wygląda jak z jakiejś słodkiej pocztówki. Proszę kogoś, żeby mi zrobił zdjęcie. Uśmiecham się. Pierwszy raz od dawna – niewymuszenie. Zdjęcia,
które robię sobie czasem na tle nazw miejscowości, wymagają
ode mnie uśmiechu, często przez zmęczenie. Chwilę wcześniej
wcale tak nie wyglądam. Ale tu, teraz, po długiej, przespanej
nocy, na progu słonecznego, pięknego poranka, śmieję się. Tym
bardziej, że etap będzie krótki, a nocleg mam już umówiony.
Ktoś, kto nie szedł w sytuacji braku umówionego noclegu, nigdy nie zrozumie, jaki to psychiczny ciężar. To gorsze od kilometrów. Od deszczu. Od zmęczenia. Ta niepewność sącząca się
gdzieś nad głową, gdzieś za uchem. Co będzie? Co będzie? A
jak...? Noce ciągle są bardzo zimne, choć w dzień bywa już gorąco. W końcu to drugi czerwca.
Mijam długi betonowy płot. Wyżej kręci się drut kolczasty.
Ścieżka obok płotu składa się z szarego pyłu. W powietrzu unosi się duszący odór. Oddycham na ćwierć pojemności płuc. To
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jakaś fabryka. Niemożliwie długa. Widzę kominy i jakieś budowle. KGHM czy jakoś tak. Muszą emitować ten dławiący fetor? Po prostu trzeba to przejść. Pięćset metrów. Kilometr. Jeszcze trochę. Zostaje to za mną. Mogę oddychać.
Po lewej stronie widzę błękitną linię gór. Myślę, że to góry.
Po tej stronie jest właśnie południe. Nauczyłem się już, że idę
dobrze wtedy, gdy słońce świeci z lewej strony. Idę wtedy na
zachód. Linia dalekich wzniesień jest delikatna. Niewiele wystaje ponad horyzont. Jakby zamglona. Stanowi miły akcent w
tej krainie bezludnych płaszczyzn. W miarę upływu kilometrów
mam wrażenie, że te góry stają się wyraźniejsze. Może nie bliższe, ale z każdą godziną odrobinę wyraźniejsze. Więc z pewnością także bliższe. Trochę się boję. Iść po płaskim to co innego.
Pamiętam etap za Nałęczowem, gdzie było kilka podejść i zejść
po kilkadziesiąt metrów. Źle to wspominam. Człowiek zwalnia.
Idzie krok za krokiem. Dystans się wydłuża, czas rozciąga,
zmęczenie rośnie. Ale góry, które widzę, są na południe ode
mnie. A ja idę na zachód. Staram się przypomnieć sobie mapę.
Tak. Na pewno. Idę powyżej tych gór. Przejdę płaskim terenem
aż do Zgorzelca.
Wpada mi kamień do buta. Właściwie to nie kamień, tylko
gromada maleńkich ziarenek, jakby większego piasku. Staję,
klękam. Zdejmuję but. Ponownie wkładam. Ruszam. Po stu metrach znów to samo. Staję. Pochylam się. Plecak przeważa mnie
do przodu. Klnę. Rozwiązuję but. Wytrząsam wredne kamyczki. Zakładam. Tym razem wiążę go ciasno. Idę dziś w tych lżejszych butach. Niebieskich. Jest lepiej. Teraz już nic mi nie
wpadnie. Niestety. Dziesięć minut później historia się powtarza.
Klnę – tym razem dosadniej. Kurwa jego mać. Ileż można? Czy
to się kiedyś skończy? Siadam. Oglądam zdjęty but. Może ma
jakieś dziury, małe prześwity, którędy małe, wredne kamyczki
wskakują do środka. Niczego takiego nie zauważam, poza tym,
że połowa buta składa się z takiej dość luźnej siatki, tak że jak
dmuchnąć, to powietrze przechodzi przez cholewkę bez problemu. Dobrze, że to krótki etap. Gorąco. Wstaję i idę. Jeszcze tylko trochę kilometrów. Tabliczkę z napisem „Złotoryja” witam
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niewiele po piętnastej. Idę w kierunku schroniska. Z tego, co
wiem – młodzieżowe. Czy ja to młodzież? W wieku pięćdziesięciu dwóch lat? Czy ja jestem stary? Czy jestem młody? Czy
liczby dobrze określają człowieka? Czy starość to kwestia wieku? Ilości lat, obiegów Ziemi wokół Słońca? Czy może starość
to stan psychiczny? Jakaś forma konstatacji, że już nic mi się
nie chce? Czy mi się coś chce? Tak. I to tak bardzo, że idę.
Skręcam w prawo, przez jakieś zielone ogrodzenie. Schronisko to niewielki domek brązowego koloru. Wchodzę po małej
rampie do drzwi. Kobieta jest uprzejma, ale drożej niż w Legnicy. Moje próby negocjacji kończą się fiaskiem. Dostaję pokój
na piętrze. Jestem w nim sam. Rozpakowuję się. Czas ruszać na
polowanie, po środki żywnościowe. Może jeszcze pozwiedzać
trochę miasteczko. W końcu jest wcześnie. Jednak zanim to
wszystko, siadam z komórką i z zeszytem. Mam trochę czasu,
podzwonię. Oglądam mapę. Główną decyzję podjąłem już w
Legnicy. Zastanawiałem się wtedy, jak iść do Zgorzelca. Mogłem iść na północ, drogą przez Bolesławiec. Dwa dni po około
czterdzieści sześć kilometrów. Czy bym przeszedł? Nie wiem.
Docierając do Legnicy, byłem strasznie zmęczony. Gdybym jakimś cudem przeszedł te dwa odcinki i dotarł do Zgorzelca, byłbym u kresu sił i z całą pewnością nie nadawałbym się do rozpoczęcia marszu w Niemczech. Po drugie, droga przez Bolesławiec to ważny trakt komunikacyjny. Chodzenie w Polsce
wzdłuż szos dla samochodów jest bardzo uciążliwe i mało bezpieczne. Samochody rzadko zjeżdżają na bok, kierowcy się irytują, widząc pieszego na poboczu. Te pobocza nie zawsze są.
Jednym słowem, jest to bolesna i niebezpieczna ostateczność,
której należy unikać zawsze wtedy, kiedy to możliwe. Po trzecie, droga świętego Jakuba w Polsce biegnie właśnie trasą na
południe: z Legnicy, przez Złotoryję, Lwówek, Lubań, do Zgorzelca. Tę drogę właśnie wybrałem, bo to szlak jakubowy. Bo
nie prowadzi po asfaltowej szosie, bo ma racjonalne odcinki.
Ksiądz proboszcz w Lwówku wyraża zgodę. Dziękuję Panu
Bogu za tego księdza. Szukam w internecie noclegu w Lubaniu.
Znajduję schronisko kilka kilometrów za Lubaniem, w Henry114

kowie. To nawet dobrze. Przejdę dłuższy dystans do tego schroniska, to ostatniego dnia będę miał bliżej do Zgorzelca. Chcę
tam dojść jak najwcześniej, bo nic nie wiem na temat drogi w
Niemczech. Najlepiej, jak się w Zgorzelcu zatrzymam i pójdę
do Görlitz, zobaczyć co i jak. Może się czegoś dowiem. Dzwonię do schroniska w Henrykowie. Tak. Są miejsca. Można
przyjść. Odkładam wszystko. Idę na miasto.
Złotoryja jest piękna i zadbana. W środku wysoka okrągła
wieża z kamienia. Kościół bardzo ładny. Ma czerwony dach i
wysoką białą wieżę. Wchodzę na chwilę. Zapadam się w ciszę.
Wychodzę na słońce. Jest ciepło. Robię zakupy. Na przestronnym rynku jakiś mężczyzna sprzedaje truskawki. Nie mogę się
oprzeć. Coś mi się należy od życia. Za ten mój trud. A może to
po prostu łakomstwo? Uwielbiam truskawki. Przez tę pielgrzymkę mija mi właśnie ten krótki okres w roku, gdzie można
te owoce jeść świeże, prosto z pól. Kupuję kilogram. A co tam.
Idę z powrotem do schroniska. W pokoju wkładam truskawki
do woreczka foliowego i pieczołowicie płuczę w łazience. Potem szczęście. Kolejne owoce wyzwalają fale przyjemności,
płynące od ust do wnętrza przełyku, głowy, mózgu, serca. Co za
jazda. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Zjadam prawie cały kilogram. Czuję się pełny. Z wyrzutem patrzę na zakupione w sklepie pierogi. Czy dam radę je zjeść? Biorę je i schodzę na dół. W
kuchni dwaj mężczyźni. Jeden coś smaży, drugi gotuje.
– Chwileczkę. – Dają znać, że zaraz skończą.
Obok kuchni jest spora sala. Gra telewizor. Nie widzę, co się
na nim dzieje. To znaczy widzę, tylko nie widzę. Nie obchodzi
mnie to. Nie dociera do mnie ani obraz, ani dźwięk. To tylko
męczący szum. Siadam na krześle. Czekam. Już. Mogę tam
wejść. Między kuchnią a salą ogólną jest spore okno. Rzecz jasna – bez szyby. Znajduję garnek i wrzucam pierogi. Lustruję,
co robili tamci mężczyźni. Na kuchence gotuje się garnek pełen
ziemniaków. Na patelni przysmażona cebula. Wyglądają na turystów. Ludzi, którzy wędrują w dzień po górach, a na noc
schodzą do schroniska. Podziwiam ich przemyślność. Za grosze
można się najeść. Napełnić zbiornik tak, aby organizm był go115

tów do następnego wysiłku. Kartofle, trochę smalcu i cebuli.
Moje pierogi też nie były drogie. Włączam czajnik elektryczny,
będzie herbata. W końcu jem. Obok mnie dorosły mężczyzna z
jakimś młodym chłopakiem. Szczerze mówiąc, wyglądają jak z
domu poprawczego. Czy ich nie krzywdzę, gdy takie skojarzenia mi się nasuwają? Ale wyglądają, jakby się stamtąd wydostali. Wydostali własnymi siłami. Wyglądają na ludzi po przejściach, którzy własnym wysiłkiem dochodzą do siebie. Przełamują słabości. Są twardzi i zawzięci.
Pierogi smakują jako tako. Nie można za wiele wymagać. W
końcu liczy się tylko to, żeby można było iść następnego dnia.
Wracam do siebie na górę. Jest już późno. Przeglądam mapę.
Do Zgorzelca na ostatnim etapie będę miał jakieś dwadzieścia
jeden kilometrów. Jeśli wyjdę bardzo wcześnie, to będę miał
sporo czasu na Görlitz i zaplanowanie dalszej podróży. Słyszałem też, że Niemcy mówią po angielsku. W tym cała moja nadzieja. Bo u mnie z niemieckim niestety bardzo słabo. Oglądam
drogę do granicy: Lwówek, Henryków, Zgorzelec. Co potem?
Nie wiem. Nic potem. Liczy się, co teraz. A teraz po prostu...
zasypiam.
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Dzień 20. Lwówek
Strasznie radują mnie małe żółto-niebieskie znaczki. Widzę
je już drugi dzień. Droga świętego Jakuba – Via Regia, na niebieskim tle żółta, stylizowana muszla. To zmienia. Zmienia
wszystko. Nie jestem już wałęsaczem, lodołamaczem przedzierającym się przez Polskę wymyślonym przez siebie szlakiem.
Jestem u siebie. Jestem na drodze świętego Jakuba. Jestem pielgrzymem, który idzie szlakiem dla pielgrzymów. Mój wysiłek i
szalone przedsięwzięcie nabiera pewnego sensu, zakotwiczenia.
Staje się częścią znanego świata, a nie wyłącznie wyzwaniem,
które mu rzuciłem. Cieszę się, ilekroć widzę te znaki, chociaż
często są bez strzałek, czyli informują po prostu, że jesteś na
szlaku. Dobre i to.
Od momentu wyjścia ze Złotoryi idę pod górę. Szczerze mówiąc, zaczyna mnie to irytować. Idę pod górę i idę pod górę. Jasna cholera. Końca nie widać. To jakaś dziwna miejscowość.
Jak tu dzieci chodzą do szkoły? Pod górkę? Kolejne metry w
gorącym słońcu rozgrzewają mój organizm ponad miarę. Piję.
Ale jest jeszcze wcześnie. Po kolejnych pięciuset metrach pod
górę czuję ból w stawie skokowym. Tym owianym złą sławą,
tym który mi się zepsuł jeszcze w Lublinie, który mnie omal nie
zatrzymał na drodze do Opoczna. Boli. Po prostu boli. Zwalniam. Idę bardzo delikatnie. Ale wciąż jest pod górę. Zapieram
się z całej siły na moich kijkach. Dyszę. Pocę się. Czuję, jak
spływają po mnie stróżki potu. Pas biodrowy rani mi boki. Usta
mam otwarte. Idę. Ciągle pod górę. Czy to się kiedyś skończy?
Czy w tej miejscowości da się mieszkać? Co to za dziwne miejsce? Ludzie, których mijam, idą bez wysiłku, ale mijam tych,
co idą z góry na dół. Plecak jest niemożliwie ciężki. Pełny
wczorajszych zakupów i wody, którą powoli zużywam. Gdy dochodzę na szczyt, dosłownie nóg nie czuję. To jakiś absurd ta
miejscowość. Pewnie ze sto pięćdziesiąt metrów w pionie, a
może więcej. Nie potrafię ocenić. Moje nogi potrafią ocenić, że
dalej nigdzie nie pójdę. Kawałek równego trawnika przed jedną
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z posesji po lewej stronie. Rozkładam mój worek foliowy. Siadam na nim. Zdejmuję buty. Nogi mi parują. Odpoczywam.
– Dzień dobry.
Oglądam się. Za mną stoi młody mężczyzna.
– Dzień dobry.
– Gorąco?
– No gorąco.
– Gdzie pan idzie?
– A... trochę daleko. Do Hiszpanii.
– Do Hiszpanii?
Widzę zdziwienie na jego twarzy.
– Do Santiago de Compostela. Idę na pielgrzymkę. To znaczy pielgrzymuję do grobu świętego Jakuba Apostoła.
Mężczyzna kuca.
– To daleka droga jeszcze przed panem.
– No daleka.
Wyciąga rękę z butelką wody.
– Proszę. Przyda się panu.
Butelka jest zimna. Przyjemnie chłodzi moją dłoń. Dziękuję
mu. Jeszcze kilka zdawkowych słów i zostaję sam. Obracam
się, widzę, że mężczyzna rozmawia z jakimś starszym, może z
ojcem. Wkładam z powrotem buty. Dziś długi etap. Muszę iść
dalej.
Pogoda jest prześliczna. Widoki jak zwykle, niekończąca się
pustka, pokryta zbożem i gdzieniegdzie drzewami. Wzrok ślizga się po tych falach zieleni, biegnie po horyzont, którego
ciemniejszą linię rysują dalekie drzewa. Nad nimi, poprzesuwane bielą nieśmiałych chmur, błękitne niebo. Słońce. Poza tym
droga. Powtarzające się kroki. Połykam czas i odległość. O niczym nie myślę. Modlę się. Jak zwykle modlę się za tych, co mi
coś dobrego zrobili. Nawet za tego faceta, który przyniósł mi
butelkę wody. Modlę się, żeby Bóg się nim opiekował. Żeby
mu sprzyjał. Żeby nad nim czuwał. Idę. Jestem po prostu tym
marszem. Przez moje oczy i świadomość przelewają się podobne do siebie krajobrazy. Siadam, żeby wypocząć i znowu idę.
To wszystko zaczyna być formą jakiegoś transu. Można się w
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tym zagubić. Jest tylko to jedno. Gdzieś, nie wiem gdzie, jest
siła, która mnie pcha. Wciąż do przodu. Jeszcze trochę. Żeby
dojść na nocleg.
Lwówek Śląski zaczyna się bardzo wcześnie. Wokół nadal
pola. Z lewej pasą się krowy. Rozmawiam z nimi. Życzę im
wszystkiego najlepszego. Nie mam pojęcia, czy spotka je
„wszystko, co najlepsze”, ale uspokajam je na wszelki wypadek. No i życzę. Życzyć przecież można. Podnoszą łby. Spoglądają z zainteresowaniem.
– No to hej – żegnam się z nimi.
Po prawej w oddali jakaś fabryka. Tak myślę, sądząc po
kształtach wynurzających się z pewnej odległości. Ciągle idę,
choć tablicę, że to Lwówek, minąłem już dawno. W końcu dochodzę do miasta. Przyjemne. Schludne. Idę w kierunku parafii,
która zechciała mnie przyjąć. Kościół jest wysoki, zbudowany z
kamienia. Stoi przy wąskiej uliczce. Wchodzę na krótką chwilę.
Wewnątrz są przepiękne witraże. Cała przestrzeń za ołtarzem
jest nimi przeszklona. Każdy ma pewnie ponad dziesięć metrów
wysokości. Cichnę. Chwilę jestem swoim oddechem. Kościół
jest pusty. Wychodzę. Rozglądam się. Idę za wskazaniem pewnej kobiety. Po prawej stronie jest przejście przez bramę z kamiennym łukiem. Ośrodek Caritas. Gdy pukam, otwiera mi
mężczyzna w średnim wieku. Tak, ksiądz proboszcz mówił, że
przyjdę. Pyta, czy mam paszport. Podaję mu. Prowadzi mnie do
pokoju i prosi, żebym zaczekał. On pójdzie po pieczątkę do Kościoła. Nie mam nic przeciwko. Pokój jest ładny, łóżko wygodne. Jestem tu sam. Zasłaniam zasłony w oknach, bo z placu
przed ośrodkiem widać wszystko na przestrzał. Mężczyzna
wraca i oddaje mi paszport. Omawiamy jutrzejszy sposób
opuszczenia pokoju. Mam zostawić klucz w drzwiach i go zawołać. On tu będzie. Trochę dziwnie, że nie mam kontaktu z
księdzem. Jeszcze zakupy i parę kroków po miasteczku. Podoba
mi się. Przy głównym placu wysoka wieża z zegarem. Wygląda,
że jest zrobiona z jakiegoś szarego kamienia. Niezbyt urodziwa,
ale zawsze się wyróżnia. Trochę nowych bloków. Trochę starszych. Wszystko odmalowane i czyste. Wracam do pokoju.
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Mam dwa klucze. Do drzwi wejściowych i do samego pokoju.
Sprawdzam maila. Mam odpowiedź od szefa stowarzyszenia z
Wrocławia. Pisze, gdzie w Görlitz mogę znaleźć przewodnik i
dostać niemiecki paszport pielgrzyma. Odpisuję z podziękowaniem. Szukam w internecie noclegu w Zgorzelcu. Gdzieś tam
muszę się zatrzymać. To za dwa dni, ale lepiej już teraz coś znaleźć. Agroturystyka. Dzwonię. Negocjuję. Kobiecy głos po drugiej stronie w końcu zgadza się na zniżkę dla pielgrzyma. Bogu
niech będą dzięki. Nie, nie jutro. Przyjdę w piątek. Tak. Potwierdzam. Odkładam komórkę. Zamykam drzwi na klucz. Jutro będzie długi etap. Szybko zanurzam się w śpiwór. Muszę się
wyspać.
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Dzień 21. Henryków
Czwarty czerwca, czwartek. Idę długi etap do Henrykowa.
Schronisko „Pod Cisem” czy jakoś tak. Pogoda mnie rozpieszcza. Niebo jest błękitne. Po horyzont ciągną się trawy i zboża.
Na krawędzi horyzontu przesłonięte błękitną mgłą góry. Niestety od Złotoryi teren stał się bardzo pofałdowany. Ciągłe wycieczki w górę i zejścia w dół są dla mnie bardzo męczące. Idę
po znakach drogi świętego Jakuba. To jednak czasem nie wystarcza. Szedłem kawałek asfaltem. Gdzieś powinien być skręt
w prawo. Po lewej wielka sterta obornika. Niczym mała piramida. Potem ostro w górę kilkaset metrów. Klnę na czym świat
stoi. Boli mnie to podchodzenie. Zatrzymuję się. Widok nieziemski. Cudownie jest móc patrzeć tak daleko. Zazwyczaj nasz
wzrok zatrzymuje się po kilku, kilkunastu metrach. A tu... Podobnie jest z życiem. Zazwyczaj widzimy tylko parę chwil do
przodu. Parę dni. Nie widzimy życia jako całości. Gdzieś po horyzont. Po linię narodzin i śmierci. Media, zdarzenia, konieczności przykuwają nasz wzrok do dnia codziennego. To jest do
tego, którego za chwilę nie będzie. Zniknie. Nigdy nie wróci. I
tak w kółko. Czasem dobrze jest tak stanąć i się rozejrzeć. Po
świecie, po życiu, po horyzont. Co za nim? Dalsza rzeczywistość? Dzwoni mój telefon. Odbieram. Rodzina. Relacjonuję, co
i jak. Zawsze staram się uspokajać. Wszystko dobrze. Tak. Czuję się dobrze. Wszystko w porządku. Nic gorszego nad martwiącą się rodzinę w domu. Zaczną wydzwaniać. Co to da?
Sprawdzam GPS. Ponownie klnę. Te kilkaset metrów – kilometr? – jaki zrobiłem pod górę, tak to kilometr, może nawet
więcej. Więc ten kilometr przeszedłem w złą stronę. Wracam.
Teraz schodzę w dół. Nie jest to wiele. Ale boli. I wkurza. Wkurzam się na samego siebie. Na swoje gapiostwo. Na nieuwagę.
Jestem wściekły na siebie. Wyrzucam sobie. Idę. Dochodzę do
tej sterty gnoju. Rzeczywiście, od głównej drogi odchodzi mała
gruntowa dróżka, po przeciwnej stronie niż ta piramida. Odwróciłem wzrok. Nie zauważyłem. Ludzie nie zdają sobie sprawy,
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jak łatwo jest coś przeoczyć w takiej drodze. Zdaje się, że nic
prostszego, jak przyglądać się i śledzić wszystkie możliwe znaki. Umysł tymczasem wałęsa się gdzieś ze wzrokiem. Leci tu
albo tam. Sprawdzam jeszcze raz dokładnie. Nie ma. Nie ma
żadnego znaku drogi świętego Jakuba, który sygnalizowałby
konieczność skrętu w tym właśnie miejscu. Klnę tych, co oznaczali. Widzę, że nie ma tu drzewa ani budynku, ani słupa, na
którym można by oznaczenie powiesić, przybić, namalować.
Nie ma nic. Jest linia asfaltu i odchodząca od niej wąska polna
droga. Skręcam, gryząc frustrację. Robienie kilometrów na darmo nie jest moją pasją. Powoli wchodzę w las. Idę znów ostro
pod górę. Wszystko tonie w zieleni. Żadnych ludzi. Dzika przyroda. Pięknie tu. Z mojej prawej strony widzę sarnę. Cudne ma
umaszczenie. Patrzy przez chwilę na mnie. Zmyka. Skoki, jeden, drugi. I już jej nie ma. Dlaczego nie chce się zatrzymać?
Nie zrobiłbym chyba jej krzywdy. Podszedłbym, pogadał.
Chwilę byśmy popatrzyli na siebie. Zwierzęta boją się ludzi. Te
dzikie. I słusznie. Dywan z liści nade mną kołysze się w słońcu.
Droga staje się coraz trudniejsza. Tak naprawdę są to dwie
ogromne koleiny wyżłobione oponami jakiegoś ciągnika, przedzielone wąskim pasem gęstej trawy. Koleiny mają głębokość
trzydziestu, czterdziestu centymetrów. Stoi w nich miejscami
woda. Widzę dzięcioła. Rytmiczne stukanie. W jakimś sensie
czuję się częścią tego lasu. Z trudem brnę przez wąski pas trawy między koleinami. Idąc za kolejnymi oznaczeniami szlaku,
w końcu gubię drogę. Znów przeoczyłem? Sprawdzam GPS,
chyba nie jestem rasowym turystą, a może oznaczenia nie były
konsekwentne? Skręcam w poprzek lasu. Przedzieram się przez
teren, gdzie nie ma żadnego szlaku. Po prostu. Drzewa, trawa,
zarośla. Wychodzę na skraj lasu i znajduję. Jest droga. Jestem
na czymś w rodzaju płaskowyżu. Przede mną pole z posadzonymi rzędami małych sadzonek. Nawet nie wiem, co to jest. Mają
po mniej niż pół metra. Rozkładam się. Siadam. Zdejmuję buty.
Jestem całkiem sam. Całkiem sam od iluś godzin. Bratam się z
tą samotnością. Zaprzyjaźniam. Był już moment, kiedy była nie
do udźwignięcia. Kiedy przygniatała mnie do ziemi jak ciężki
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kamień dźwigany na plecach. Teraz jakoś się z nią godzę. Nie
jest mi lekko, ale jest inaczej. Po prostu akceptuję to, że jestem
sam. Zupełnie sam. W promieniu kilku kilometrów trudno spotkać człowieka. Braćmi są mi te rośliny, zwierzęta. Przynajmniej na ten czas. Słońce grzeje moje policzki, czoło, całą
twarz. Zasłaniam ją trochę kapeluszem. Wstaję. Te podejścia w
lesie całkiem mnie wykończyły. Idę resztkami sił. Raczej uporem niż wolą. Bezrozumnym uporem, który wypchnął mnie z
domu. Na tę drogę. Dokąd? Dokąd tak naprawdę idę? Dokąd
chcę tak naprawdę dojść? Do Santiago? To nierzeczywiste. Tak
odległe, że niemożliwe. Idę jednak. Idę tak naprawdę, nie wiem
dokąd. Nie wiem, dokąd dojdę. Ale idę też do miejsca poza tym
światem. To jest do miejsca, które nie jest miejscem geograficznym. Idę do miejsca, którego nie znam, bo wszystkie miejsca,
które znałem, mi nie wystarczały. Nie tłumaczyły. Czego?
Wszystkiego. Bo musi istnieć. Jakieś proste wytłumaczenie.
Proste jak struna światła. Proste jak oddech. Proste jak bezkres
błękitnego nieba. Bo życie i rzeczywistość nie mogą być pokiełbaszoną łamigłówką, splątanym węzłem zdarzeń i chęci.
Idę, bo chcę wiedzieć, poznać, znaleźć coś, czego nie wiem,
czego nie znam, czego znaleźć niepodobna. Wstaję. Ruszam dalej. Bolą mnie nogi. Ze stawu skokowego coś mi się ulało. Niewielka gula. Źle to wygląda, ale nie boli, więc po założeniu butów mogę o tym nie myśleć. Mijam Lubań. Idę do Henrykowa.
Jeszcze nigdy nie byłem tak zmęczony. Te podejścia i zejścia
zupełnie ze mnie wydarły: siłę, odporność, dobre samopoczucie. Idę przez ból. Większość mojej drogi jest drogą przez ból.
Nie tyle przez pola, lasy, miasta, co przez ból. Taki czy inny. I
przez lęk, że ból może być w końcu taki, że dalej już nie pójdę.
Że mi się coś ostatecznie zepsuje. Że stanę. A ja chcę iść, iść,
iść...
O osiemnastej dochodzę do drogowskazu z napisem „Henryków”. To jeszcze trochę. Tym razem włączam GPS. Niewiele
widzę w słońcu. Bateria siada, więc ekran się ściemnia automatycznie. Dzwonię do schroniska. Pytam, jak tam dojść. Mówię,
gdzie jestem. Ruszam zgodnie z instrukcjami. Przechodzę przez
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wioskę. To dalej. Ciągle dalej. Uważnie przyglądam się budynkom. Ten miał być czerwony i z prawej strony. Ciągle go nie
ma. Może powinienem zawrócić? Pytam kogoś. Tak, to jeszcze
dalej. W końcu docieram. Przyjmuje mnie sympatyczny mężczyzna.
– Tu mamy jeszcze dwie osoby na noclegu. To Czesi.
Patrzę niemo.
– Przyjechali tu do pracy gdzieś w pobliżu i śpią tutaj.
Przypominam sobie dwóch młodych mężczyzn obok samochodu, przed wejściem do schroniska. To pewnie oni. Dostaję
księgę do wpisu. Uiszczam skromną opłatę. Sala jest duża,
przestronna. Pewnie ze dwadzieścia polowych łóżek. Dwa z
nich rozesłane. To tych Czechów. Wybieram pierwsze po przeciwnej stronie. Jest kuchnia i prysznic. Pytam o jedzenie.
– Tu naprzeciwko jest sklep. Niech pan zapyta.
Idę do sklepu. Godzina wcale nie sklepowa, ale sklep też
partyzancki. To raczej pokój w domku tuż obok schroniska.
Ceny? Biedronka razy dwa. Może trochę więcej. Kupuję pasztet
i chińską zupę rozpuszczalną. Wracam do schroniska.
– Cześć – witam się z pierwszym Czechem. – Jestem Zbyszek. Jak masz na imię?
– Moje meno?
– Meno.
– Miklosz.
Kiwam głową. Miklosz ma brodę i wygląda sympatycznie.
Przed ich dwoma polowymi łóżkami, na których leżą jakieś klamoty, stoi duży telewizor. Gotuję wodę. Zalewam w kubku od
księdza Jurka chińską zupkę. Czysta rozkosz. Mniejsza o walory zdrowotne.
– Smacznego – mówi drugi Czech, który właśnie wszedł do
środka.
– Dziękuję – odpowiadam i unoszę się. – Zbyszek.
– Honza.
Ściskamy sobie ręce. Będę spał z tymi dwoma Czechami.
Chyba pierwszy raz w towarzystwie. Włączają telewizor. Jakieś
czeskie komedie lecą. Wnioskuję z tego, co słyszę, bo widzę te124

lewizor od tyłu. Honza i Miklosz piją piwo i śmieją się co chwilę. Ja całkiem bezwiednie odlatuję ze zmęczenia. Przepadam w
sen. Mam tylko nadzieję, że rano nie będę mówił po czesku.
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Dzień 22. Zgorzelec
Jest piątek, piąty czerwca 2015 roku. Idę z Henrykowa do
Zgorzelca. Idę ostatni etap w Polsce. Trochę dziwnie się z tym
czuję. Nawet bardzo dziwnie. Cała ta moja podróż, pielgrzymka, taka słodko-gorzka. Chyba bardziej gorzka, jeśli chodzi o
ilość zdarzeń. Ale bardziej słodka, jeśli chodzi o to, co chcę zachować w pamięci. Polska żegna się ze mną oszałamiająco. Jest
około dwadzieścia stopni. Świeci słońce. Wieje lekki wiatr.
Źdźbła traw, gałęzie drzew kołyszą się delikatnie. Wszystko jest
mieszanką zieleni i błękitu. Oddycha się swobodnie. Pełną piersią. Skręciłem zgodnie ze znakami w polną drogę. Teraz stoję
przed jej rozwidleniem. Jedna odnoga prowadzi w prawo, druga
w lewo. Na samym środku, na drzewie, jest tabliczka ze znakiem drogi świętego Jakuba. Wszystko dobrze, tylko że nie
wskazuje ona, którą z dwóch odnóg wybrać. Idę w lewo. Mijam
kępę drzew. Podążam dalej. Zatrzymuję się. Sprawdzam na
GPS. Szit. To było w prawo. Zaciśnięcie szczęk. Małe złorzeczenia. Całe szczęście, że do Zgorzelca mam blisko. Nocleg na
południu miasta, więc będę musiał dołożyć trochę dystansu.
Rozglądam się. Chłonę jeszcze raz. Polskę, która, jakby nigdy
nic, uśmiecha się do mnie swoim najpiękniejszym z uśmiechów. Jakby chciała mi powiedzieć: dobrze mi było z tobą. Mi z
tobą też – odpowiadam i nie odpowiadam. Czuję. Sam nie
wiem, co. Nie wszystko musi być nazwane. Spieszę się. Idę
szybko, bo mam plan. Muszę koniecznie przejść dzisiaj granicę.
Zorientować się, co dalej w Niemczech. Oprócz wiedzy, że
chcę iść do Trier i niewielkiej sumy euro w kieszeni oraz złotówek na koncie, nie mam nic. Z niemieckiego znam podstawowe
zwroty. Potrafię powiedzieć, jak się nazywam, skąd jestem, ile
mam lat. Potrafię powiedzieć czego mi potrzeba, że szukam
noclegu czy czegoś do picia. Nie za wiele tego. Ale ponoć
Niemcy mówią po angielsku. Taką mam nadzieję. Że mówią.
Ogólnie Niemców nie lubię. Nigdy nie byłem w Niemczech.
Raz jeden miałem okazję porozmawiać z Niemcem w pociągu.
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Nie było źle. Ale jednak ich nie lubię. To przez historię. Historię, która jest rzeczywistością, tylko nie teraz. To wrodzy nam i
butni ludzie. Tak mi się wydaje. Z nimi, jeśli już, to trzeba będzie walczyć. Jak dawniej. Na śmierć i życie. A może to nieprawda?
Gdy docieram do Zgorzelca, zaczynają mnie mijać motocykliści. To się zaczęło już przed Wrocławiem. Pędzą tak, że się
nie da opisać. Szaleńcy. Dawcy organów – tak się czasem o
nich mówi. Na progu ryzyka, pochyleni nad kierownicami
swych maszyn, zamknięci w kaskach, pędzą drogami. Zastanawiam się, po co. Chyba po to, żeby się jakoś wyżyć. Przekroczyć jakieś granice. Pokazać swoją odwagę, szaleństwo? Idę
poboczem głównej drogi wjazdowej do Zgorzelca. Jakieś centrum handlowe przy skrzyżowaniu dróg. Skręcam w lewo.
Słońce wydobywa kolory z otoczenia. Białe, czerwone, zielone.
Nie jestem zmęczony. Spieszę się. Podążam za wskazaniem
GPS do miejsca noclegu. W końcu odnajduję je.
Starsza pani wita mnie miło. Pokazuje pokój i łazienkę. Będę
spał sam. Rozmawiamy. Pyta mnie o cel pielgrzymki i o to, którędy będę szedł.
– Niemcy nie są tacy źli – ośmiela mnie.
– Nigdy tam nie byłem.
– Niech pan się nie boi. Umie pan trochę po niemiecku?
– Potrafię się przedstawić i powiedzieć, o co mi chodzi.
Kiwa głową ze zrozumiem.
– To wystarczy. Zawsze może pan poprosić o pomoc. Albo o
nocleg. Najlepiej starszych ludzi. My tu sprowadziliśmy się... –
zaczyna wspominać. Opowiada, jak to było. Jak to było z
Niemcami. Że w sumie to dobrzy sąsiedzi. Że da się z nimi żyć.
Staram się jej wierzyć. Staram się, to znaczy nie wierzę, bo
jakbym wierzył, to nie musiałbym się starać. Pytam ją o najbliższy sklep i o to, jak dojść do katedry Piotra i Pawła po niemieckiej stronie. Chwilę później, już bez ciężkiego plecaka, wychodzę. Idę główną ulicą. Prowadzi mnie w dół i w dół. Wcale się
nie cieszę. Nysa płynie w dolinie, a Zgorzelec jest położony
wyżej. Więc potem będę musiał iść pod górę. Zatrzymuję się
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przy sklepie. Kupuję banany i wodę do picia. Następnie przy
aptece po prawej stronie. Tu kupuję plastry na odciski. Kto wie,
może mi się przydadzą. A za granicą wszystko drogie. Schodzę
ulicą niżej i niżej, aż... widzę rzekę. Granicę. Za nią domy,
drzewa. Ludzie. To już nie Polska. Gdzie ja zaszedłem? Po prawej stronie jest muzeum, w którym można dostać ostatnią pieczątkę w Polsce. Można by było. Zamknięte na trzy spusty. Jest
trzynasta pięćdziesiąt. Jak to możliwe? Dlaczego zamknięte?
Fasada wyremontowana. Pewnie z unijnych funduszy. I po co?
Zamknęli i już. Przede mną, na wprost, widzę most, za nim
wielką i majestatyczną katedrę „Peter und Paul”. Dochodzę do
tego mostu. Wyjmuję komórkę. Piszę parę zdań na blogu. Mam
wrażenie, nie, nie wrażenie, pewność, że coś się kończy. Oto
szedłem. I doszedłem. Do granicy, która nicią lśniącej rzeki
wije się teraz przede mną. To już koniec. Koniec mojej pielgrzymki w Polsce. Koniec znanego mi kraju, języka, przestrzeni. Koniec jest zawsze trudny. Tym trudniejszy, im silniej jesteśmy związani, z tym co trzeba opuścić. Czy kiedyś przyjdzie mi
– odpycham zawsze tę myśl – opuścić wszystko? Wszystko, co
znam? Więc stoję tak na tej granicy. I patrzę. Niczego nieświadomi ludzie przechodzą przez most. W jedną, w drugą stronę.
Słyszę szprechanie. Obcy język. Ostry. Nieprzyjemny. Idę.
Przed siebie. Zostawiam Polskę za plecami. Przynajmniej na
chwilę. Proszę grupkę Niemców na moście o „foto machen”.
Rozumieją. Umieją obsługiwać Samsunga. Robią mi dwa zdjęcia. Przechodzę most. Bundesrepublik. Po prawej stronie katedra. Wspinam się ku niej ostrym podejściem. Widzę wejście.
Wewnątrz, zaraz za drzwiami, kontuar. Za nim dwóch starszych
panów.
– I’m sorry. Can you speak English?
Wyraz kompletnego braku zrozumienia.
– Nein. Nein.
Próbuję jeszcze coś po angielsku. W moją stronę pada kilka
zdań, z których nic nie pojmuję. Nie rozumiem też, jak w takim
miejscu, w którym przecież będzie wielu turystów, mogą być
dwaj ludzie, którzy nic nie potrafią po angielsku. Rozpaczliwie
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próbuję powiedzieć po niemiecku, że jestem pielgrzymem i
chcę niemiecki paszport na Jacobsweg. Widzę błysk zrozumienia w oczach starszego pana. Po następnych kilku zdaniach,
których sensu nie potrafię odczytać, wyjmuje pilgerausweis.
– Zwei euro.
Płacę. Wydaje mi resztę. Nie myli się. Proszę o pieczątkę w
nowym paszporcie. Przystawia.
– Date – pokazuję palcem. – Datum. – Nie wiem, jak to powiedzieć. – Tag.
Wyraz zrozumienia. Szuka czegoś pod ladą. Wyjmuje pieczątkę z datownikiem. Przybija pod pieczęcią katedry. Zaprasza
mnie do dużej mapy obok i coś tłumaczy. Chyba mu chodzi o
to, gdzie w Görlitz mogę jeszcze podbić ten paszport. Kiwam
głową z uprzejmości. Przyjmuję potok słów, próbując, naprawdę próbując coś z niego wyłowić. Coś, co bym zrozumiał. Bezskutecznie. Żegnam się uprzejmie. Wychodzę. Jak to możliwe?
Że nie mówią po angielsku. Przecież powinni. Obracam się.
Przyglądam się jeszcze raz katedrze. Tak. Nie myliłem się. Jest
w niej coś uderzającego. Na szczycie ani na żadnej wieży nie
ma krzyża. Kościół bez krzyża? To dla mnie jak samochód bez
silnika albo kierownicy. Jakiś żart. Kpina. Dziwne. Idę teraz do
góry. Görlitz, podobnie jak Zgorzelec, spada ku Nysie. Więc teraz mam pod górę. Męczy mnie to chodzenie w górę i w dół. To
bardzo obciąża stawy, mięśnie. Strasznie mi to przeszkadza.
Szukam adresu biura wskazanego mi przez polskie stowarzyszenie w mailu. Nie mogę znaleźć. Pytam kogoś. Nie mówi po
angielsku. Jeszcze jednego. Znów to samo. Rozglądam się pilnie za bankomatem. Przecież w tych Niemczech będę musiał
płacić. Po dłuższym czasie znajduję bank. Wchodzę do środka.
Kilka bankomatów. Podchodzę do jednego. Postępuję zgodnie z
instrukcją. Po wprowadzeniu pinu automat wypluwa kartę. Jakiś komunikat po niemiecku. Rozglądam się bezradnie. Jakaś
dziewczyna. Pytam ją po angielsku. Ona podchodzi i czyta.
Moja karta została odrzucona – odpowiada łamaną angielszczyzną. Nic więcej nie mogę się dowiedzieć. Görlitz jest niemożliwie wysprzątane. Czyste i lśniące. Mam wrażenie, że to takie
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okno wystawowe Niemiec. Jakby je wypolerowali i mówili –
chodźcie i zobaczcie, jak jest w Niemczech. Zaczynam się martwić. Moja karta nie działa w tym kraju, może jakaś lipna.
Niemcy nie mówią po angielsku. A ja nie wiem, dokąd iść i co
ze sobą zrobić. Po co ja tu właściwie przyszedłem? Jak sobie
wyobrażam dalszą podróż? Da pan sobie radę – mówiła moja
gospodyni. Coraz mniej to widzę. Coraz bardziej się po prostu
boję. Pytam kolejnego młodego człowieka, czy mówi po angielsku.
– A little bit.
Wreszcie trafiłem.
– Oh yes – odpowiada na moje pytanie o biuro turystyczne.
Pokazuje mi drogę. To niedaleko.
Trafiam, tym razem bez trudu. W środku ekspedientka woła
koleżankę. Ta częściowo zna angielski. Chodzi mi o przewodnik. Tak. Jacobsweg. Kobieta przynosi mi niewielką książeczkę.
Otwieram i kartkuję. Nic z niej nie rozumiem.
– Czy tu jest napisane, gdzie można znaleźć nocleg?
– Pan pozwoli. – Kobieta przegląda strony. – Tak. Tu i tu.
O... widzi pan? Ten znaczek. To oznaczenie noclegu.
– Ile to kosztuje?
– Piętnaście euro – podaje kwotę.
– Zgoda – kiwam głową.
Nie wiem, czy coś z tego przewodnika zrozumiem. Ale innego nie mają. Tylko ten jeden. To się u nich nazywa „Droga Ekumeniczna”. Nieważne. Bez jakiejś pomocy nie mam tu czego
szukać. Widzę następny bank. Wchodzę. Wkładam kartę do
bankomatu. Tym razem działa. Wypłacam sto euro. Uff. Przynajmniej tyle. Idę jeszcze pozwiedzać Görlitz. Zorientować się,
jak tu jest. Miasto jest ładne. Nie widzę przejść dla pieszych.
Ludzie przechodzą po prostu przez ulicę. Posterunek niemieckiej polizei. Chyba stoją z radarem. Ale w mieście? Tu wszyscy
powoli. Po około godzinie zaczynam powrót. Nie rozumiem
niemieckiego. Mam jakąś niezrozumiałą książkę. I wiedzę, że
chcę iść do Trier w pobliżu granicy francuskiej. Dość niewiele.
Po przejściu granicy sprawdzam ceny euro w kantorach. Znaj130

duję najkorzystniejszą. Wymieniam resztę pieniędzy, tych, co
mam ze sobą i większość tych na koncie, na euro. Lepiej mieć
gotówkę. Trzeba pilnować, ale karta nie zawsze działa. Wracam
do pokoju. Nogi bolą mnie nie z tej ziemi. Zrobiłem dodatkowo
z dziesięć kilometrów. W tym duże zmiany wysokości. Kładę
się na łóżku i studiuję mój przewodnik. Jest mapa ogólna i
mapy etapów. Są, zgaduję, miejsca noclegowe. Adresy, telefony. Z mojego telefonu za drogo wyjdzie tam dzwonić. Przydałaby się karta niemiecka. Tak w ogóle to mam problem z telefonem. Dwa miesiące wcześniej zdecydowałem się na zmianę
operatora. Niestety dotychczasowy wyznaczył jakąś odległą
datę przeniesienia numeru. Skończyło się tak, że w nowej sieci
telefon ma działać od dziewiątego czerwca, no a jest teraz piąty.
I nawet nie wiem, czy się w tej nowej sieci aktywuje, jeśli nie
będę w Polsce. Dzwoniłem do obsługi. Też nie są pewni. Mówili, że można zerwać po prostu poprzednią umowę. No, ale to
może mnie kosztować kilkaset złotych. Nie miałem siły na walkę z paragrafami i zapisami. Więc teraz, po przekroczeniu granicy, może być zabawnie. Nic już nie poradzę. Weißenberg. To
punkt, do którego spróbuję jutro dojść. Ponad trzydzieści kilometrów na zachód. Mam adres schroniska. Co to będzie? Jak to
będzie? Czy to jest tak, że gdy dociera się do granicy znanego,
do końca, to ten koniec może być początkiem? Czy moja pielgrzymka się nie kończy, tylko znów się zacznie? Czy życie –
znów to pytanie – czy jego koniec może być początkiem? Czy
może być inaczej? Nie wiem. Ale chyba w tym cała moja nieprzytomna i jedyna możliwa nadzieja.
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Dzień 23. Weißenberg
Boli mnie kolano. Boli mnie kolano i jest gorąco. Zatrzymałem się i siadłem na trawie obok drogi. To wczorajsze chodzenie po Zgorzelcu i Görlitz teraz odbija mi się bólem. Było w
górę i w dół, i na przemian. Dziś znowu ze Zgorzelca w dół do
Nysy, potem w Görlitz ciągle w górę. Na jakimś przystanku w
Görlitz zrobiłem krótką przerwę i zjadłem polski kefir z płatkami, bo plecak był tak ciężki, że nie mogłem go nieść. Ile ważył?
Pewnie ponad trzynaście kilogramów. Jak się tak rozglądam, to
pierwsza różnica pomiędzy Polską a Niemcami to ilość mrówek. Tutaj ziemia się po prostu rusza. Setki tysięcy małych
owadów wędrują we wszystkie strony, zajęte swoimi codziennymi obowiązkami. Pracowite jak Niemcy? Czy Niemcy są pracowici? Nie wiem. Na razie, gdy idę, wszystko jest wyglancowane i odpicowane, że aż trudno uwierzyć. Ciągle mi się zdaje,
że to na pokaz. Albo może rząd federalny inwestował i inwestuje w te tereny, bo to nowy nabytek.
Jest dwunasta. To mój drugi odpoczynek. Strasznie ciężko
mi się idzie. I teraz ten ból. Ogólnie czuję się dziwnie. Największy stres miałem wczoraj. Strach. Panika. Ale teraz po prostu
idę. Nie wiem, gdzie. To znaczy wiem. Do Weißenberg. Ale co
tam zastanę? Co będzie? Pomimo łażących wszędzie mrówek
kładę się na chwilę na poboczu drogi. Mijają mnie samochody.
Zdaje mi się, że są zaciekawione. Wiele rzeczy się ludziom wydaje. Wyobraźnia stale pracuje.
Wstaję, idę. Po lewej stronie łagodne wzgórze w oddali, porośnięte ciemnym lasem. Między tym lasem a mną połacie trawy na wznoszącym się terenie. Jakiś kilometr ode mnie stado
krów. Te widoki się powtarzają. Po prawej, po lewej. Duże
przestrzenie i trawa, zboża, drzewa. Rolniczy kraj. Pobocze
głównej drogi, którą idę, usypane z jakiegoś średnio związanego, jasnego żwirku. Czysto i dokładnie.
Napotykam znaki wskazujące, że jestem na Jacobsweg.
Wczoraj w Görlitz ludzie zagadywali mnie na ulicy. Chyba dwa
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razy. W sumie było to miłe. Czasem macham do mijających
mnie samochodów. Gdy się tak idzie wiele kilometrów, człowiek wpada w otępienie. Wyrywa mnie z niego szum nadjeżdżających aut. Są całkiem zwyczajne, przeciętne. W Polsce takie same albo nawet lepsze.
Oprócz krów na polach zauważam konie. Takie do jazdy
wierzchem. Całkiem ich sporo. Teraz mijam ogrodzenie, za którym są dwa takie maleńkie koniki. Ot, jak duże psy. Zwierzaki
podchodzą w moim kierunku. Robię im zdjęcie. Pozdrawiam
jak zwykle. Wydają się słabo rozumieć po polsku, ale co to
szkodzi. Między nami a zwierzętami jest jakaś łączność pozajęzykowa. I gdy tylko chcemy, możemy się dogadać. Dlatego mówię im „cześć” na do widzenia, zamiast „auf Wiedersehen”.
Chyba nie mają o to pretensji.
Tablicę oznaczającą Weißenberg napotykam tuż przed siedemnastą. Jestem bardzo zmęczony. Idę dalej. To musi być
gdzieś blisko. „Am Schloss” – mam podane w adresie. Tablice
niemieckie mi się nie podobają. Są żółte z czarnymi literami i
obwódkami. Słupki przydrożne, które u nas są czerwone, tu są
czarne. Nieprzyjemne te kolory. Jeszcze te nazwy ulic w Görlitz, wszystkie gotykiem. Jakieś to toporne i drętwe.
Idę i własnym oczom nie wierzę. Po prawej stronie mały
cmentarz, a na nim... sierp i młot. Matko kochana. To są niepodległe, zachodnie Niemcy? „Wieczna chwała najlepszym synom kraju radzieckiego” – głosi napis na stylizowanej bramie.
Dalej oficerowie, żołnierze. Wszyscy polegli pod koniec kwietnia 1945 roku. Dziwne, to był już koniec wojny. Mam awersję
do sierpa i młota. Namiestnicy zbrodniczego, komunistycznego
państwa rządzili Polską przez wiele lat. Czy są jakieś wielkie
państwa, które nie dopuszczałyby się zbrodni? Guzik mnie to
obchodzi. Obchodzi mnie to, co było u nas. Czego sam doświadczyłem. Te lata życia w kłamstwie, ta żelazna kurtyna
między Polską a Zachodem. Więc teraz, gdy patrzę na te nagrobki, to dziwnie się czuję. A przecież... co winni ci żołnierze,
którzy zginęli? Czasem nas wszystkich gnają jakieś potęgi, czasem wbrew naszej woli. No, ale ten sierp i młot. Mimo wszyst133

ko nie kupuję tego, nie rozumiem, jak można pielęgnować symbole zbrodniczego państwa.
Okazuje się, że adresy w Niemczech mogą być mylące.
Znów mnie zagadują ludzie na ulicy. Skąd jestem, dokąd idę. –
Tak, Am Schloss – pokazują kierunek. Już godzina minęła, odkąd minąłem oznaczenie Weißenberg. Idę jakimiś polnymi
dróżkami. Miasteczko zostawiłem za sobą. Jestem głodny. Trochę płatków mi zostało, ale to na czarną godzinę. Nie widziałem po drodze żadnego sklepu. Droga pnie się znowu pod górę.
Ze szczytu wzniesienia wzrok wędruje wiele kilometrów przed
siebie. Pola, drzewa, wzgórza. Błękitne niebo z niewielką ilością chmur. Maszt anteny telefonii komórkowej. Martwią mnie
te wzgórza. Nie lubię wzgórz. Nie lubię chodzić w górę i w dół.
To mnie dobija. Na szczęście kolano działa już dobrze. Pozostaje walka ze zmęczeniem, które wdziera się pod koszulę, rozpuszcza w mięśniach nóg, usztywnia bólem kręgosłup, spływa
potem po karku i skroniach, krzywi usta. Idę. Teraz ostro w dół.
Byle tylko potem nie było w górę. Zatrzymuję się. Sprawdzam
pozycję na GPS. Niestety. Potem będzie w górę. To po co schodzę w dół? Zadaję w powietrze retoryczne pytanie. Rodzaj
oskarżenia. Kogo? Czego? Okoliczności? Sprawdzam jeszcze
raz, ścieżka ostro spada kilkadziesiąt metrów w pionie, może
sto, potem będzie skręt w prawo i wycieczka pod górę. Widzę
to wzniesienie, jest po mojej prawej ręce. A gdyby tak pójść na
skróty, po prostu w prawo. Przez pola. Chwilę ważę w sercu decyzję. Rezygnuję. Idę trasą. Jestem zmęczony. A może dojdę do
jakiegoś ogrodzenia i będę musiał wracać?
Wspinaczka na Am Schloss graweruje w mojej świadomości
jedno spostrzeżenie. Jeśli jakaś miejscowość kończy się na
„berg”, to nie jest to miłe. „Berg” to chyba jakaś góra czy coś
takiego. Ostatnie metry dosłownie wyrywają mnie z nóg. Ciągle
pod górę, ciągle ostro. Wychodzę na szczyt. Płaski teren. Jakiś
podłużny jasny domek. Idę w jego kierunku. Kilkadziesiąt metrów dalej kilka osób siedzi przy stole rozstawionym na trawie
wśród drzew. Tak. To schronisko. Czytam czerwoną tabliczkę z
niebieskim znaczkiem Via Regia. Schronisko świętej Marty. To
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ta od zajmowania się ludźmi. Pukam, ruszam klamką. Zamknięte. Odwracam głowę w lewo. Widzę kobietę. Czy to jedna z
tego towarzystwa, które zasiadło na piknik?
– Dobry wieczór – mówi z uśmiechem po niemiecku.
– Dobry wieczór.
Ciąg niezrozumiałych słów.
– Czy możemy rozmawiać po angielsku?
Wyraz zakłopotania na jej twarzy.
– Troszeczkę. Mało znam angielski.
Tłumaczę, że jestem pielgrzymem i pytam, czy mogę zostać
na noc.
– Oczywiście. Proszę – otwiera drzwi. Wnętrze pierwsza
klasa. Łazienka duża i przestronna. Łóżko wygodne. – Piętnaście euro – pada kwota za nocleg.
– Czy... – próbuję negocjować – nie można by coś taniej?
Może mógłbym spać na podłodze – czepiam się pomysłów.
Na twarzy Bianki – tak ma na imię – maluje się niezrozumienie.
– Piętnaście euro – powtarza. – To tyle, ile musisz zapłacić,
żeby zostać w tym schronisku.
Jej angielski to mój sprzed wielu, wielu lat. Ale rozumiem.
Jestem zmęczony. Chcę zostać. Mówię, że się zgadzam. Płacę.
Dostaję pieczątkę.
– I... zapraszam cię do ogrodu. Tam będziesz mógł coś zjeść
i się napić.
– Ale... – lęk ścina mi gardło – nie mam pieniędzy. – Znaczy
nie mam na fanaberie, a widzę, że bardzo tanio tu nie jest.
– Nie, nie – zaprzecza z uśmiechem – będziesz moim gościem. Nie trzeba płacić.
Zostaję sam. Kąpię się. Prysznic dla pielgrzyma bywa tak
samo ważny jak jedzenie. Dla mnie nie jest tak samo ważny.
Zbyt wiele razy go nie miałem. Przyzwyczaiłem się do tego
braku. Ale nie odmawiam sobie, gdy mam możliwość. Do braku jedzenia przyzwyczaić się nie sposób. A jestem głodny, więc
zmieniam ubranie. Wkładam klapki w miejsce butów i szoruję
w stronę ogrodowego party.
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– Cześć, jestem Günter – słusznych rozmiarów mężczyzna
wyciąga do mnie dłoń.
– Zbigniew – witam się.
– Zbigniew?
– Tak, to moje imię. – Z pewnym zdziwieniem notuję, że
Niemiec poprawnie je wymawia.
– Siadaj – wskazuje mi miejsce obok siebie, na niewielkiej
przenośnej sofie. Przy stole siedzi jeszcze pięć kobiet. Niektóre
w moim wieku lub nieco młodsze, niektóre starsze. Mówią po
niemiecku. Bianka przedstawia mnie. Uśmiechy.
– Zbigniew, napijesz się piwa? – pyta Günter i wyciąga rękę
z butelką.
– Trochę... – odpowiadam niepewnie. Nie wiem, czy chcę się
napić piwa. To znaczy pewnie, że chcę. Ale po pierwsze to pielgrzymka, po drugie to alkohol. Piwo jest dobre. Musuje w
ustach. To zwykły lager, ale smakuje pierwsza klasa. W końcu
dwadzieścia trzy dni jestem w drodze.
– Proszę – Günter pochyla się nad moim talerzem i zsuwa
kawałek mięsa z grilla.
Kobiety proponują sałatki i jakieś inne frykasy. Cały stół jest
zastawiony. Powoli, po angielsku, zaczynam tłumaczyć, kim jestem i gdzie idę.
– To ile dzisiaj przeszedłeś? – pyta Günter, wciąż zajęty nakładaniem i konsumpcją.
– Trzydzieści trzy.
– Pięćdziesiąt trzy? – robi duże oczy.
Pewnie niewyraźnie powiedziałem. Jak to Polak z Niemcem
po angielsku.
– Trzydzieści trzy – powtarzam.
Kiwa głową ze zrozumieniem. Rozmowa toczy się po niemiecku i po angielsku. Rozmawiam z jedną i drugą kobietą. O
rodzinie, o dzieciach, o sałatce, o Polsce. Jem następny szaszłyk.
– Zbigniew? Napijesz się trochę cydru? O... to bardzo dobry
cydr, z Bautzen – dodaje Günter, widząc moje wahanie.
– No... troszeczkę. – Nie wypada odmawiać w gościach, mó136

wię sobie i z ochotą konsumuję musujący napój. Faktycznie dobry. Smakuję sałatkę z ziemniakami. Ma jakiś majonez i śmietanę. Dobre. Uśmiecham się, rozmawiam. Jemy i pijemy. Zaczyna mnie to wszystko coraz bardziej dziwić. Dziwić, że można
tak po prostu siedzieć, tak po prostu rozmawiać. Że w zasadzie
nie bardzo są bariery, poza pewnymi językowymi, które przecież, jeśli ludzie tego chcą, można łatwo przezwyciężyć. Trzy z
pań, z tego, co rozumiem, obchodzą właśnie urodziny i to jest
takie przyjęcie urodzinowe. Jedna z nich na wieść, że jestem z
Polski, chwali się znajomością polskiego i intonuje „Szła dzieweczka do laseczka”. Moje zdziwienie staje się jakieś serdeczne.
– Zbigniew – widzę Güntera pochylającego się z kolejną butelką. – Likieru?
– E... – zaczynam oponować.
– Troszeczkę... – mówi Günter i wlewa lepką zawartość do
małego kieliszka.
Jasna cholera. Likier jest jajeczny, gęsty, słodki. Faktycznie
jest go niewiele. Z kobietą w czerwonej sukience rozmawiam o
jej rodzinie. Tak po prostu. Ona i jeszcze dwie inne rozumieją
trochę po angielsku. Ja sztukuję niemieckimi słowami, z tych,
co je pamiętam. Znów coś jem. Niemcy rozmawiają ze sobą
trochę po niemiecku.
– Słuchaj, Günter. W Polsce, jak ktoś ma urodziny, to się
śpiewa taką piosenkę. Ona się nazywa „Sto lat”. Jak chcesz, to
mogę wam zaśpiewać.
– Teraz? – pyta ze zdziwieniem jowialny Niemiec.
– Tak, teraz. Ale pod jednym warunkiem. Będziecie śpiewać
razem ze mną. Nauczę was – dodaję.
Günter robi ogłoszenie po niemiecku. Wzrok wszystkich pań
skupia się na mnie.
– Najpierw nauczymy się słów. Powtarzajcie za mną.
Tnę refren na krótkie frazy. Powtarzają każdą z nich za mną
po trzy razy. Wreszcie daję znak:
– Teraz razem!
– Sto lat, sto lat!
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Śpiewam i dziwię się jednocześnie. Niemcy śpiewają ze mną
pełnymi gardłami.
– Nieeeech żyje naaaam – kończę głośnym akordem.
Śmiech. Brawa. Życzenia. Gdzie ja trafiłem? Przez całą podróż przez Polskę nie byłem tak przyjęty. Pada hasło, że teraz
idziemy zwiedzać. Wstajemy. Stopy i nogi bolą mnie jednak
mocno. Jakiś dom. Podobno strasznie zabytkowy, z tysiąc... nie
jestem w stanie zrozumieć, z którego dokładnie roku. Dom jak
dom. Pruski mur. Spore rozmiary. W środku wszystko zachowane tak, jak było dawniej. Drewno. Wszystko z drewna. Izba z
łóżkami zasłanymi jak wiele setek lat temu. Ma piętro i parter.
Nic nie rozumiem z tego, co mówi znajdujący się tam mężczyzna. Jakiś kustosz? Przewodnik? Hobbysta? Wychodzimy na
skraj wzniesienia, na którym mieści się schronisko. Piękny widok psują mi coraz bardziej dokuczliwe sygnały płynące ze
stóp. Rezygnuję z dalszego zwiedzania. Wędruję do stolika,
przy którym urzęduje Günter i pozostałe dwie panie. Żegnam
się, bo już dwudziesta pierwsza, a ja jestem strasznie zmęczony.
– Zaczekaj.
Günter uwija się przy stole i pakuje mi w folię aluminiową
kawałki szaszłyka. Wędruję z nimi do schroniska świętej Marty.
Chwilę później wpada tam Bianka z pytaniem, czy wszystko w
porządku, czy czegoś mi potrzeba.
– Günter wspominał – zaczynam – że ma w Bautzen znajomych czy rodzinę.
Bianka kiwa ze zrozumieniem głową.
– I że oni mogliby mnie przenocować.
Ponowne skinięcie.
– Czy mogłabyś poprosić go o adres? – wysuwam w jej kierunku mój pielgrzymkowy zeszyt.
Przez pierwszych kilka dni zastanawiałem się, po co mi zeszyt. Miałem przecież komórkę. Jeśli chciałem, mogłem w niej
zapisać wszystko, co potrzebne. Dopiero później kłopoty z noclegami, konieczność wykonywania dziesiątek telefonów, zapisywania tego na bieżąco sprawiła, że doceniłem te proste rzeczy: długopis i zeszyt.
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– Zaczekaj. – Bianka znika za drzwiami.
Zastanawiam się nad tym wszystkim. Nad tym całym lękiem. Nad stosem moich uprzedzeń. Nad tym trudnym etapem,
gdzie ból stawu, gorąco, pofałdowany teren i obcy kraj wycisnęły ze mnie prawie wszystkie siły, jakie miałem.
– Proszę – kładzie przede mną kajet, a w nim dużymi literami zapisany adres. Czuję jakąś ulgę. Jakby coś wewnątrz mnie
się rozluźniało. Jakby stres, z jakim wszedłem w Niemcy, powoli rozpuszczał się w tej niemieckiej, całkiem normalnej
uprzejmości.
– Dziękuję.
– Potrzebujesz czegoś jeszcze?
– Nie, dzięki.
Ustalamy godzinę wyjścia. Bianka przyjdzie rano. Zostaję
sam. Zamykam zamek. To jeden z najdziwniejszych dni w mojej pielgrzymce. Łóżko jest strasznie wygodne. Robię, co mogę,
by zdążyć z rozebraniem się i ułożeniem. Sen, jak pędzący pociąg ekspresowy, zabiera mnie ze sobą.
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Dzień 24. Bautzen
Dziś jest niedziela, siódmy czerwca. Dwudziesty czwarty
dzień mojej podróży. Czy to właściwe, że nazywam to podróżą,
a nie pielgrzymką? Czy nie powinno się mówić – pielgrzymka?
Po co właściwie wyszedłem? Podróżować? Chrzanię takie rozważania. Ludzie przywierają do słów. Ja też trochę. Moja pielgrzymka, którą raz nazywam tak właśnie, raz nazywam podróżą, odziera mnie ze słów. Te słowa wypadają mi po drodze. Z
kieszeni. Z pamięci. Z gorączkowej chęci posiadania racji. Z
pragnienia ich użycia do wykazania własnej wyższości czy
tego, że jest się lepszym. Pieprzę to. Robię się mniej kulturalny.
Bardziej brutalny. Czy to tak powinno być? – zapyta ktoś znowu. Ton przygany rozsnuje się po tym głosie. W nosie mam, jak
powinno być. Żeby nie powiedzieć dosadniej. Ludzie mówią,
mówią, mówią. Bardzo dużo mówią. Żyją w słowach. Obrażają
się o słowa. Znajdują uzasadnienie dla swojego postępowania w
słowach. Słowa są mi na nic. Ja muszę iść. Zrobić ileś kilometrów na obolałych nogach. Targać plecak, który obdarł mi biodro. Szukać noclegów tam, gdzie czasem ich nie ma. Ryzykować, bo cała ta moja podróż to jedno wielkie ryzyko. Muszę?
Naprawdę muszę? Chcę. I to jest chęć o sile tsunami. Jest to
taka chęć, że chyba tylko śmierć albo jakaś bezpośrednia przypadłość, która fizycznie uniemożliwi mi wykonanie następnych
kroków, może mnie zatrzymać. Dlaczego? Dlaczego właściwie
idę? Nie odpowiadam na to pytanie teraz. Jest wiele powodów.
Teraz idę do Bautzen. Jest niedziela. To będzie niedzielny etap,
dwadzieścia jeden kilometrów. Sama przyjemność. Gdyby tak
więcej takich. Ale więcej takich oznacza jedno. Nie dojdę do
Santiago. Więc takich będzie bardzo mało. Więcej będzie tych,
co ranią, co znaczą drogę bólem. Co zmuszają do chodzenia po
granicy odporności organizmu.
Rano padało. Założyłem ponczo. Ma tę wadę, że się w nim
pocę i tę zaletę, że jest pod nim sucho. Teraz jest tylko pochmurno. Gdy wychodziłem z Weißenberg, napotkałem ozna140

czenie ulicy: „Lindenallee”, ale tuż pod tym napisem drugi:
„Lipowa aleja”. Serio, lipowa aleja. Jak Boga kocham. Po polsku! Rzecz jasna wcale nie po polsku, tylko po łużycku. Wszędzie tu nazwy ulic i miejscowości są dwujęzyczne. A w pewnych przypadkach łużycki i polski się pokrywają. Bracia Słowianie przetrwali na tych terenach setki lat. Niesamowite.
Bautzen jest przeciętne. Czyste. Schludne. Ładne. Ale niczym nie oszałamia. Pewnie po części dlatego, że jest pochmurno. Słońce zawsze dodaje wigoru i koloru wszystkiemu, co widzimy. Chmury odwrotnie, kradną barwy i emocje. Widzę automat z papierosami. To chyba jedyny element wyglądający szkaradnie. Brudny, zaniedbany. Strach dotknąć. Może specjalnie
tak zrobili. Żeby ludzie nie kupowali. Rzadko można spotkać
palących. Tablica oznaczająca Bautzen też dwujęzyczna: „Wulke wokrjesne mesto Budysin”, głosi napis w łużyckim. Wielkie
piękne miasto Budziszyn – tak ja to czytam i uśmiecham się do
siebie. Zatrzymuję się na przystanku. Konsumuję zapasy żywności. W tym te otrzymane od Güntera. Po drodze nie spotkałem żadnego otwartego sklepu. W niedzielę pewnie wszystko tu
zamknięte. Taki kraj.
Ulice są puste, elewacje tchną nowością, budynki niewysokie. Szukam kościoła, bo dziś niedziela i chciałbym pójść na
mszę. Po lewej stronie widzę budynek przypominający świątynię. Na szczycie znów, zamiast krzyża, jakiś wymysł. Skręcam.
Czytam tablicę z ogłoszeniami. Nic nie rozumiem. Ale to chyba
katolicki kościół. Znajduję informację, że coś będzie się odprawiać o czternastej. Widząc obok siebie Niemca, zagaduję go,
czy to msza. On nie bardzo mnie rozumie, ja nie za bardzo jego.
Ale pada: – ja, ja. Wchodzę do środka. Przestronne, powiedziałbym, katolickie i niemieckie wnętrze. Co to dla mnie znaczy katolickie i niemieckie? Witraże są wysokie, tak jak cały
budynek. Nie ma żadnego barokowego przepychu, żadnego bogactwa. Prostota, czystość i schludność. Aż wręcz mało przyjemna. Życie nie jest czyste i schludne. Życie jest bogate, różnorodne, wielobarwne. Lubię takie elementy w kościele. Tu jest
normalność i standard. Czterech mężczyzn wychodzi z prawej
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strony przy ołtarzu i próbuje rozkładać baldachim. Trzech z
nich trzyma tyczki, a czwarty stara się mocować całość. Zauważają mnie. Ten czwarty kiwa na mnie ręką. Podchodzę. Pokazują, żebym przytrzymał czwartą tyczkę. Pomagam. Po chwili
baldachim jest gotowy.
– Czy tu będzie msza katolicka? – pytam łamaną niemczyzną.
Patrzą z zakłopotaniem.
– Czy tu będzie msza o czternastej? – próbuję po angielsku.
– Pan mówi po polsku? – Słyszę w odpowiedzi. Nie wiem,
czy się nie przesłyszałem. Kiwam głową. – Bo my trochę rozumiemy polski – kontynuuje mój rozmówca.
– Czy będzie msza o czternastej? Katolicka? – powtarzam
pytanie, tym razem w swoim języku.
– Tak, tak. Będzie.
– To katolicki kościół? – upewniam się.
– Tak, katolicki. Będzie ksiądz.
Dziękuję i odchodzę do ławki. Jest jeszcze dwadzieścia minut. Bardzo wcześnie przyszedłem. Moja kwatera na nocleg jest
położona po drugiej stronie miasta, ale mam sporo czasu. Mogę
zostać. Po przeciwnej stronie przejścia między ławkami siada
młoda kobieta. Oczy robią mi się dwa razy szersze. Patrzę i patrzę na nią. Owszem, młoda i ładna. Ale ten... strój! Ma kwiecistą spódnicę od brzucha w dół. Wyżej do ramion ubiór jest czarny z białym kołnierzem wokół szyi. Na głowie ma upięty jakiś
czarny czepek, a z niego, z tyłu, spada na dół jakiś kawałek materiału, mniej więcej do wysokości kolan. Skąd ona się tu wzięła? Dlaczego się tak ubrała? Obok niej siada młody, elegancko
ubrany mężczyzna. Pewnie małżeństwo. Wchodzą następni.
Kobiety znów w takich strojach. Pojawiają się ministranci, w
końcu wychodzi ksiądz. Orientuję się, że to jakieś święto, bo
dziewczynki też są ubrane w stroje podobne do kobiet, tylko ich
sukienki są białe. Mają te same czepki i takie same szarfy z
tyłu. Ksiądz coś mówi, usiłuję się dostosować, przynajmniej z
gestami, bo słowa są dla mnie obce. Mijają minuty. Widzę, że
wszyscy obecni korzystają z jakichś książek. Śpiewają z nich
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pieśni i chyba czytają modlitwy. Książki biorą z ustawionej
przy ławkach skrzynki. Ja nie wziąłem, i tak bym nic nie zrozumiał. Ksiądz wstaje, coś mówi. Przynajmniej katolicki, więc
msza będzie ważna. Teraz jakiś ruch z przodu. Czterej mężczyźni, których widziałem wcześniej, biorą baldachim. Ksiądz
wyjmuje z tabernakulum monstrancję z najświętszym sakramentem. Dziewczynki w tych ludowych strojach, a za nimi ministranci, formują orszak. Klękam, gdy mija mnie ksiądz z
monstrancją. Tak jestem nauczony. Wychodzę razem z innymi.
Więc to procesja. Wydaje mi się, że rozumiem, że chodzi o
Boże Ciało, że to u nich dzisiaj. U nas to jest w czwartek. Może
tu inaczej. Rozlegają się dzwony i śpiew. Procesja rusza wokół
kościoła. Dwie dziewczynki mają czarny kolor skóry. Śmiesznie wyglądają w tych łużyckich strojach ludowych. Sypią kwiaty. Wszyscy idą. Ja wchodzę na schodki i wyciągam komórkę.
Muszę zrobić kilka zdjęć. To taka okazja.
Znów jestem w kościele. Nabożeństwo właśnie dobiega końca. Ksiądz coś mówi, wychodzi. To wcale nie była msza święta.
Coś wiem na ten temat. Jakaś forma nabożeństwa? Pomyliłem
się? Wszyscy wstają i wychodzą. Wstaję i ja, biorę plecak. Czuję dotknięcie na ramieniu.
– Pan jest z Polski? – słyszę pytanie po polsku. Blondynka,
mniej więcej w moim wieku, stoi naprzeciwko i mi się przygląda.
– Tak – odpowiadam.
– To świetnie. Tak dawno już nie słyszałam języka polskiego.
Własnym uszom nie wierzę. Rozumiem, co mówi ta kobieta,
choć oczywiście akcent jest wyraźnie niepolski.
– Pani mówi po polsku?
– Tak – rozpromienia się – jestem Łużyczanką, ale wiele
razy jeździłam do Polski. Dawniej – znów się uśmiecha – to był
najweselszy barak w obozie.
Pamiętam. Pamiętam to określenie, którym opisywało się
Polskę w grupie krajów komunistycznych. Wszędzie sowiecki
komunizm odciskał piętno powagi i smutku. Polska zawsze
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była jakoś niepokorna. I stąd się to wzięło – najweselszy barak
w obozie.
– Czy zechciałby pan przyjść do nas na herbatę? To niedaleko.
Szybko dokonuję szacunku skutków takiej decyzji. Mam
jeszcze trochę czasu. Jestem głodny i trochę spragniony, bo
wodę też już wypiłem. Jednym słowem – los na loterii. Ale nie
to wcale jest dla mnie najważniejsze. Gdy wszedłem w Niemcy,
doznałem pewnego szoku. Szoku, że nie mogę się porozumieć z
ludźmi. Nikt nie mówi po polsku i prawie nikt po angielsku, z
wyjątkiem niektórych młodych osób. A teraz tu, w Niemczech,
słyszę język polski i stwierdzenie, że ktoś już dawno w nim nie
rozmawiał. To dla mnie ważniejsze niż jedzenie i picie. To sprawia, że z sytuacji człowieka zagubionego w otaczającej go rzeczywistości przechodzę w sytuację człowieka, który znajduje
znajomy grunt pod nogami. Uśmiecham się. Dziękuję za zaproszenie. Umawiamy się pod kościołem.
Wychodzę. Dziewczynki w ludowych strojach pozują do
zdjęć razem z księdzem. Ogólny zamęt. Robię kilka ujęć. Blondynka znów podchodzi do mnie. Przedstawia mi swoją siostrę.
– To niedaleko. Dziesięć minut – pójdziemy na piechotę.
Panie biorą rowery. Wow. Przyjechały tu rowerami. Po drodze rozmawiamy. Mówię trochę o sobie. Obie panie są Łużyczankami. Ta, która mnie zaprosiła, ma męża Niemca, jej siostra Łużyczanina. Dom jest faktycznie blisko. Wita mnie w nim
starszy pan. Sympatyczny i ciepły. W domu ład i porządek. Powiedziałbym, że jest ładniejszy wewnątrz, niż na zewnątrz. Siadamy w pięcioro. Rozmawiamy. Łużyczanie żyją tu od zawsze.
Część z nich, która była protestancka, wykruszyła się. Mieli
gorsze ziemie i rozproszyli się wśród Niemców. Część katolicka
trwa nadal. Są przywiązani do swoich tradycji. Obie panie też
mają te niezwykłe stroje, ale dziś ich nie włożyły. Szykuje się
jakieś wesele w rodzinie i wtedy na pewno włożą. Jem. Piję.
Rozmawiam. Jest normalnie i przyjemnie. Zrezygnowałem z
ciasta, nie jem niczego słodkiego. Ale wędliny, żółtego sera i
chleba nie odmawiam. Odpoczywam w tej rozmowie. Psychicz144

nie i fizycznie. Wychodzimy do ogrodu. Wącham kwiaty. Pięknie pachną. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Są pod wrażeniem mojej decyzji i tego, ile już przeszedłem. Życzą mi powodzenia i tego, bym doszedł. Żegnam się z nimi. W jakimś sensie
z kawałkiem Polski. Z brzmieniem języka polskiego. W jakimś
sensie Mickiewicz miał rację. Zanurzeni na co dzień w polskości, wcale jej nie dostrzegamy, nie doceniamy. Gdy jesteśmy od
niej oderwani, nagle zauważamy jej kolory. Idę przez Budziszyn. Wyszło słońce. Ulice są szerokie, pogoda piękna. Zastanawiam się nad tymi zbiegami okoliczności. W Niemczech miało
być tragicznie. Wchodziłem na tereny, na których nigdy nie byłem, do ludzi, których nigdy nie poznałem, a tymczasem zdarza
mi się tyle dobrego. Ciekawe, czy to się skończy i kiedy? Ile takich przypadków może się jeszcze wydarzyć? Co będzie, jak
seria się odwróci, napotkam niezrozumienie i brak uprzejmości?
Schodzę w dół, w stronę rzeki. Nie cierpię tych zejść w dół i
potem w górę. Po mojej lewej stronie wznoszą się majestatyczne ruiny. Pewnie jakiś zamek w Budziszynie. Nie mogę jednak
skupić na nim swojej uwagi. Czas płynie, a ja wciąż nie znalazłem noclegu. Idę dalej. Po jakimś kilometrze znajduję ulicę,
przy której miała się mieścić herberga znajomych Güntera.
Czytam numery domów. Widzę numer 1, potem 3, potem dalsze. Zawracam. Schronisko miało być pod numerem 1b. Jeszcze
raz uważnie się przyglądam. Żadnego takiego domu nie ma. Nie
wiem, co dalej. Podchodzę do bramki przy jednym z domów i
naciskam przycisk dzwonka. Chwilę później z drzwi wychodzi
mężczyzna w średnim wieku. Jasna koszulka z krótkim rękawem, krótkie spodenki, japonki na nogach. Próbuję powiedzieć,
że szukam herbergi – tak u nich się nazywa schronisko.
– Ja, ja – odpowiada Niemiec i coś mi tłumaczy. Pokazuje w
stronę, skąd przyszedłem.
Niestety nie rozumiem tego, co do mnie mówi. Widzę tylko,
że powinienem zawrócić. Ale gdzie? Dokąd? Przecież tu jest
numer jeden, a wcześniej nic nie ma. Niemiec, widząc moje wahanie, mówi, żebym zaczekał. To akurat rozumiem. Znika na
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chwilę w domu, by pojawić się w normalnych butach.
– Komm – mówi i zaczyna mnie prowadzić.
Mówię mu, że idę już dwadzieścia cztery dni. Tyle potrafię
po niemiecku. Że idę z Lublina do Santiago.
– O. Super! – odpowiada mój tymczasowy przewodnik.
Stwierdza, że świetnie mówię po niemiecku. Zaprzeczam.
Dochodzimy do początku ulicy.
– O, widzisz? Tam – pokazuje mi dom, położony około stu
metrów na prawo od nas. Od ulicy odrywa się w jego kierunku
wąska dróżka. – Tam jest herberga.
Dziękuję mu. Formalnie i z serca. Nigdy bym sam nie znalazł tej dróżki. Nie wpadłbym na pomysł, że ona właśnie prowadzi do adresu 1b. Wspinam się nią, znów pod górę. Dochodzę do obszernego domu z drewna. Zamknięte. Ale widzę oznaczenie noclegu na Jacobsweg. To taki żółty domek na niebieskim tle. Siadam na schodach przed wejściem. Wykręcam numer telefonu. Słyszę jak dzwoni w środku. Nikt nie odbiera. Nie
mam dokąd iść. Po prostu będę czekać. Przymykam oczy. Do
moich nóg przytula się kot. Nie wiem, skąd się wziął. Mruczy i
podnosi ogon. Delikatnie szuram go za uszami. Wszystkie koty
to lubią. Słońce nachyla się nad horyzont. Jest spokojnie i cicho. Widzę jakichś ludzi idących w moją stronę. Witam się.
Tak. To właściciele. Więc wszystko dobrze. Będę miał gdzie
spać. Kobieta prowadzi mnie na górę, do pokoju. Dom bardzo
ekologiczny, wszystko z drewna, nawet wanna w łazience.
Dziwne trochę. Aż tak ekologiczny to nie jestem.
– Rozgość się, a potem zapraszamy na kolację.
No niestety, muszę postawić sprawę jasno.
– Ja nie mam za wiele pieniędzy.
– Ach – uśmiecha się gospodyni – nie trzeba płacić.
Schodzę po drewnianych schodach na parter. Mężczyzna ma
dłuższe włosy, spięte z tyłu w mały kucyk. Siadamy w ogrodzie
przy zadaszonym stole. Rozmawiamy. Jego angielski jest gorszy od mojego, ale dajemy radę. Na stole stoją dwie śmieszne
figurki. Stoją tak, jakby się obejmowały. Jedna jest czarna, a
druga biała i są pomalowane dodatkowo w jakieś kolory. Mają
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czworo dzieci. Jeden syn został w RPA. Teraz rozumiem.
Olśnienie.
– Te figurki – wskazuję na obejmujące się postaci.
– Tak – uśmiecha się gospodarz. To symbol Południowej
Afryki.
Dostaję szaszłyk i pyszną sałatkę. Siadamy we czwórkę. Gospodarze, ich syn i ja. Rozmowa nie jest łatwa z powodu barier
językowych. Tak mocno teraz odczuwam różnicę, jaka jest między sytuacją, gdy ludzie mówią i się rozumieją, a sytuacją, gdy
język migowy próbuje uzupełnić braki komunikacyjne. Słyszę
dźwięk auta. Zza pleców siedzących naprzeciwko gospodarzy
wynurza się samochód. Zatrzymuje się. Patrzę ze zdumieniem.
Zza kierownicy wysiada jedna z kobiet, z którymi byłem na
grillu w Weißenberg. Druga młodsza, wysoka blondynka. Podchodzą.
– Zostawiłeś kubek – mówi do mnie znajoma z Weißenberg i
stawia przede mną na stole mój metalowy kubek, który dostałem od księdza Jurka w Miłowicach.
Teraz już całkiem własnym oczom nie wierzę. Witamy się,
śmiejemy.
– To Maria, moja córka – wskazuje na pasażerkę. Podaję
dłoń. Siadamy w większym gronie. Maria właśnie wróciła z dalekiego wschodu i płynnie mówi po angielsku. Tłumaczy co
chwilę moje odpowiedzi pozostałym. Jest młoda, pełna werwy i
ciekawości.
– Dlaczego właściwie zdecydowałeś się na taki marsz? –
pyta mnie.
– Wiesz co? Chyba z dwóch powodów. Miałem taki powód
ludzki, powiedzmy, męski i powód religijny. – Sam się sobie
dziwię, że ubieram w słowa to, co dawniej mi umykało. – Powód ludzki to taki, że chciałem sobie samemu rzucić wyzwanie.
Zrobić coś, co byłoby dla mnie nie do pomyślenia. Nie do zrobienia. Pieszy przemarsz dla mnie, z mojego domu, do Santiago
de Compostela, był właśnie całkiem poza zasięgiem mojej wyobraźni, tego, co dla mnie jest możliwe, do pomyślenia. Ogólnie jestem raczej kotem domowym – kontynuuję – przyzwycza147

jonym do wygody i komfortu. Ale... – urywam – ale chciałem
się wypchnąć, wypchnąć poza granice tego, co znane i przewidywalne. I zobaczyć... co się wtedy stanie.
Maria kiwa głową. Tłumaczy moje słowa na niemiecki.
– A po drugie to miałem powód religijny. Chciałem po prostu podziękować Bogu. Za moje życie. Za to, że żyję. Wiesz...
moje życie nie było zagrożone w żaden bezpośredni sposób.
Więc to nie o to chodzi. Chodzi o to, że... ja sam siebie nie
stworzyłem. Nie zbudowałem. Chodzi o to, że to, że żyję, że
istnieję, nie jest wynikiem mojej pracy, starań czy wysiłku. Ja to
po prostu dostałem. To dar. I chcę za niego Bogu podziękować.
Widzisz. Słowa są tanie. Ludzie mówią różne rzeczy. Bardzo
wiele słów wypowiadają. Słowa niewiele kosztują. Ale wysiłek,
jaki podejmuję, już tani nie jest. Płacę za niego bólem fizycznym i psychicznym. Poczuciem samotności i opuszczenia. Codzienną walką z okolicznościami, z wątpliwościami, ze zmęczeniem. Płacę porzuceniem wygody i domu. Moje podziękowanie
nie jest tanie. I myślę, że właśnie w taki sposób chciałem podziękować.
Dziwię się. Moje słowa przyjmowane są ze zrozumieniem.
Jakby były naturalne. Gdy dla mnie samego nie są całkiem naturalne. To znaczy nie są przemyślane ani zaplanowane. Właśnie je wypowiedziałem ot, tak. Jakbym od zawsze je znał, a
przecież tak nie było. Były to odczucia i uczucia niejasne, nieokreślone. I nagle w momencie tej rozmowy zmieniły się w słowa. I to dobrze opisujące to, co wcześniej tylko gdzieś przeczuwałem. Niejasno.
Pijemy trochę czerwonego, wytrawnego wina. Maria pyta
mnie o pokonywane dystanse i z jaką prędkością idę. Gdy mówię, że wychodzi mi przeciętnie około trzy kilometry na godzinę, nie może uwierzyć.
– Ja bym szła sześć kilometrów na godzinę.
Przyglądam się jej uważnie. Myślę, że przez godzinę czy
dwie może szłaby te sześć kilometrów. Potem plecak, konieczność jedzenia, spełnienia potrzeb fizjologicznych, szukanie drogi i zmęczenie nóg oraz stóp nieuchronnie zaczęłyby prostować
148

jej przekonania na temat możliwej do osiągnięcia średniej szybkości marszu na dziennej trasie.
– A ile idziesz średnio na dzień?
– Trzydzieści kilometrów.
– Dlaczego akurat tyle?
– Wyliczyłem, że jak chcę dotrzeć do Santiago we wrześniu,
to muszę iść te trzydzieści kilometrów. W przeciwnym wypadku nie wiem, czy w ogóle tam bym doszedł. To bardzo daleko.
Kiwa głową.
– A opowiedz jakiś najtrudniejszy dzień, jaki miałeś.
Opowiadam historię z Petrykozów, jak szedłem ostatni odcinek nocą, w deszczu, w stronę Opoczna.
– Ach. I nie chciałeś po prostu wsiąść do jakiegoś samochodu i podjechać do tego miasta? Bo to pielgrzymka?
Patrzę na nią z niezrozumieniem. O Boże. Ona naprawdę tak
myśli. Ha! Że wystarczyło zatrzymać przejeżdżający samochód
i zostałbym zabrany do najbliższego miasta. Matko kochana.
Jak dziś przypominam sobie, jak próbowałem zatrzymać jeden i
widziałem wygrażanie mi pięścią przez starszego pana za kierownicą. O czym ty mówisz, Maria? Gdzie? Tam? W tamtym
rejonie? Przecież to inny świat. Kamienna Wola – przypominam sobie nazwę miejscowości. Czy tu świat jest inny?
– Tak, to pielgrzymka. Szedłem na piechotę – odpowiadam,
potwierdzając jej przypuszczenie. Chcę jeszcze dodać, że nie
wiem, czy ktoś by się zatrzymał, ale daję sobie spokój. Zapada
zmrok. Żegnamy się. Na mnie pora spać. Pytam jeszcze o to, ile
się należy.
– Donativo. Nic nie musisz płacić – odpowiada gospodyni. –
Wystarczy kartka z Santiago.
Po wczorajszym wydatku jestem trochę na minusie. Wyciągam banknot z niewielką kwotą.
– Czy to wystarczy?
– Pewnie – uśmiecha się.
Dostaję wpis do niemieckiego paszportu pielgrzyma i idę do
siebie na górę. Trzymam w ręku podróżny kubek. I nie mogę
zrozumieć. Co to za kraj i co to za ludzie? To pewnie akcja dez149

informacyjna niemieckiej służby bezpieczeństwa. Wyczaili
mnie, jak przekraczałem granicę i robią cyrk, żeby mnie wprowadzić w błąd co do tego, jacy są Niemcy. Albo jakiś cholernie
dziwny zbieg okoliczności. Albo... przypomina mi się Niemiec,
który zaprowadził mnie do tego schroniska... nie kończę myśli.
Rozbieram się. Zmęczenie przechyla mi głowę i całe ciało. Zamykam oczy. Wszystkie wydarzenia, ludzie, kolory, widoki,
herbata u Łużyczan, procesja wokół kościoła, ruiny w mieście i
te dwie splecione ze sobą figurki z RPA przesuwają się przed
moimi oczyma, jeszcze raz i jeszcze raz, aż gasną we wszechogarniającym mnie śnie.
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Dzień 25. Kamenz
Etap tym razem, w odróżnieniu od poprzedniego dnia, jest
długi. Długi i bezbarwny. Bezbarwny, bo niebo przesłonięte
chmurami. Zrobiło się chłodno. Pada. Siąpi. Mży. Kapie. Idę.
Ciągnąc na plecach trzynaście kilo ładunku. Ciąży mi ten ładunek. Obdziera obdarte przecież biodro. Wygina kręgosłup. W
tym cały problem. Żeby uchronić się przed bólem w biodrze,
rozpinam pas plecaka albo przesuwam go nadmiernie w górę, w
dół. Manipuluję. To z początku daje dobre rezultaty, biodro boli
mniej, ale potem zaczyna się ból w plecach. Więc zapinam pas
mocno na biodrach. I znowu boli. Strasznie głupi ten ból. Wcale
nie mogę zlokalizować jego konkretnego miejsca. Gdzie niby
jest ten fragment, ten punkt, który wyzwala potok rozszarpujących mnie doznań. Zaczyna się zawsze tak samo, jakby coś
chłodnego spływało mi po tym biodrze. Jakby mnie kto polał
czymś zimnym. Jakby taki strumyk w dół. To parę minut. Może
ze trzy. Potem to się zmienia w strumyk parzącego wrzątku. I
rwie mi skórę tak, że nie mogę wytrzymać. Rozpinam pas.
Przesuwam. Cholery można dostać.
Ze słupów i drzew przyglądają mi się twarze miejscowych
polityków. Matthias Knaak i Michael Harig startują z CDU.
Obaj uśmiechnięci, przyjaciele ludu. Kiedyś byłem na takiej
prelekcji na temat kampanii wyborczych. Padło pytanie: – Kto
ogląda zdjęcia kandydatów na plakatach wyborczych? Prawidłowa odpowiedź brzmiała ponoć: – Kandydaci widniejący na
tych zdjęciach. No nie wiem. Facjata tego pierwszego wygląda
przyjaźnie. Facet by muchy nie skrzywdził. Taki ciepły i normalny. Włosów za dużo nie ma, ale u mnie też nadmiaru próżno
szukać, więc moglibyśmy się zakumplować. Na bramie posesji
mijanej z lewej strony zawieszony jest krzyż, a pod nim napis:
„We Bohu je moja nadzija”. Witajcie w Niemczech. Pogoda się
pogarsza. Z nieba znów spadają tu i ówdzie krople.
W tym siąpiącym deszczu docieram do Kamenz. To kolejne
miasto Łużyckie. Samo miasto nic ciekawego. Zacząłem wypy151

tywać o sklep.
– Supermarkt – mówię – ich suche.
– A, ja, ja – odpowiada kobieta.
Pokazuje, że muszę zawrócić, a potem w lewo. Idę za jej
wskazówkami. Lidl, wreszcie jedzenie. Ceny w Lidlu są zbliżone do polskich. Można tanio kupić płatki owsiane i chleb, i ser
żółty, i salami. Kupuję te najtańsze produkty. Zwykle leżą najniżej. W Polsce czasem czytam skład, czy tam czegoś nie napakowali. Soi do mięsa, skrobi modyfikowanej do jogurtu. W ogóle
teraz wszystko wszędzie pakują. Jak kupiłem w Lublinie schab
na kotlety, to w domu z plecaka mi się wylało to, co wyciekło z
tego schabu. Takie czasy. Każdy chce zarobić – mówił do mnie
młodzieniec, sprzedając mi zapałki z dwudziestokrotną przebitką pierwszego listopada.
Ale tu w Niemczech nie czytam etykiet. Nie zwracam uwagi
na skład i składniki. Tu liczy się tylko, czy znajdę sklep i czy
stać mnie na jedzenie. Reszta nieważna. Chleb mają dobry. Ser
smakuje jak u nas. Salami okej. Idę w poszukiwaniu kwatery
znalezionej w moim przewodniku, zakupionym w Görlitz.
Oznaczenia szlaku się skończyły, więc posługuję się GPS. Niestety zaczyna coraz intensywniej padać. Idę pod górę, trawiastą
ścieżką między ogródkami działkowymi. Przy jednej altance
mężczyzna. Zatrzymuję się. Pokazuję mu adres. Ja, ja – potwierdza i pokazuje dalej wzwyż. Nie lubię podejść, ale nie
mam wyjścia. Rozwidlenie drogi. Sprawdzam jeszcze raz na
GPS, mam iść prosto. Pięć, dziesięć minut. Krople deszczu spadają coraz intensywniej. Nie jest to jeszcze normalny deszcz,
ale zanosi na prawdziwą ulewę. Niestety dochodzę do ogrodzenia. Za nim dwaj robotnicy i jakieś maszyny. Prace drogowe.
Żadnych szans, żeby przejść. Wołam do nich. Tłumaczę wyrafinowanym niemieckim: – Ich suche pilger herberge. Wydają się
rozumieć. Pokazują w prawo. Ale jak mam tam dojść? Trzeba
było wybrać tę drugą drogę na rozwidleniu. Z drugiej strony
skąd GPS miał wiedzieć, że tu jakieś prace drogowe będą. Wracam do miejsca, w którym wybrałem zły kierunek. Skręcam w
lewo, czyli poprzednie prawo. W lewo, bo wracałem, czyli sze152

dłem w drugą stronę, więc teraz moja lewa ręka jest w tym kierunku, w którym była wcześniej prawa. Pada deszcz. Lekki, ale
już normalny. Nie wstępny. Nie próbujący dopiero się rozpadać,
tylko tradycyjny lekki deszcz. Mam na sobie moje ponczo. Dochodzę do miejsca, w którym droga się kończy. Jakieś domki
jednorodzinne. Próbuję dzwonić na numer podany w przewodniku. Strasznie to kłopotliwe. Chronię komórkę przed deszczem. Przyciskam do ucha. Kilka sygnałów. Nic z tego. Powtarzam próby, raz i jeszcze raz. Zostaję z niczym. Stoję samotnie
na tym końcu drogi. Widzę, że jest wejście w niewielki las, ale
nie budzi ono mojego zaufania. Omiatam wzrokiem domki.
Muszę się kogoś zapytać. Muszę odnaleźć ten nocleg. Mój palec dotyka czerwonego guzika dzwonka. Czekam na odzew.
Drzwi się otwierają i wychodzi starszy mężczyzna. Ma całkiem
siwe włosy i jakiś sweter. Deszcz chwilowo zelżał i krople spadają jakby niechętnie. Wita się ze mną po niemiecku. Tłumaczę
po niemiecku, że: – Ich bin pilger, ich suche diese adresse. Pokazuję w książce adres. Mężczyzna przygląda się. Ma chyba z
osiemdziesiąt lat. Tak mi się wydaje. Ja, ja – zaczyna mi tłumaczyć. Nic nie rozumiem z potoku jego słów. Gdy widzi brak
zrozumienia na mojej twarzy, rozgląda się i przywołuje mnie do
siebie. Bierze kij i rysuje na ziemi formę mapy. Mam jednak iść
w las i, gdy droga się rozwidli, wybrać w prawo. Potem prosto i
będzie schronisko. Uff – czuję ulgę. Nie zabłądziłem, to tylko
przystanek na drodze. Dziękuję mu – vielen dank – i idę w las.
Deszcz jakby tylko na to czekał. Krople raz po raz, coraz gęściej i częściej, mieszają się z igłami sosen, z rozmazanym krajobrazem. Idąc za wskazówkami, dochodzę do asfaltowej ścieżki. No, teraz prosto. Jednak po kilkudziesięciu metrach jest następne rozwidlenie. Leje już potężnie. Strugi wody spadają z
nieba na mnie, moje buty, spodnie, spływają po asfalcie, unosząc ze sobą drobne liście, igły. Stoję na tym rozwidleniu, nie
wiedząc, w którą stronę iść. Jak do cholery on mi tę mapę narysował? Po pierwszym rozwidleniu była na niej już tylko jedna
droga, nie było żadnych skrzyżowań. Próbuję wyciągnąć GPS.
Skulony pod ponczem wystukuję polecenia i wybieram ikony.
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Nic z tego. Jakieś nieprecyzyjne wskazania. W zasadzie jestem
na miejscu. Chowam komórkę. Wybieram prawą odnogę. Znowu pod górę. Mam już dość tego chodzenia pod górę. Jakby
ktoś specjalnie zaplanował te utrudnienia. Woda leje się z nieba
strumieniami. Jest na wpół ciemno. Idę, rozglądając się dookoła. Po pewnym czasie podchodzę do lewej krawędzi asfaltu. W
dole po lewej stronie jakieś zabudowania przypominające amfiteatr. To tam prowadziła ta droga, której nie wybrałem. Dobrze
zrobiłem. Idę dalej przed siebie. To musi być gdzieś tutaj.
Musi? Czy w życiu coś naprawdę musi być? Czy to tylko tak
nam się wydaje? Ustalamy mocą swojego wątłego autorytetu,
że coś musi być. Tu albo tam, tak albo inaczej. Każdy, kto trochę czasu żyje i nie opiera swojego świata o jakieś zafiksowane
idee, wie dobrze, że nic nie musi być. Że bywa czasem całkiem
odwrotnie od tego, co być musi. Idę. Dalej pod górę. Jak długo
– nie wiem. Przede mną otwiera się przestrzeń. Dochodzę do
skraju dużego wzniesienia. Dalej drogi już nie ma. Przede mną
przesnuty deszczem krajobraz. To koniec. Nigdzie dalej nie pójdę. Jestem zmęczony, zmoknięty i zły. I, co najgorsze, zdezorientowany. Dobra passa w Niemczech się skończyła. Teraz będzie konsumpcja niepowodzenia. Jak gorzka? Biorę się w garść,
rozglądam się. Próbuję jeszcze raz z komórką. To na nic. Nie
można na niej wskazać konkretnego adresu, a chyba jestem
gdzieś w okolicy ulicy, na której ma być herberga. Żadnych
oznaczeń na tych asfaltowych dróżkach nie widziałem. Dwadzieścia metrów ode mnie niewielki parking. Stoi na nim mercedes. Widzę głowę kierowcy w środku. Podchodzę. Delikatnie
pukam w szybę. Okno spływa w dół i widzę twarz mężczyzny.
Pytam łamaną niemczyzną, wyciągając przewodnik i pokazując
adres. Ja, ja – mężczyzna wyciąga rękę i pokazuje kierunek.
Patrzę na niego z niezrozumieniem. Tłumaczy mi, że to tam.
Jak to tam? Przecież stamtąd właśnie przyszedłem, brnąc w tym
deszczu pod górę. Mężczyzna jeszcze raz upiera się, że to w
tamtą stronę. Dziękuję mu bez przekonania. Teraz to naprawdę
jestem w przysłowiowej kropce. Gdzie jest ta cholerna herberga? Leje. Ciągle leje. Okulary mi zapadało i już mało co widzę.
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Siódma wieczór i zrobiło się chłodno. Zawracam. Idę niepewnie z powrotem. Nie wiem sam, dokąd. Czuję rosnący stres i
napięcie. Kurna mać. Gdzie to jest? Gdzie to, do jasnej cholery,
jest? Wokół mnie wysokie drzewa. Sosny. Gęstniejący powoli
mrok. Czuję się jak w pułapce. Nikogo wokół. Kręcę się, nie
mogąc znaleźć tego schroniska. W nogach pulsuje mi ból. Słyszę szum. Mercedes zjeżdża za moimi plecami. Mężczyzna zatrzymuje auto. Tam, tam – mówi po niemiecku, pokazując ręką
kierunek. Patrzę za jego wskazaniem. Las. Faktycznie. Odchodzi w bok mała dróżka, a dalej, między drzewami, jakieś pięćdziesiąt metrów, są zabudowania. Dziękuję mu. Nie wiem, czy
słyszy. Idę w stronę tych zabudowań. Hotel. Spory, ładny. Obchodzę go wkoło. Obok hotelu stoi niewielki barak. Nareszcie.
To herberga. Brak dzwonka. Naciskam klamkę. Chyba jest
urwanie chmury. Po wyciągniętej dłoni po prostu spływa mi
woda. Stukam. Raz i jeszcze raz. Zaglądam przez okno. Nic nie
widzę i nikogo. Odwracam się. Pobliski hotel tonie w deszczu.
W moich butach mam dwa jeziora. Czuję, że chyba będę chory.
Stukanie na nic. Studiuję tabliczkę informacyjną na schronisku.
Jakiś numer telefonu. Poza tym nic nie rozumiem. Wyciągam
komórkę. Szlag mnie trafia z tym deszczem. Próbuje ją osłonić
od lejącej się z góry wody. Wystukuję numer. Czekam nerwowo, licząc sygnały. Jest zgłoszenie.
– Ich bin ein pilger – tłumaczę niezdarnie. – Ich bin in Kamenz. Herberge. Geschlossen. – Nie wiem, czy ktoś mnie zrozumie. W odpowiedzi pada potok słów.
– Nicht verstehen!
Znowu potok słów. Całą swoją inteligencją, nadwątloną wysiłkiem i emocjami, próbuję wyłowić z tego nieznanego przekazu jakiś sens, jakąś wskazówkę, coś, co by mnie wyratowało z
idiotycznego i niebezpiecznego położenia, w jakim się znalazłem. Klucze. Hotel...
– Klucze w hotelu? – pytam.
– Ja, ja. – I znów potok dźwięków, których nie rozumiem.
– Danke. – Rozłączam rozmowę.
Zawracam. Schodzę po schodkach w dół. Wchodzę do hote155

lu. Chyba wchodzę jakimś bocznym, a nie głównym wejściem.
Jakaś Niemka mnie o coś pyta. Jadę swoim wyuczonym tekstem plus, że „herberge geschlossen”. Na kolejną porcję przekazu niemieckiego reaguję prostym: – nicht verstehen. Czy to
się kiedyś skończy? Kobieta się uśmiecha i macha ręką. Znika i
za chwilę pojawia się z kluczami. Dostaję je do ręki. Dziękuję
jej i jeszcze raz wędruję do schroniska. Klucze pasują. Wchodzę do środka. Za wejściem jest rodzaj przedpokoju. Po lewej
pokój z łóżkami, po prawej drugi pokój, w którym jest stół,
krzesła, jakieś biuletyny i stempel. Rozbieram się. Siadam.
Przybijam sobie pieczątkę w paszporcie pielgrzyma. Odnajduję
toaletę. I tu lekki szok. Muszla klozetowa ma metalową wajchę
z boku, służącą chyba do uchylania wylotu z muszli. Całkiem
jak w pociągu. No i nie ma żadnej spłuczki. Za to z boku stoją
dwa plastikowe wiaderka z wodą. Będę mógł sobie polać.
Wchodzę do sali sypialnej. Jest zimno i pachnie tu nieszczególnie. Ścielę łóżko. Chcę się schować w śpiwór, znaleźć odrobinę
suchej i ciepłej przestrzeni, w której będę mógł się zwinąć, skulić, zamknąć oczy i przestać istnieć na chwilę.
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Dzień 26. Schönfeld
Ledwo wstałem. Jest zimno. Za oknem pada. Jestem sam w
tym, cudem znalezionym, baraku. Byłem w toalecie. Jeszcze
bardziej przygniatające wrażenie. Czy dziś znajdę nocleg? Czy i
tym razem mi się jakoś uda? Mam tylko adres w książce. Rząd
czarnych liter. Schönfeld. Czy będzie otwarte? Czy znowu tarapaty? Nie ma do kogo otworzyć pyska. Jem w milczeniu płatki
owsiane. Pakuję się. Za chwilę będę znowu musiał wyjść na
deszcz i znowu będę szedł z góry. Płaski teren skończył się w
Polsce, dawno temu.
Las wita mnie splątanym labiryntem ścieżek. Czuję się cholernie opuszczony. Samotny. Idę przez ten labirynt. Skręcam to
tu, to tam. I coś mi się w środku ściska. Jestem sam. Po prostu
sam. Zdany na siebie. Ciągle w tym deszczu, który nieustannie
pada. Zapadam się w sobie. Modlę się. Wiem, zaśpiewam Bogu
piosenkę. Drę się na całe gardło w tym niemieckim lesie. Wychodzę z niego, schodzę łąkami w dół. W butach mi chlupie.
Słowa piosenki biorę za swoje. Trochę koją mój lęk, trochę odsuwają na bok zmęczenie. Refren kończy się na: „Nie jestem
sam”. Właśnie tego chcę. Nie być sam. Nie jestem sam. Przekonuję sam siebie. W takich chwilach, gdy faktycznie człowiek
zostaje sam, rozpaczliwie potrzebuje drugiego. Towarzysza.
Przyjaciela. Kogoś, z kim można się podzielić. Wszystkim.
Albo tylko częścią. Do kogo można się odezwać. Dlaczego idę?
Czemu brnę przez ten bezsens? Przez to mokre zimno. Przez tę
niepewność jutra. Przez to poczucie opuszczenia. Idę dla Ciebie? Czy ja Ciebie kocham? Czy to tylko wdrukowana we mnie
religia? Zwyczaj. Rutyna. Mieszanka manipulacji i strachu
przed śmiercią? Gówno mnie to wszystko obchodzi. Tyś jest
mój Bóg. Nie jestem sam. W tej właśnie chwili. Na tej właśnie
ścieżce. Tego właśnie, jak życia, potrzebuję. Przebijam się z
tymi słowami przez moją wściekłość i smutek. Przecinam nimi
zasłonę poczucia nieszczęścia i bezsensu. Zostawiam wszystkie
myśli i rozważania na boku. W tym jednym słowie, w tym jed157

nym zdaniu, w tym zapewnieniu, któremu daję świadectwo
wszystkim, co mam, wszystkim, co mi tym opuszczeniu zostało, swoim sercem. Wołam, wrzeszczę, krzyczę, jestem tym jednym zdaniem – „Nie jestem sam”.
Kolejne kilometry mijają mi jak w transie. Drzewa, droga,
deszcz – przeglądają się w moich oczach. Dźwigam plecak,
dźwigam siebie, dźwigam swoje myśli. Idę. Na przekór wszystkiemu. Idę do przodu. Idę nieustannie. Nie mam gdzie przystanąć w tym deszczu. Wbijam wzrok w przesuwającą się pode
mną drogę. Krok. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Setki i tysiące
kroków zlewają się w jedną chwilę, w jedną sekundę, w jedną
całość, która pojawia się i znika wraz z tabliczką z nazwą miejscowości. Schönfeld. Wypogadza się. Biała, fantastycznych
kształtów budowla. Nikogo. Wygląda jak jakiś zamek. Zresztą –
tak się chyba nazywa. Baszty i okna. Wszystko nieme, jakby
było zdjęciem z historii, a do zdjęcia przecież nie można wejść,
można je tylko oglądać i zastanawiać się, kto tu kiedyś mieszkał. Po co te wszystkie baszty? Co tu się w środku odbywało?
Można zadawać pytania i sobie wyobrażać odpowiedzi, w zależności od tego, jaką kto ma wyobraźnię. Ale nie można przekroczyć powierzchni zdjęcia i nie można wejść do świata, który
zdjęcie przysłania, a jednocześnie ukazuje.
Chodzę od drzwi do drzwi. Wołam nawet. Sprawdzam jeszcze raz adres z książką i z GPS. To tutaj. Nie może być inaczej.
Wychodzę przez główną bramę. Dwóch mężczyzn, kobieta i
dziecko. Zagaduję ich, czy nie wiedzą, jak tu wejść. Niestety
nie mówią po angielsku. Pokazuję swój przewodnik. Kręcą głowami. Jeden z nich wyjmuje telefon. W Polsce takie po czterdzieści złotych. Mówi, żebym zaczekał. Dzwoni. Stoję i przyglądam się. Kurna, nie są źli ci Niemcy. Mogliby najzwyczajniej na świecie powiedzieć, że nic im nie wiadomo. Że zamknięte. Mogliby powiedzieć, że nie rozumieją. Pamiętam, jak
przed Wrocławiem zatrzymałem się na odpoczynek przy jakiejś
miejscowości. Przechodzącą ze sklepu do pobliskiego bloku
mieszkalnego kobietę zaczepiłem – Przepraszam panią. Ta pochyliła głowę i przyspieszyła kroku. Nie mam czasu – rzuciła
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dwa metry dalej. Nie mamy czasu. Dla innych. Dla siebie. Nie
mamy czasu, bo mordę mamy wciśniętą w nasze własne sprawy
i problemy. Bo siebie czynimy pępkiem świata. Bo musimy
chronić naszą wątłą rzeczywistość. Przed tym i przed tymi, co
na zewnątrz. Niemiec kręci głową. Tu jest nieczynne. Tak go
zrozumiałem. – Ale zaczekaj – zadzwoni po prywatnych kwaterach. Stoję i czekam. I jestem mu w zwykły sposób wdzięczny.
Dzwoni tu, dzwoni tam. W końcu, po którymś telefonie, dogaduje się z kimś. Mówi mi, gdzie znajdę prywatną kwaterę. To
niedaleko. Kilometr, półtora. Żegnam się z nimi. Będzie drożej.
Ale będę miał gdzie spać. Znajduję niewielki dom. Starsza pani
jest uprzejma. Mam czajnik, prysznic i materac. Nie potrzeba
mi niczego więcej. Na domku pisze „Pension”. Dziesięć euro
mogę udźwignąć. Parzę sobie herbatę. Boże, jak dobrze smakuje. Łóżko jest niewygodne i trochę za krótkie. Nie ma to dla
mnie większego znaczenia. Chodzi o to, żeby się położyć. Od
kiedy wyszedłem z domu, nie mam żadnych problemów ze
snem. Z chwilą zamknięcia śpiwora momentalnie zasypiam.
Nawet nie wiem, kiedy to się tym razem dzieje...
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Dzień 27. Zeithain
Jasna cholera. Mam chyba gorączkę. Migdały napuchły mi
tak, że swobodnie mogę dotykać ich palcami. Są jak orzechy
włoskie albo małe śliwki. Gardło mnie boli. Czuję szum w głowie. Siedzę na tym niewygodnym łóżku. Więc to tak? Więc to
już? Będę chory? Dlaczego? Bo śpiewałem Bogu piosenki?
Darłem się, jak było zimno i padał deszcz? A może po prostu
ileś razy przemokłem. A że się darłem, to inna sprawa. Dotykam jeszcze raz. Szlag by to trafił. No, duże i opuchnięte. Co ja
teraz zrobię? Czuję się po prostu źle, „rozbiera mnie”. Grzebię
w moim niebieskim plecaku. Wyciągam saszetkę z drobiazgami. Tam foliowa torebka. Bandaż elastyczny, plastry na rany,
plastry na odciski, środek dezynfekcyjny, jakby mnie żmija
ugryzła, no i to co najważniejsze, nieśmiertelna witamina C.
Łuskam tabletki i po kolei łykam je, popijając niewielką ilością
wody. Jedna, druga, trzecia, czwarta... Czy wystarczy? Czy to
wystarczy, żeby zabić to, co mnie dopadło? Czy ja się tak wyleczę? Czy trzeba jak człowiek. Pójść do doktora. Doktor po niemiecku zapyta: – Was ist das. – A ja: – Kapusta i kwas – za Gustlikiem. Nawet żartować mi się nie chce. Nigdzie nie pójdę.
Nie znajdę. A ile to czasu? A ile to kłopotu? A tu też tylko jakaś
wioska. I w ogóle to poza moim radarem. Lepiej już wrócę. Powoli pakuję plecak, czując trawiącą mnie temperaturę. Witamina C jest dobra na wszystko. Czytałem o tym. Jakiś szarlatan pisał w internecie. Poza tym wielokrotnie sprawdziłem. We
wszelkich przeziębieniach zawsze witamina C. Teraz potrzebuję
dawki uderzeniowej. Łykam kolejną tabletkę. Albo – albo. Małe
tabletki w moim organizmie rozpuszczą się, uwalniając małych
żołnierzy witaminy C. Ci, bo taka ich natura, ruszą natychmiast
do boju ze złośliwymi zarazkami, z rozpadającymi się ścianami
naczyń krwionośnych, z płonącymi tu i ówdzie ogniskami zapalnymi. Tylko liczebna przewaga może im zapewnić zwycięstwo. Łykam kolejną tabletkę. W sile kupa. Nie. Wszystko mi
się plącze. To odwrotnie. Patrzę na plecak. Organizację ofensy160

wy w moim organizmie powierzyłem małym żółtym żołnierzom. Nie. To nie Chińczycy. Dotykam jeszcze raz migdałów. A
może to węzły chłonne? A może to to samo. Nie znam się. No
wielkie, cholera!
Pakuję ociężale resztę rzeczy. Dziś mam iść do Zeithain.
Trzydzieści trzy kilometry. Łatwo nie będzie. Żegnam się ze
starszą panią. Wychodzę na ulicę. Na szczęście pogoda zapowiada się dobra. Koniec deszczów, wreszcie lato. W końcu to
dziesiąty czerwca.
Krok za krokiem zatapiam się w drodze. Moje oczy zmieniają się w radar szukający znaków Jacobsweg. Jestem głodny. W
Niemczech stosunkowo trudno o sklep. W małych miejscowościach wcale ich nie ma. W większych też trudno znaleźć. Więc
głoduję długie odcinki czasu. Przy placu, w jakimś mijanym
miasteczku, stoi czereśnia. Ma żółte, niedojrzałe jeszcze owoce.
Sięgam nieśmiało. Wkładam do ust. Może brudne. Owoce trzeba myć. Wiele razy mnie tak uczono. Bardzo mądrzy eksperci,
najczęściej kobiety, najczęściej ekspertami od żywienia są kobiety, zawsze podkreślali niezbędność mycia wszelkich owoców. Jak nie umyjesz, to wszystkie drobnoustroje, zarazki, wirusy, chemikalia, którymi wszystko się pryska, wszystko to wyląduje w twoim organizmie. Ilość chorób, jakich możesz się od
tego nabawić, jest po prostu astronomiczna. Od alergii przez zapalenie wszystkiego, co się może w tobie zapalić, no na przykład głowa, czyli mózg. Można mieć zapalenie mózgu. Można
się nabawić pasożytów, co cię od środka zaczną trawić. Można
sobie uszkodzić wzrok. Można wszystko. Po prostu myj owoce
przed jedzeniem. Chyba że chcesz chorować. Nie chcę chorować. Po prostu jestem głodny. I mam powiększone migdały. I
trochę wszystko mi jedno. Czereśnie są do zjedzenia. To znaczy
mają pozory słodyczy. Jak się zawziąć, to nawet można się bardzo nie krzywić. Rozglądam się, bo nie wiem, czy to dobrze
wygląda, że przyszedł tu taki i objada drzewo. Ale pusto. Nikt
nie przechodzi, nikt mi się nie przygląda. Jeśli już to zza okna,
może mierzy do mnie z cekaemu. Niech sobie mierzy. Jakby
rzeczywiście chciał coś zrobić, to by nie strzelał, tylko wyszedł
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i coś powiedział, a słowa byłyby dla mnie jak kule. Odrzuciłyby
mnie od tego drzewa natychmiast. Ale nikt nie strzela, nikt nic
nie mówi, tylko jem te czereśnie. Najgorzej, jak sobie żołądek
załatwię. To nic trudnego załatwić sobie żołądek niedojrzałymi
czereśniami. Dojrzałymi można, a co dopiero takimi, co dojrzałe wcale nie są. To już pewnie piąta garść. Wystarczy. Taki eksperyment. Potem zobaczymy. Biorę ponownie kije. Świeci słońce. Idę. Ten miarowy ruch zdaje się mnie uspokajać. Ale wciąż
muszę być skupiony, łatwo przeoczyć znak, pójść w złą stronę,
a potem wiadomo, wściekłość na samego siebie, bo tych kilometrów nikt mi nie ujmie.
Po prawej stronie rozciąga się morze jęczmienia. Nauczyłem
się go rozpoznawać. To znaczy tak mi się wydaje, że to jęczmień. Ma takie wąsy przy kłosach, długie. Pole ciągnie się niemal po horyzont, a dalej pas pszenicy. Jęczmień jest bardziej
żółty, bardziej dojrzały, pszenica ma kolor jasnej zieleni. Hen,
hen, wielkie słupy trakcji elektrycznej. To, co przyciąga mój
wzrok, to kwiaty. Nic na to nie umiem poradzić. Gdy widzę
kwiaty, to mój wzrok natychmiast w nich nurkuje. Najpierw widzę je jak gwiazdy na niebie, jak takie ciekawsze punkty w morzu jęczmienia. Potem ten błękitny kolor, bo to chabry są, przyciąga mój wzrok jeszcze bardziej. Zatrzymuję się i już w moim
polu widzenia są tylko płatki. Delikatne, lekko poruszające się
na wietrze, o cudownym, przykuwającym wzrok kolorze. Cuda.
Po prostu cuda. Tak stoję i patrzę. I tylko wypełniająca mnie po
brzegi wola, by iść, odrywa mnie od tego widoku. Pięknie jest,
gdy tak jęczmień skropiony chabrami. Nie wiem, czy to dobrze
dla jęczmienia, ale dla człowieka, dla mnie, jak najbardziej. Na
niebie z kolei białe baranki. Nieduże, białe, kuliste w kształcie
chmury. Wszystko wokół nich błękitne, a one jak cukrowa wata
na patyku, zawieszone w tym błękicie. Całkiem jak te w Polsce.
Jakby nie wiedziały, że wypadałoby się różnić tym barankom w
Niemczech od tych w Polsce. Te w Niemczech powinny być
bardziej prostokątne, wyrównane. Może powinny mieć niemieckie barwy narodowe. Na przykład żółto-czarne chmury.
Ale czy to nie byłyby chmury siarkowe? Idę przed siebie.
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Chciałbym o czymś ważnym pomyśleć. Może się pomodlić. Ale
po prostu idę. Myśli i tak, jak rwąca rzeka, ciągle przepływają
przez moją świadomość. Ksiądz w Zwoleniu pytał – A co robić,
jak się tak idzie i idzie? Toż to się zanudzić można. Chyba tylko
różaniec. Czymś się trzeba zająć. Jakoś nie odczuwam potrzeby
zajmowania się czymś. Zajmuję się drogą, szukaniem jedzenia,
szukaniem miejsc na odpoczynek, walką z dolegliwościami,
martwieniem się, co dalej z moim gardłem. To wszystko nie zostawia mi za wiele czasu wolnego. A nawet jak go mam, to po
prostu staję się tym marszem. Nawet nie myślę o tym, gdzie
idę. Santiago jest dla mnie pustym dźwiękiem. Rodzajem niewczesnego żartu, którego lepiej nie przypominać. Tak, przeszedłem sporo, ale tym bardziej to jakieś słowo spoza mojego kręgu pojmowania. W zasadzie idę. Po prostu idę. Ale z drugiej
strony, gdyby nie to Santiago, które teraz jest dla mnie tylko mitem, tylko marzeniem, do którego się nie za bardzo przyznaję
sam przed sobą, gdyby nie ono, to bym wcale nie szedł. Chyba
nie da się iść, jeśli nie ma się celu. Taka droga dla drogi, obrazowana chytrym powiedzeniem „to droga jest celem”, wydaje
mi się głupia. Można chodzić w kółko, tylko wtedy donikąd się
nie idzie. Droga staje się rodzajem gimnastyki, sportu, albo nie,
bo w realnym sporcie chodzi o wynik. Taka droga, która sama
stała się celem, staje się zamknięciem, bo donikąd nie prowadzi, bo prędzej czy później się zapętla, to jest powtarza. Bo co
można właściwie osiągnąć, idąc? Więc ja idę dokądś. Moja droga ma cel, do którego – choć się głośno nie przyznaję i odpycham jego realność i możliwość, że kiedyś tam dojdę – jednak
idę. Idę ze względu na ten cel właśnie. Cel, który jest postawiony poza wszelkimi do pomyślenia dla mnie możliwościami.
Cel, który mnie wywołał z domu. Dla którego zrobię dokładnie
wszystko, dla którego wszystko poświęcę. Żeby tylko go osiągnąć. Trzeba tylko przełamać siebie, swój strach, ból, obawy.
Trzeba mieć cel warty wszystkiego. Wtedy, gdy ma się taki cel,
droga nabiera sensu. Wtedy cel ten nas napędza i nawet jeśli go
nie osiągniemy, to możemy powiedzieć – w dobrych zawodach
wystąpiłem. Właściwie to życie, w tym moje, tak na co dzień
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sprowadza się do życia. To znaczy żyję po to, żeby żyć. Żeby
przeżyć. Żeby dołożyć sobie trochę więcej przyjemności, żeby
pokonać piętrzące się na drodze do tego przeszkody, żeby dać
radę przeżyć następny dzień i jak najwięcej takich następnych
dni. Następnego dnia będę żył, żeby przeżyć następny dzień. I
tak dalej. Aż umrę. I nie będzie następnego dnia. Więc? Dochodzi do pytania, jaki mam cel w życiu? Jaki ty masz cel w życiu?
Co jest jego warte? Jak już się znajdzie odpowiedź, ale taką nie
wymyśloną ani podpowiedzianą, tylko taką, która porusza
gdzieś głęboko struny naszego serca, tak jak dobry muzyk, który dotyka instrumentu i wydobywa z niego piękno, wzruszenie,
emocje. Więc gdy sobie taki cel znajdziemy, to możemy iść, to
wtedy ten cel porządkuje wszystko, co robimy. To wtedy nie
stoimy w miejscu i nie kręcimy się w kółko. Nie czeka nas rozczarowanie i frustracja, gdy spostrzegamy, że nigdzie nie dotarliśmy, nic nie zrobiliśmy, że żyliśmy, żeby żyć i teraz figa z
tego. Cel ma jeszcze taką zaletę, że łatwo porządkuje nasz wysiłek. Odpadają zbędne rzeczy, człowiek skupia się na tym, do
czego dąży. Organizuje swoje poczynania. Dobiera narzędzia
do pracy, za którą się wziął. To poczucie dążenia do celu jest
chyba najistotniejszym elementem pielgrzymki. Bo pielgrzymka to nie jest jednak podróż. Pielgrzymka to droga ze względu
na cel. Im dalsza, tym bardziej mobilizująca. Im trudniejsza,
tym bardziej pozwalająca zostawić wszystko, co nieistotne. Im
więcej na niej bólu i cierpienia, tym bardziej przecierająca
wzrok, który zaczyna dostrzegać to, czego dawniej człowiek nie
widział. Niebo. Chmury... Ile razy widzimy niebo i chmury? To
znaczy nie ile razy je widzimy, tylko ile razy dostrzegamy. Pielgrzymka wyrywa człowieka z ciągłego biegu, czasem jałowego,
i przywraca go rzeczywistości. Tak sobie myślę, połykając zmęczenie i ból. Oglądając kwiaty w zbożu. Przyglądając się białym chmurom na bezkresnej połaci błękitu.
Po mojej prawej ręce pojawiają się oazy niemieckiej cywilizacji technicznej. Kilometry ogrodzeń. Hale przemysłowe. Budynki. Hektary magazynów i fabryk. Tak mi się wydaje. Nie
mogę przejść przez te ogrodzenia i zobaczyć, co jest w środku.
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W tych halach. Wszystko czyste, jasne, wymalowane. Ten porządek jest aż zimny. Nigdzie żadnego składowiska, na którym
pozrzucane pordzewiałe rury imitowałyby naturalny zbiór
kształtów, wyglądałyby jak splątane korzenie przewróconego
drzewa czy krzak pognieciony przez jakieś zwierzę albo przejeżdżający wóz czy traktor. Nigdzie śladu degeneracji, to jest
procesów, które w naturalny sposób są elementem życia, upadania i powstawania na nowo. Tu jest wszystko, do ostatniego milimetra, do ostatniej sekundy, nowe i czyste. Sterylne, można by
powiedzieć. Mijam halę z numerem 63. Wszystko ma swój numer. Musi być zarejestrowane i zanumerowane. Obok hali wózek widłowy. Przynajmniej pracę tu mają. Teraz cała produkcja
poszła do Chin. Produkuje się niewiele. Wszyscy mają pracować w usługach. Niemcy jednak produkują. I jest to przykład
do naśladowania. Niemieckie samochody. Niemieckie maszyny.
Ludzie muszą coś produkować. Nie da się żyć tylko z handlu i
działalności artystycznej. Po kilku dniach mojego marszu w
Niemczech to pierwszy taki kompleks przemysłowy. Nie widzę
tylko żadnych dymów i kominów. Więc może w tych halach to
oni nic nie robią. Tylko tak pobudowali, żeby Niemcy myśleli,
że przemysł niemiecki działa? Nie – odrzucam to przypuszczenie. Niemcy nie znają się na żartach. Nie z nimi takie numery.
Tu wszystko jest tak, jak jest. Niczego nie udaje.
Zbliża się wieczór. Dochodzę do miejsca noclegu. Kierując
się GPS, dochodzę pod wskazany adres. Cienie słupków przy
drodze, budynków, robią się dłuższe. Niebo ciągle niebieskie.
To tuż przy protestanckim kościele. Na placyku, przy stole, siedzi kilka osób. Konsumują piwo i jakieś jedzenie. Pytam, czy tu
jest miejsce do spania dla pielgrzyma. Tak, tak. Niech pan idzie
do kościoła i zapyta szefa. Podchodzę. Dzwonię. Otwiera kobieta. Tak. Ona jest tu tym szefem. Dostaję pieczątkę do paszportu pielgrzyma i płacę drobną kwotę. Pani pastor, bo tak się
chyba nazywa, prowadzi mnie przez placyk do budynku obok.
Pokazuje, jak użyć kluczy. Na dole jest kuchnia i łazienka.
Wchodzimy na górę. Tu dwie sale do spania. Bardzo ładne.
Wszystko w drewnie. Na podłodze stoją niskie łóżka z matera165

cami. Siadam, bo jestem bardzo zmęczony. Jakoś tak dziwnie,
kobieta pastor. Nie smakuje mi to. Mężczyzna pastor to jeszcze
rozumiem, ale kobieta? To „nie brzmi” i nie czuje się tego dobrze. Pastor to pasterz. To powinien być ktoś z autorytetem,
ktoś decyzyjny. Kobieta? Z ich zmiennością nastrojów, która
choć w codziennym życiu bywa urocza, to jednak przy tego
typu pozycjach i funkcjach chyba przeszkadza. Zostawiam na
boku moje wątpliwości. Cieszę się, że mam nocleg. Od pastora
kobiety czy mężczyzny – obojętne. Ważne, że będę mógł się
przespać. Bo w istocie ważne jest to, co robimy w stosunku do
drugiego człowieka, a nie to, za kogo się uważamy, jako kto się
deklarujemy, czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną, czy protestantem, czy katolikiem, czy niewierzącym. Ważne jest to, co
robisz wobec drugiego. Reszta to komentarz. Ornament. Dodatek. I biada mi, jeśli taki komentarz zacznę brać za treść. Gdy
zasypiam, ta jedna myśl zostaje w mojej świadomości.
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Dzień 28. Börln
Wstałem o szóstej rano. Słońce. Trzecia uderzeniowa dawka
witaminy C. Nie dałbym sobie ręki uciąć, ale chyba działa. Jest
lepiej. Minąłem jakieś zabudowania przemysłowe i po trzech
godzinach doszedłem do rzeki. Elba. Po naszemu Łaba. Stoję i
patrzę. Nie jest wcale duża jak Wisła, dajmy na to, czy Odra.
Leniwie płynie w niej woda. Przez rzekę nie ma mostu. Czekam
więc na niewielki stateczek. Nazywa się Nixe, jest biało-ciemnozielony i ma z tyłu flagę. Znów zauważam, że nie podobają
mi się kolory Niemiec. Są jakieś przygniatające. Polska flaga to
co innego. Jakiś w niej optymizm. Jakaś radość. Przestrzeń bieli, emocja czerwieni, wszystko jakoś przetkane wolnością. Bo
Polacy zawsze walczyli o wolność. To w nas wrosło. Byliśmy
najbardziej wolnym społeczeństwem w Europie. Może za bardzo. Może ta wolność ostatecznie nie wyszła nam na zdrowie i
zaowocowała koniecznością prowadzenia tylu powstańczych
wojen. Czy jest jakaś równowaga między wolnością a dobrobytem? Życiem spełnionym? Czy wolność to może wartość ostateczna? Jedyna. Taka, dla której należy poświęcić wszystko. W
skali społeczeństw to się sprawdza i nie sprawdza. Z jednej
strony ludzie wolni są bardziej zaradni i produktywni. Tworzą
społeczeństwa bardziej efektywne. Z drugiej strony silna władza jest w stanie skoordynować wysiłek społeczeństwa i ocalić
państwo w konflikcie z innymi. Z Elbą kojarzy mi się Napoleon. Choć on był więziony na wyspie o tej nazwie. Ale tu niedaleko miała miejsce jedna z największych jego bitew. Ta, którą
przegrał. Bitwa pod Lipskiem. A teraz rzeka, którą przekraczały
oddziały mające zmienić oblicze Europy, płynie nadal, leniwie
wygrzewając się w słońcu jak jaszczurka albo wąż. I ja stoję
przed nią i czekam na statek. Niemiecki statek, który przewiezie
mnie na drugą stronę. A potem pójdę dalej w Niemcy i kto wie,
może przez Francję i Hiszpanię. Więc jaki sens miała śmierć
tych wszystkich ludzi? Ten cały tumult, jaki kiedyś się przez nią
przetaczał? Wojska przychodzą i odchodzą. Narody ciągle żyją.
167

Słońce świeci. Co ma sens?
Razem ze mną na stateczek wchodzi dwójka rowerzystów.
Statek odrywa się od brzegu. Siedzę. Wyciągam nogi. Obok
mnie zdjęty plecak. Nixe szybko podąża ku przeciwnemu brzegowi. Za szybko. Nie można odpocząć. Nie można się zanurzyć
w tym widoku jak w czasie przeprawy przez Wisłę pod Kazimierzem. Szybko i sprawnie. Wysiadam. Przede mną Strehla.
Ze słupa B182, tu wszystko ma swój numer, uśmiecha się do
mnie Jörg Jeromin. Ma leciutką przerwę między przednimi zębami. Nic takiego. Jest młody i ładny. Swój chłop. Nawet krawata na ten plakat nie założył. Pewnie takie było zalecenie doradcy od PR. A może sam tak wymyślił? Politycy muszą się
przypodobać ludziom. Muszą kupić ich sympatię. Muszą stać
się postaciami, z którymi wyborca się zidentyfikuje. Ten gra
człowieka z żelaza, tamten szacownego profesora ze złotymi
okularami na nosie. Jeromin to swój chłop. Człowiek z sąsiedztwa w rozpiętej koszuli, sztruksowej marynarce. Z Jörgiem
można pójść na mecz i oglądając Bundesligę, wypić ze dwa
piwa. Można z nim na wycieczkę, do szkoły. Można i samochód naprawiać, gdyby teraz naprawiało się jeszcze samochody.
Ale gdzie tam. Teraz wszystko do specjalizowanego serwisu.
Człowiek już nic nie może, tylko dostarczać pieniędzy. Specjalizacja jest coraz węższa. Zależności coraz głębsze. Tylko odważni, jak ta rodzina z Kamenz, próbują żyć ekologicznie. Jak
najwięcej robić samemu. Ale to droga donikąd w dzisiejszym
świecie. Więc myślę, że Jörg na szefa Strehli się nie nadaje.
Szefem powinien być ktoś poważny. Ktoś, kto podejmuje decyzje, troszczy się o powierzonych mu ludzi. Taki ktoś, na kim
można polegać, a nie ktoś, z kim można się zabawić. Nie potrzeba ludziom kumpla, tylko punktu odniesienia. Jörg Jeromin
wierzy jednak w swoją gwiazdę i występuje w tej karuzeli próżności. Życzę mu sukcesu, choć, jak widzę po plakacie, już po
wyborach.
Za Strehlą idę polnymi drogami. Jest ciepło, pusto. Tylko
błękit nieba, ciągnące się po widnokrąg pola i ja, przemieszczający się punkt po mapie. Dlaczego oni sadzą tyle tego jęczmie168

nia? Piwo z tego robią czy chleb? Chleb to raczej z pszenicy i
żyta. Jęczmień? Na prawo ode mnie mój wzrok przykuwa czerwony kobierzec. Jak okiem sięgnąć, maki. Cudnie wyglądają w
tym słońcu. Pod tym niebem. Kobierzec faluje i skrzy się z każdym podmuchem wiatru. Uśmiecham się. Piękne kwiaty. Czy to
ktoś posadził? Chyba tak, zbyt równy obszar jest czerwony,
żeby posiały się przypadkiem. Trwam tak jeszcze chwilę w tej
czerwieni. Jestem bardzo głodny. Ani w Zeithain, ani w Strehli
nie kupiłem nic do jedzenia. Żołądek mi się kurczy. Przy drodze, tuż obok usianego pszenicą pola, stoją czereśnie. Zatrzymuję się. Sięgam. Słodycz. Rozlewa mi się po ustach. Przymykam oczy. Nic mi nie było po ostatnich czereśniach, więc chyba
można jeść. Oczywiście rozsądek krzyczy, że zboża były na
pewno pryskane i teraz na tych czereśniach jest mnóstwo jakichś okropnych nawozów chemicznych. Dziwne. Całkiem nie
obchodzi mnie to, co mówi rozsądek. Zresztą, czy można mu
przypisać takie właśnie imię? Rozsądek? Co to jest rozsądek?
To sztuka rozsądzania. Co dobre, co złe, co korzystne, co szkodliwe. Nasze ciało samo wie, co dobre, co złe. A w mojej sytuacji muszę coś jeść. Po prostu muszę. Więc ryzykuję. Zdejmuję
z siebie plecak. Będzie mi wygodniej sięgać gałęzi. Jestem wysoki, to dobrze. W moich ustach znikają kolejne porcje. Słodycz
ma w sobie coś uzależniającego. Chce się więcej i więcej. Nie
przerywam. Naginam gałęzie. Wypluwam pestki. Wprost przed
siebie. Jem tak z dziesięć minut, może dłużej. Nie potrafię oszacować, ile zjadłem. Kilogram to pewne. Czuję się pełny. Nie
dam rady więcej. Zadowolony, zakładam plecak z powrotem.
Biorę do rąk kije. Ruszam dalej. Kiedy byłem jeszcze w Polsce,
zastanawiałem się nad sensem brania tych kijów. Dodatkowy
ciężar, dodatkowy kłopot. Nigdy z nimi nie chodziłem. Teraz
wiem, jak bardzo się przydają. W Niemczech dodatkowo do zaczepiania gałęzi z czereśniami. Oni te czereśnie chyba sadzą
specjalnie, żeby ludzie i ptaki miały co jeść. Nie wiem. U nas
takich drzew wolnostojących mało się spotyka.
Na osiem kilometrów przed Börln robię sobie odpoczynek.
Muszę się zebrać w sobie na ten ostatni odcinek. Zdejmuję
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buty. Zdejmuję skarpety. Przyglądam się swoim stopom. Nic
specjalnego. Nie ma krwi ani jakichś deformacji. Ot, zmęczone
stopy. Odchylam się do tyłu, kładę plecy na trawie. Na moją
twarz pada ciepłe słońce. Mrużę oczy. Patrzę w niebo. Ten błękit wciąż mnie porywa. Wciąż mam, gdy w niego patrzę, odczucie spadania. Jakbym mógł się w nim pogrążyć, pędzić jak
ptak, jak obłok, jak ryba w oceanie. Jak... sam nie wiem, jak.
Nie potrafię znaleźć określeń na to, co mi się zdaje. Co ja bym
mógł w tym błękicie robić. Jak być, jak pędzić, jak sunąć wysoko, nad polami, miastami, rzekami. Jak zgubić się w Nim... który jest Miłością, celem, wszystkim.
Idę po znakach, po szlaku. Jest takie dobre uczucie, fajne,
pozytywne, satysfakcjonujące, stabilizujące, że idę po szlaku.
Idę właściwą drogą. Jestem na ścieżce, która prowadzi do celu.
Co innego, gdy idzie się „na przełaj”. Nie po znakach, nie po
szlakach, tylko tak po prostu. Wtedy każdy krok jest decyzją,
każdy kilometr niepewnością. Nawet jeśli ma się mapę, nawet
jeśli pomaga GPS, to uczucie jest inne, całkiem inne. Przywiązany jestem do takiego uczucia pewności. Że wiem. Że wszystko jest w porządku. Że łatwo przewidzieć, gdzie dojdę. A jednak. Z takiego uczucia zrezygnowałem, wychodząc z domu.
Więc jest coś więcej. Jakieś pragnienie, by wyjść poza szlak. To
znaczy poza to, co pewne i przewidziane. Poza to, co określone
i opisane. Poza to, co powinno być. Jedno i drugie, to zadowolenie z przewidywalności i to pragnienie jej przekroczenia, całkiem spokojnie sobie we mnie mieszkają. Jakby były dwiema
siostrami, które pędzą swoje życie w niewielkim domu w południowych Włoszech. Dach jest ze strzechy, bo tu ciepło. Nieopodal Adriatyk albo Morze Śródziemne. Owady czasem brzęczą pod dachem. Do domu prowadzi wybrukowana kamieniami
ścieżka. Okiennice są półotwarte. Nikt się nigdzie nie spieszy.
Tuż przy progu leży czarny kot w białe łaty i leniwie mruży
oczy. Przewidywalność z pragnieniem jej przekroczenia nawet
czasem się nie zauważają. Wchodzą do tego domu. Robią jakieś
porządki. Czasem któreś zrobi sałatkę śródziemnomorską. Po
czym wychodzą, by znów powrócić. Podobno w telewizji nada170

ją program, że tak nie może być. Że wszystko musi być logiczne i wyjaśnialne, i oparte na jasnych zasadach. Tu telewizja nie
dociera. Dociera tylko ciepłe słońce popołudniem. I daleki
szum morza. I kołyszą się łodygi traw. I... biegnie życie.
Rozglądam się nerwowo po ulicy, do której doszedłem stromym, wąskim zejściem w dół. Jasna cholera, nie widzę znaku.
Pod górę nie wrócę. Znaki Via Regia czy też Oekumenishe Pilgerweg doprowadziły mnie właśnie tutaj. I klops. Może coś pomyliłem. Może nie zobaczyłem jakiejś skromnej, nieśmiałej,
przyciskającej swą spódnicę do dołu strzałki. Figa z makiem.
Uważałem. Jasny gwint. Nerwowo robię kilkadziesiąt metrów
w jedną stronę. Żadnych wskazówek. Ulice, domy, Dahlen.
Wracam, idę w drugą stronę. Lustruję załomy domów, uliczne
latarnie, parkany, słupki przy chodniku. Nic. Zero znaków. Wyjmuję komórkę z GPS. Trwa wyszukiwanie. Jeszcze raz przemykam wzrokiem po wszelkich dostępnych elementach otoczenia.
Nie znajduję wskazówki. Otwieram mapę. Próbuję znaleźć,
gdzie jestem. Trwa wyszukiwanie. Całkiem jak na złość. W
okolicach Zgorzelca GPS ustawia się po pięciu sekundach.
Praktycznie natychmiastowo. Tutaj, wewnątrz Niemiec, w jakimś Dahlen, mija pięć, dziesięć minut, gdy chodzę po tym
mieście, usiłując odnaleźć z grubsza chociaż kierunek. Najważniejsze nie pomylić się przy wyjściu z miasteczka. Bo potem
trzeba będzie wracać i naddawać kilometry, a etap jest długi i
jestem zmęczony. Po kilkunastu minutach GPS się wreszcie
ustawia. Częstuję go wyzwiskami na temat jego skuteczności.
Cóż on winien? Czy to on ustawia satelity krążące nad Ziemią?
Obracające w naszą stronę swoje anteny i nadające nieustannie
sygnały pozwalające ustalić pozycję geograficzną? Szedłem dobrze. Teraz się upewniam. Chwilę później odnajduję znaki. Plama czasu z niepewnością kończy się za moimi plecami. Teraz
już prosto do herbergi, jakieś pięć kilometrów.
Do Börln docieram po osiemnastej. Jest kirche, ichniejszy
kościół. Nawet oznaczenie, że tu nocleg. Naciskam biały przycisk. Bim, bam – słyszę w środku. Jeszcze raz. I jeszcze raz.
Wydaje mi się, że słyszę jakieś kroki. Nadstawiam ucha. Jesz171

cze raz, bim, bam. Nasłuchuję. Cisza. Zdejmuję plecak. Kije
opieram o ścianę. Siadam na niewielkich schodkach przed
drzwiami. Podpieram głowę. Osiemnasta piętnaście. Nie wiem,
co dalej. Czy ktoś przyjdzie, czy nie? I tak nie mam już siły nigdzie się ruszyć. Nogi pulsują mi bólem. Stopy parzą w butach.
Siedzę w kucki. Liczę czas. Niczego się nie boję i o nic się nie
martwię. Już tu zostanę, tak czy inaczej. Najwyżej gdzieś obok
zaparkuję w trawie. Może nie będzie padać. Pogoda była przecież dobra. Zdaje mi się, że znów coś słyszę w środku. Jakieś
szuranie i kroki. Omamów jeszcze nie mam. Podrywam się i
dzwonię. Nawołuję. Po niemiecku rzecz jasna. Jeszcze raz. Cisza. Dziwne. Siadam. Z prawej strony, zza rogu budynku wynurza się jakiś mężczyzna. Niższy ode mnie. Siwe włosy okalają
pozbawione włosów czoło. Ubrany jest w strój do jazdy na rowerze, przez co jego nogi wydają się śmiesznie cienkie, takie
pałąkowate. W zasadzie postać jakby bajkowa. Mógłby śmiało
występować w roli jakiegoś mądrego skrzata, mieszkającego w
domku w lesie i pichcącego w kotle receptury na wszystkie dolegliwości. Jaką rolę ja mógłbym grać? Patyczaka obieżyświata? Coś do mnie mówi. Nic nie rozumiem.
– Langsam, langsam bitte – staram się zmienić tok jego narracji. Tłumaczę, że jestem pielgrzymem i chcę zostać na nocleg,
ale zamknięte. Wydaje mi się, że on mi tłumaczy, że szefowa
już poszła do domu i nie wróci. – Trudno – odpowiadam – już
tu zostanę.
Mężczyzna przygląda mi się przez chwilę, jakby próbując
zrozumieć wszystko, co mówię. Dostrzega plecak i kije. No i
muszlę Jakuba na mojej szyi.
– Komm – mówi i rusza w prawo.
Wstaję, łapiąc plecak i kije. Idę za znikającą postacią. Mężczyzna skręca w prawo. Idziemy wzdłuż bocznej ściany budynku. Potem jeszcze raz w prawo. Tu drzwi stoją otworem. Pokazuje mi, żebym wszedł. Wewnątrz zwykła, trochę zagracona
salka. Jakieś stoły i krzesła. Na podłodze pod oknem rozścielony granatowy śpiwór.
– To mój – mówi do mnie. – Ty, jak chcesz, możesz spać tu –
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pokazuje miejsce pod ścianą. – Dobrze? – pyta i uśmiecha się.
– Dobrze – reaguję uśmiechem. Mam trzy metry kwadratowe szczęścia. Wiele człowiekowi do szczęścia nie potrzeba.
Trochę zjeść, trochę wypić, dach nad głową, i żeby nie bolało. I
to wszystko. Naprawdę. Życie człowieka w podróży ulega
strasznemu uproszczeniu. Błogosławionemu uproszczeniu.
– Jesteś głodny? – pyta z wyraźnym zatroskaniem.
– Nie – kręcę głową. Czuję jeszcze te czereśnie w środku. –
Ale chce mi się pić. – Było gorąco, a ja wszystko wypiłem po
drodze. Z piciem jest największy problem. Woda jest ciężka.
– Wasser? – pyta.
– Ja, wasser.
– Komm.
Pokazuje mi czajnik i zlewozmywak. Będę mógł się napić.
Jak cudownie. Dziękuję mu, jak potrafię. Wyciągam swój kubek z Miłowic. Co ja bym bez niego zrobił? Co bym zrobił bez
tego prezentu od księdza pielgrzyma? Może kupiłbym jakiś po
drodze? Może nie. Woda bulgocze. Chwilę później herbata
pachnie. Wracam do salki. Zaczynamy rozmawiać. To bardzo
trudna rozmowa. Bo ja po niemiecku niewiele, a Niemiec, który
mnie tu wpuścił, nic po angielsku. Ale krok po kroku przełamujemy lody. Nazywa się Herman. I pielgrzymuje na rowerze. Coś
opowiadamy o swoich rodzinach. O pielgrzymowaniu. Gdy
Herman dowiaduje się, że idę z Polski do Santiago, reaguje niemieckim: – Super! Cieszy mnie to. Podoba mi się. Niemcy reagują na taką informację pozytywnie. Jako coś fajnego i dobrego. Polacy zawsze w ten sam sposób: – O, to jeszcze daleka
droga przed panem. Powoli zasób słów nam się kończy. Za
oknem się ściemnia. Jutro czeka mnie strasznie długi etap, trzydzieści siedem albo więcej. Rozścielam na podłodze cienką folię malarską, na niej dopiero karimatę i mój czerwony śpiwór.
Polubiłem jego kolor. Jest żywy i gorący. Jak kolor maków na
mijanych na polu. Przebieram się do spania. Nie śpię w tym, w
czym chodzę. Prysznica nie widzę, więc i tak nie będzie luksusowo. Słyszę, jak Herman zaczyna pochrapywać. Czy ja chrapię? To wielka zagadka. Niektórzy mówią, że tak. Ale siebie na
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tym nie złapałem. Zapadam się w sen wśród tych rozważań.
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Dzień 29. Sommerfeld
Siedzę sobie na rynku w Wurzen. W Börln wstałem bardzo
rano, trochę po piątej. Herman wstał razem ze mną. Zamieniliśmy parę zdań, ale obaj byliśmy zajęci pakowaniem się do drogi. Ruszyłem o szóstej. Herman wsiadł na swój rower i odjechał. Zaczęło lać. Zmokłem przez pierwsze dwie godziny. Potem się wypogodziło. Teraz świeci słońce. Za mną cztery godziny drogi. Muszę odpocząć. Zdjąłem więc buty, ułożyłem nogi
poziomo i siedzę. Przede mną rynek małego niemieckiego miasta. Dwa metry ode mnie stragan z warzywami. Młoda, pulchna
dziewczyna sprzedaje wszystko, co rośnie, ma nawet jakieś
przetwory. Klienci, najczęściej starsi ludzie, przyglądają się
bacznie, wybierają, płacą. Między nimi a sprzedawczynią następuje każdorazowo wymiana zdań, z której usiłuję wyłowić jakiś
sens, jakieś strzępy zrozumienia. Zastanawiam się, czy ja potrafiłbym coś kupić w ten sposób. Dochodzę do wniosku, że nie.
Gdybym musiał, to po prostu pokazałbym palcem, co, potem na
palcach, ile. Liczebniki niby znam, eins, zwei, drei i tak dalej.
Setki i tysiące też potrafię. Dalej nie potrzeba. Starsza pani ze
starszym panem stają obok straganu i zaczynają ożywioną rozmowę. Nie wiem, o czym mówią, ale widzę to pomiędzy nimi.
Tę sympatię, której nijak się nie da schować czy zaprzeczyć.
Przez uliczki, wzdłuż rynku, przejeżdżają samochody. Całkiem
zwyczajne i normalne. Często się przyglądałem, jakimi autami
jeżdżą Niemcy. Zwykłymi. Mniej może jest „japończyków” i
„koreańczyków”. Głównie Europa. Marki niemieckie, Skoda,
francuskie. Reszta też się zdarza. Minimartin dość często. Globalna wioska. Teraz, nawet jeśli samochód produkowany jest w
Anglii i ma angielską nazwę, to może być niemiecki. Po prawej
stronie kawiarnia i sklep z kosmetykami, na wprost, za główkami kapusty w plastikowych skrzynkach, fasada Sparkasse.
Czerwony napis, przeszklona ściana frontowa. Jest wczesne
przedpołudnie. Nawierzchnię jezdni tworzy szara kostka brukowa. Podobną kostką wyłożony jest główny plac, na którym sie175

dzę i na którym postawiony jest ten stragan. Przyglądam się tej
dziewczynie. Szkoda jej. Co to za robota. Schyla się, gdy nie
ma żadnego klienta, wyjmuje coś, wkłada do ust, je. Dlaczego
mi jej właściwie szkoda? Czy ta robota gorsza od innych? Pisane jej co innego? Mam w głowie cały zestaw, co człowiek powinien, co nie powinien robić. Co jest godne, a co już nie. Co
wartościowe, a co bezwartościowe i poniżające. Czy to aby nie
są po prostu opinie i to na dodatek wcale nie moje, tylko przyswojone ze strumienia, który zalewa codziennie świadomość
milionów, może miliardów ludzi, swoim nieustannym gadaniem, szeptaniem, wrzaskiem? Może taka pielgrzymka to próba
wyrwania się z tego strumienia po to, żeby go choćby zauważyć, żeby brać rzeczy takimi, jakie są. Jakie są? Takie jak
przede mną. Słońce opierające się o niskie domy niemieckiego
miasteczka, dziewczyna i jej stragan, i ja podnoszący się z ławki, bo droga na mnie czeka i odpoczynek jest tylko po to, żeby
zebrać siły do dalszego marszu. Bez tego marszu, bez tego celu,
który jest przyczyną wysiłku, cały odpoczynek byłby bez sensu.
Nie byłby odpoczynkiem wcale, tylko jakimś hedonistycznym
samonapawaniem się, które – bo nie może być inaczej – skończyłoby się poczuciem pustki.
Po mojej prawej stronie znów mijam jakieś wielkie hale. W
dali, za nimi, dwa dziwne wysokie budynki: „Getreide AG”.
Nie wiem, co to jest. Pewnie coś produkują albo czymś handlują. Dzisiaj idę najdłuższy etap w Niemczech, trzydzieści siedem
kilometrów. Najważniejsze w takich etapach jest zacząć wcześnie rano. Każda godzina wcześniej daje na końcu margines
bezpieczeństwa, a w trakcie czas na odpoczynek. Daje też czas
taki jak teraz. Zatrzymuję się przy czereśniach rosnących przy
drodze. Jem. Przyzwyczaiłem się już. Nie dbam ani o to, czy są
czyste, ani czy pryskane. Poranny deszcz zresztą umył je wodą
prosto z nieba. Nie da się ukryć, że przy spożywaniu czereśni
mam nad Niemcami pewną przewagę. Otóż jestem wysoki, to
po pierwsze. Po drugie jestem zdeterminowany, bo po prostu
głodny. A po trzecie mam kije trekkingowe, którymi naginam
sobie teraz gałąź. Chwytam ją dłonią, naginam jeszcze bardziej,
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drugą rwę owoce i wkładam do ust. Oczy same mi się przymykają z przyjemności, gdy czuję, jak sok spływa mi do garda.
Cukier i witaminy literalnie odżywiają moje ciało.
Gdy się już najadam, wkładam plecak z powrotem. Idę dalej.
Droga prowadzi przez puste teraz tereny. Z pewnej odległości
dostrzegam klub golfowy. Płaszczyzny dokładnie wystrzyżonej
trawy. Sztuczne i naturalne wzniesienia. Tory do gry. W centrum pawilony i parkingi dla wózków elektrycznych. Za PRL-u
Polska produkowała takie wózki. Nazywały się Melex i świetnie szedł eksport do Stanów Zjednoczonych. Wolny handel
wolnym handlem, ale wózków z komunistycznego kraju to tam
nie chcieli. Zrobili zakaz przywozu i zanim sąd po wielu latach
go unieważnił, to przygoda Melexa za oceanem już się zakończyła. Wzdłuż pola golfowego znów rosną czereśnie. Niestety
te mają owoce bardzo wysoko, poza zasięgiem nawet moich
kijków. Kto je zje? Spadną i się zepsują? Ptaki się pożywią?
Grających prawie nie ma. Widzę zaledwie kilka postaci na tym
ogromnym terenie. Zaraz las i pole golfowe znika za mną na zawsze.
Wreszcie zbliżam się do Lipska, bo Sommerfeld, do którego
idę dzisiaj, to tak naprawdę przedmieście Lipska. Tuż przed celem wchodzę na wysoki wiadukt. Pierwszy raz przechodzę nad
niemieckim autobahnem. To znaczy autostradą zbudowaną z
betonowych płyt. Robi na mnie wrażenie. Szczególnie ten ruch.
Nieustanny, ciągły, szumiący. Autostrada jest jak pieniąca się
samochodowa rzeka. Tak jakby zebrany z rolniczych i spokojnych połaci terenu ruch właśnie tu spływał i skupiony do tego
niewielkiego pasa pode mną furkotał, wartko płynął, pędził.
Stoję pewien czas na tym wiadukcie. Robię zdjęcie. O dziwo,
udało mi się złapać kawałek pustej przestrzeni na jezdni. Ale
tylko kawałek. Kawalkada ciężarówek i osobowe już pędzą w
moją stronę. Boli mnie. Boli mnie wszystko. Bolą mnie nogi.
Boli mnie biodro. Boli mnie staw skokowy. Ale daję radę. W
zasadzie moja podróż staje się cholernie prozaiczna. Wstać jak
najwcześniej. Założyć pelerynę, jak leje. Odpocząć, gdy już dalej nie da się iść. Zjeść coś, choćby te niemieckie czereśnie. Na
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bieżąco radzić sobie z bólem w ten czy inny sposób. Pokonać
zmęczenie. Nie zgubić drogi. Zaczynam przypominać maszynę,
która wykonuje zapisany wewnątrz program. A gdzie romantyzm? Gdzie przeżycia duchowe? Gdzie zwiedzanie i poznawanie świata? Idę, bolą mnie stopy. Mam nadzieję, że znajdę ten
nocleg bez większych problemów. Z przewodnika wynika, że to
parafia luterańsko-ewangelicka. Może być. Nie przeszkadza mi
to.
Wchodzę w przedmieścia Lipska, to już tu, niedaleko. Idę
jeszcze pięć, dziesięć minut. W końcu, nie mogąc znaleźć adresu, pytam napotkaną kobietę. Rozumiem piąte przez dziesiąte.
Ale orientuję się, że minąłem. Wracam. Rzeczywiście naprzeciwko kościoła, na drzwiach w murze okalającym posesję jest
znaczek noclegu na Jacobsweg. Drzwi są brązowe, drewniane.
Znaczek żółty na niebieskim tle. Naciskam klamkę. Otwieram
je i staję jak wryty. Przede mną niewielki plac okolony niską fasadą domu. Trawnik, kostka brukowa, ławka, a na ławce... tak,
tak – Herman! Witamy się z uśmiechem. No ładnie – myślę sobie – ja przeszedłem ten etap na piechotę, a ty przejechałeś na
rowerze. Herman prowadzi mnie do środka. Pokazuje, gdzie
jest nocleg. Trzeba iść wąskimi metalowymi schodami, stromo
pod górę. Schody poprowadzone są na zewnątrz, pomiędzy elewacjami budynków. Z plecakiem ledwo się na nich mieszczę.
Wychodzę na górę. Tam wejście na poddasze. Na podłodze poukładany jest, w dwóch rzędach, szereg materacy. Herman pokazuje mi swój, to pierwszy po prawej stronie. Ja wybieram
pierwszy po lewej. Będę miał blisko do wyjścia. Dalej jacyś ludzie. Kobieta i mężczyzna, trochę starsi ode mnie. Mężczyzna
wyciągnął się na materacu i zamknął oczy. Ma krótkie, po żołniersku obcięte włosy. Kobieta coś porządkuje. Zdejmuję buty.
Kładę się. Czuję, jak krew pulsuje mi w nogach. Odpoczywam.
Po kilkunastu minutach się podnoszę. Zagaduję po angielsku
tamtą parę. Padają odpowiedzi. Ale dziwnie brzmią. Gdy słyszę, jak zwracają się do siebie, zastygam na chwilę.
– Polacy? – pytam z uśmiechem.
– Tak. A ty też? – ni to pyta, ni potwierdza kobieta.
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Mężczyzna podnosi się i siada na swoim materacu.
– Skąd idziesz dzisiaj? – pyta mnie kobieta.
– Z Börln.
– Z Börln – marszczy brwi, spogląda na męża, już wiem, że
są małżeństwem – w Börln byliśmy dwa dni temu. – No tak, w
dwa dni przeszli tyle, co ja w jeden. – No ale w twoim wieku...
to żaden problem.
Może i żaden. Szczególnie, gdy się o tym tylko mówi, a nie
trzeba tego przejść – myślę, ale tego nie mówię.
– I dokąd idziesz?
– Do Santiago.
– Tak od razu?
– No tak...
– O, to jeszcze daleka droga przed tobą.
A żeby was tak...
– Wiesz, no w naszym wieku to my tak nie możemy. Mąż już
zdrowie nie takie.
– Wiem. Wiem. Każdy idzie jak może.
– No a jak to zrobiłeś, że idziesz? Gdzie pracujesz?
– W zasadzie w tej chwili to nie pracuję.
Widzę lekką konsternację na twarzach.
– No... to w takim razie możesz sobie pozwolić.
Kiwam głową. Pytam ich, czy nie wiedzą, gdzie tu jest w pobliżu supermarket. Nie wiedzą. Ale chyba i tak bym nie poszedł. Idę na dół się wykąpać. Zmyć z siebie trochę kurzu i
zmęczenia. Metalowe schody znów stają mi na drodze. Gdy
wracam, moja rodaczka podchodzi do mnie:
– Słuchaj. Bo pytaliśmy i tu trzeba zapłacić pięć euro za nocleg. Trzeba zanieść tam do kościoła.
Kiwam głową i zajmuję się wykładaniem rzeczy z plecaka.
Porządkuję, to na jutro, to do spania. Śpiwór noszę na samym
dole, a plecak jest otwierany od góry. Więc znów wyjmuję
wszystko i wkładam. Zajmuje to czas, ale robię sobie porządek
albo bałagan, różnie można na to patrzeć.
– To daj te pięć euro, to zaniosę.
Odwracam się. Za mną, z wyciągniętą ręką, nadal stoi moja
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rodaczka. Robi mi się jakoś nieswojo. Wszystko niby w porządku. Niby chce pomóc. A jednak jakoś nieswojo. Pierwszego
spotkałem tu Hermana. Herman nie mówił o pieniądzach. O
tym, że trzeba zapłacić. On się mnie zapytał, czy nie jestem
głodny. Czy chce mi się pić. Gdy się dowiedział, że idę do Santiago, to zareagował niemieckim: – Super, zamiast: – To daleka
droga jeszcze. Jak po prysznicu, na dole, wyszedłem na chwilę
na dziedziniec, to zaproponował, żebyśmy zrobili sobie zdjęcie.
Tymczasem moja rodaczka nie pyta, czy jestem zmęczony, czy
chce mi się jeść. Stoi z wyciągniętą ręką po pięć euro.
– Okej, Okej. Dam Hermanowi – mówię i sięgam do kieszeni. – Daję Niemcowi pieniądze z prośbą, żeby przekazał, gdzie
trzeba.
Wieczorem rozlega się śpiew. Na dole jakaś młoda dziewczyna z chłopakiem. On gra na pianinie, ona śpiewa. Jakieś melodie sprzed stu lat. Ma ładny głos. Ale to dziwna muzyka. W
ogóle Niemcy mają chyba dziwny gust do muzyki. Inną melodykę. Inną trochę wrażliwość. Schodzę na chwilę na dół. Zobaczyć ich dwoje. Potem wracam. Zawijam się w śpiwór. Naprzeciwko mnie zasypia Herman. Dowiedziałem się, że tu kończy
swoją pielgrzymkę i jutro z Lipska jedzie pociągiem do domu.
Życzyłem mu wszystkiego dobrego. Para z Polski też już jest
cicho. Zamykam oczy. Jest ciemno. Ciągle słyszę ten śpiew.
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Dzień 30. Kleinliebenau
Idę dumny i wyprężony w towarzystwie rodaków spotkanych wczoraj. Dogoniłem ich bez trudu i teraz właśnie ich wyprzedzam. Jestem wielki. Jestem szybki. Jestem kimś. Jakaś
iskra w pamięci i obraz przesuwa mi się przed oczami. Sprawdzam, przeczesując minione minuty z niepokojem, czy sygnał
niepewności zgłoszony przez podświadomość jest uzasadniony.
Matko święta – tak! Faktycznie! Zostawiłem kubek! Nagle
orzeł, którym byłem, podkurcza skrzydła, czoła już tak wysoko
nie podnoszę, wzrokiem nie przełamuję horyzontu, co tylko pokornie czekał na to, by pokonała go moja niezłomna wola i siła.
Patrzę spode łba i rzucam niemrawo:
– Zostawiłem kubek, muszę się wrócić.
Zrozumienie w oczach moich towarzyszy. Może nawet ulga.
Idę z powrotem. Teraz już wolniej. Mniej prężnie. Mniej dumnie. Kroki, zamiast być jak gotyckie łuki nad ich niegodnym asfaltem, stają się jak pochylona strzecha nad współczującym jej
piachem. Nie ma wyjścia. Kilometr, dwa? Nie jestem pewien.
Naciskam klamkę. Otwarte. Nikogo nie ma. Herman też już pojechał. Wchodzę do wnętrza. Oczywiście, w kuchni stoi mój kubek. Ile razy jeszcze cię zapomnę? Ile razy mi się zapodziejesz?
Ile razy będę musiał przez ciebie wracać? Gapa jesteś – odpowiada i stoi dumnie. Nie wdaję się z nim w polemikę, chowam
go w plecaku mimo pewnych odgłosów protestu z jego strony.
Sprawdzam, czy wszystko w porządku. Czajnik wyłączony,
woda zakręcona. Można iść. Idę teraz trochę wolniej. Tak naprawdę nie mam gdzie się spieszyć. Etap nie jest długi, a co
ważniejsze, za dwa, trzy kilometry ma być Lidl po prawej stronie. Wiem, bo wcześniej zaczepiłem dwoje Niemców w tej
sprawie. Będzie można kupić chleba i sera, i płatków. Płatki
ostatnio jadam z wodą. Nie chce mi się nosić jogurtu. Też dobre. No dobra, niedobre. Ale co z tego? Przecież nie przyszedłem tu na degustacje.
Lidl jest otwarty. Szerzej oddycham. Tu jest naprawdę pro181

blem ze zrobieniem zakupów. Czasem zakupów w ogóle. Czasem tanich zakupów. Po wyjściu idę jeszcze kilometr i parkuję
na przystanku. Jem. Jedzenie to przyjemność. Cali jesteśmy
ustawieni na tę przyjemność. Wszystko, co służy przedłużeniu
naszego trwania, sprawia nam przyjemność. Tak jesteśmy skonstruowani. Przez naturę. Przez Boga. Weźmy robienie dzieci.
Albo nie. Głupi przykład. Weźmy czereśnie. W owocach są witaminy. Są składniki ważne dla naszego zdrowia i organizmu.
Więc najpierw nasz wzrok jest czuły na kolor czerwony. Dopiero teraz to doceniam, gdy idąc, zauważam, jak mój wzrok, na
wzór radiowego penetratora czy radaru, przeczesuje korony
drzew w poszukiwaniu jakiegokolwiek punktu czerwieni. Czerwieni, bo owoce są najczęściej wtedy dobre do zjedzenia, kiedy
są czerwone. Czyli dojrzałe. Gdy pierwsza linia przyciągania
osiągnie swój efekt, następuje test przy pomocy smaku. I znów
– za dojrzały owoc jesteśmy nagradzani przyjemnością. Dlatego
go jemy. Dlatego go szukamy. To wszystko było skomponowane dla żyjącego w dość dzikim otoczeniu pierwoluda. Teraz pojawił się problem. Człowiek jest w stanie wykorzystać te pierwotnie ustanowione zachęty, by przyjemności z nimi związanych doznawać niemal w nieskończoność. Może sobie wyprodukować dowolną ilość owoców. Może tak je hodować, żeby
miały odpowiedni kolor. I jeść, jeść, jeść. Dobrze, że jestem w
pielgrzymce, bo inaczej utyłbym jak świnia. Nie wspominając
już o takich przyjemnościach, jak konsumpcja tortu czekoladowego, krówek czy tysiąca innych rozkoszy podniebienia, których nieokiełznane spożywanie zawsze prowadzi u mnie do dewastujących skutków. Nasze otoczenie się po prostu zmieniło.
Nie żyjemy już w stanie natury. Więc te mechanizmy, wskutek
których doświadczamy przyjemności, prowadzą nas w nowym
otoczeniu na manowce. Przyprawiają o ból głowy. Oby tylko.
Jem chleb razowy. Przyjemność z tego taka, że się zapełniam.
To też jest przyjemne. Poczucie nasycenia. Głód jest okropny.
Nie będę dziś głodny. Zrobiłem zapasy.
Ruszam ponownie. Powoli, coraz bardziej intensywnie,
otwiera się przede mną Lipsk. Stare, wielkie miasto. Trochę
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szokuje mnie duża liczba kolorowych jego mieszkańców. Łażą
po ulicach, stoją, gadają. Właśnie tak – łażą. Niemcy chodzą. Ja
maszeruję. A oni łażą. Kołysząc się na boki, jakby nie szli donikąd, tylko tak się kołysali. Ich sprawa. Przyglądam się miastu.
To pierwsze takie duże miasto w Niemczech, jakie napotkałem.
Nie podoba mi się. Wreszcie negatywna satysfakcja. Mogę znaleźć trochę brudu. Nieposprzątanych śmieci. Jakieś wybite szyby w elewacji opuszczonego budynku. Może tu był zakład przemysłowy? Nie wnikam. Widzę, że u Niemców też nie jest aż tak
pięknie, aż tak sterylnie, aż tak dokładnie. Chciałbym im powiedzieć, pokazać – a widzicie? Tu, a tu? Zamiast pokazać samemu sobie swój własny bałagan. Robi się słonecznie. Podejmuję decyzję, że skręcę do centrum. Trochę pozwiedzam. Ten
jeden raz. Dam radę, bo wcześnie wyszedłem, a etap nie jest
bardzo długi. Po za tym to... Lipsk.
Idę w kierunku dworca kolejowego. Wielki masywny budynek. Szerokie ulice, za którymi mieści się centrum miasta. Laska przede mną ma ładne długie włosy, torebkę i przewieszony
przez nią jasny sweter. Widzę, jak ten sweter przechyla się,
przesuwa i... spada na chodnik.
– Halo! – wołam za nią. – Entschuldige bitte! – wołam już
głośno.
Dziewczę albo młoda kobieta, z tyłu nie jestem w stanie bezsprzecznie rozsądzić, podąża dalej kłusem przed siebie. Schylam się, podnoszę ten sweter.
– Halo miss!!! Frau!!! – poprawiam się.
Jest już ponad dwadzieścia metrów przede mną. Cholera, co
robić? Rozglądam się szybko. Ludzie przechodzą, nie zwracając uwagi. Jestem Polakiem, kobiecie należy pomóc. Chwytam
kije i pędzę za nią, pokrzykując od czasu do czasu, nadal bezowocnie. Nie wiem, ale zdaje mi się, że ona przyspiesza. Daję
czadu, ile sił w nogach, odbijam się kijami, mknę nad chodnikiem w moich butach niczym Wojciech Fortuna, niczym Józef
Łuszczek. Ty głupi – upominam siebie – Fortuna nie biegał. No
ale to dawno było, więc kto by o to dbał. Narty miał? Miał.
Więc o co chodzi? Brakuje mi tchu. Ona biegnie czy co? Dy183

stans między nią a mną się zmniejsza, ale stanowczo za wolno.
Fajnie muszę wyglądać z boku. Facet z kilkunastokilogramowym plecakiem, biegnący niemal za dziewczyną i pokrzykujący, z jakimś swetrem w ręce. Ostatkiem sił, zziajany do końca,
po blisko stumetrowym pościgu dotykam jej ramienia. Ma ładną twarz. Regularne rysy, umalowane brwi i podkreślone
szminką usta. Z wyrazem zakłopotania podnosi dłonie do uszu.
Siedzą w nich złośliwie dwie małe, białe słuchawki.
– You lost you sweater – wydaję z siebie na wpół oskarżenie,
na wpół pretensję. – I called you.
– I’m sorry. I got these headphones. Oh – wyciąga rękę –
thank you. Thank you very much.
– You’re welcome – odpowiadam i zostaję sam*.
Uff, mam nadzieję, że nic sobie nie zrobiłem. Ile razy czuję
przypływ energii, ile razy zaczynam być Łuszczkiem, Fortuną,
Kowalczyk, Malinowskim, tyle razy coś sobie psuję i potem się
kołaczę, bo boli tu, bo boli tam. Przechodzę przez ulicę. To już
obszar centrum. Siadam na ławce przy niewielkim placyku. Odpocznę. Zjem jeszcze coś. Potem sobie kupię. Mijają mnie biali,
czarni i czekoladowi. Zdejmuję buty. Oddycham głęboko. Rozkoszuję się słońcem i tym, że mogę posiedzieć w centrum dużego miasta. Po lewej stronie dwie ławki, potem alejka i znów
ławka. Siedzi na niej ładna dziewczyna. Siada obok niej jakiś
Arab albo Turek. Nie wiem. Nie znam się. Patrzę w zasadzie
tak, jak się patrzy na przesuwający się za oknami pociągu krajobraz. Nie oceniam, nie interesuję się, ot, przesuwam wzrokiem.
Mężczyzna zaczyna robić kobiecie widoczne awanse. Ta pochyla głowę i coś mu odpowiada. Ten przysuwa się do niej i wyciąga ramię, usiłując ją objąć. Coś mnie lekko kłuje. Jakoś nie lubię nachalnych zachowań facetów w stosunku do kobiet.
Dziewczyna gwałtownie wstaje, łapie torebkę i odchodzi. Go*– Zgubiła pani sweter – wydaję z siebie na wpół oskarżenie, na
wpół pretensję. – Wołałem do pani.
– Przepraszam. Miałam te słuchawki. Oh – wyciąga rękę –
dziękuję. Dziękuję bardzo.
– Bardzo proszę – odpowiadam i zostaję sam.
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ściu się rozgląda. Wstaje. Maszeruje do następnej ławki. Tu siedzą dwie dziewczyny. Znowu to samo. Najpierw próbuje zagajać. Potem się przysiada. Potem coraz bliżej. Dziewczyny uciekają. Coś tam za nimi wykrzykuje. Nawet nie słyszę, w jakim
języku. Co jest, do cholery? – pytam siebie. Nikt nie zwraca na
to uwagi? Gdy proces powtarza się po raz trzeci, moje zdumienie zaczyna rosnąć pod niebo. Pod chmury. Stukam się tam o
coś. Nie wiem, co to było. Dno zdrowego rozsądku zawieszonego na nieboskłonie? Moje przekonania? Czy tym Niemcom coś
się z głowami stało, że pozwalają na takie ewidentnie chamskie
zachowania? Czy dlatego to tolerują, że facet nie jest biały? Do
mnie na szczęście się nie przysiada. Chyba nie jestem w jego
typie. Zawsze to korzyść. Zajadam ciemny chleb z Lidla. Lubię
ten chleb. Jest z ziarnami. Syci na długo. Z braku laku i potencjalnych zdobyczy ciemnoskóry amant wędruje dalej. Nie życzę
mu powodzenia. Życzę mu czegoś innego. Jak oni to tolerują?
Przecież to każdy widzi? Ja? Ja tu jestem gościem. Obcym. Ja
nie znam zwyczajów, ale oni?
Idę do centrum. Ulice tylko dla pieszych. Domy towarowe.
Fasady ze szkła. Restauracje, kawiarnie, sklepy, tłum ludzi. Robię zdjęcie tu i jeszcze tu. Zrobiło się pochmurno, więc zdjęcia
nie wyjdą. A co mnie to obchodzi. Jeszcze jedno zdjęcie. Proszę
kogoś, żeby i mi zrobił. Będę miał pamiątkę. Ktoś kiedyś popatrzy i pomyśli – O, tu był Zbychu. W Lipsku. Przechodzę na
duży plac. Widzę cały zastawiony stolikami i krzesełkami. Z
przodu duża scena, na której ćwiczą jacyś artyści. Rok czy jakaś rocznica Beethovena. A może Bacha. A skąd ja mam to wiedzieć? Facet w peruce, jakiś kompozytor. Widzę duży dom towarowy. Wchodzę do środka, bo chcę skorzystać z toalety. Zapytam też o kartę telefoniczną. Gdybym sobie kupił niemiecką,
to można by do mnie dzwonić za mniejsze pieniądze. Taniej też
bym miał internet. No i jeszcze ochraniacze na kijki. Gdy wychodziłem z domu, miałem dwie zapasowe pary gumowych
ochraniaczy. Gdy założy się je na końce kijków, to wtedy nie
niszczą się tak na asfalcie czy betonie i nie szurają. Dawno jednak już mi te gumowe się przetarły i ostre końcówki kijów wy185

stają z wyrzutem spod zniszczonej gumy. Toaleta zaliczona. Co
więcej, stoi przed nią automat z wodą do picia. No... nie wiedzieli, że pielgrzym przyjdzie. Piję jeden plastikowy kubeczek.
Potem drugi, potem... kobieta z obsługi, siedząca obok, przygląda mi się z zaciekawieniem albo z wyrzutem, nie roztrząsam
tego. Nalewam czwarty kubeczek. Wody nigdy dosyć. Organizm musi być nawodniony. A jeśli dodamy do tego, że jak rozpoznałem na przyciskach, mogę mieć wodę chłodną i ciepłą,
zwykłą i gazowaną to czemu mam sobie żałować?
Napompowany ruszam po galerii handlowej. W stoisku firmy telekomunikacyjnej inkasuję ofertę karty telefonicznej. Trawię ją i oceniam, wędrując na dół do sklepu sportowego. Kupić,
nie kupić, rozważam za i przeciw. W sklepie nie mają końcówek na moje kije. Mają za to pokrowiec przeciwdeszczowy na
mój plecak. Kupuję. Kosztuje dokładnie tyle samo, ile w markecie w Lublinie, więc nie stracę. Jakiś Amerykanin, zgaduję po
akcencie, zaczepia mnie pod sklepem w sprawie końcówek na
kije. Mam ten sam problem. Ale zero możliwości pomocy. Wracam na górę, kupuję kartę. Muszę podać swoje dane. Potem
jeszcze raz toaleta, bo wypiłem za dużo. I wychodzę na zewnątrz. Z niemiecką kartą w telefonie, z niemiecką wodą w żołądku, wędruję przez Lipsk. Idę już do Kleinliebenau. Zakończyłem zwiedzanie. Dołożyłem kilka kilometrów. Ale taka była
decyzja. Zresztą po wypoczynku w Sommerfeld czuję się naprawdę dobrze. Powoli miasto rzednie. Pojawia się zieleń. Coraz mniej zabudowań. Budynków. Droga wiedzie mnie nad jakąś rzeką. Przecina ją linia kolejowa. Trasa prowadzi mnie
ścieżką, która ścieżką była chyba parę lat temu. Teraz to jest
ślad wydeptany w wysokiej do kolan trawie. Ślad, który wiedzie wprost pod kolejowy most na rzece. Wygłupiają się. To nie
może być normalna droga. Nigdzie tędy nie dojdę. Schodzę pod
ten most. Ścieżka się rozszerza i po jakimś czasie zmienia się w
szeroki trakt. Miło popatrzeć na rzekę. Skrzy się i płynie. Mógłbym tak patrzeć i patrzeć. Ruch i zmiana, a właściwie ciągle to
samo. Jak byłem mały, to do rzeki chodziło się kąpać. Z krzykiem wskakiwaliśmy w jej toń, rozbryzgując wodę na wszystkie
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strony. Ileż w tym było radości i szczęścia. Dawało się nura i
wpychało się koleżanki. I w ogóle wszystko było takie naturalne i normalne. Teraz rzeka jest albo brudna, albo pod ochroną.
Mało kto się kąpie. Niebo robi się sine. Ciemne. W powietrzu
coś się zmienia. Czuję jakby jakąś groźbę. Niewidzialną, nienamacalną, ale wcale przez to nie mniej obecną. Przenika mnie jakiś lęk. Nie wiem, skąd się to bierze. Okolica staje się po prostu
ciemnosina. Chyba jakiś dźwięk jest gdzieś zawieszony w powietrzu albo zwiastun tego dźwięku. Idę, a to coś wokół mnie z
każdą chwilą gęstnieje. Film grozy kręcą czy co? Zatrzymuję
się i wkładam poncho. Do noclegu mam chyba ze trzy kilometry. To już blisko. Całkiem nieoczekiwanie wiatr uderza mnie w
twarz. Teraz ten dźwięk staje się obecny, wyraźny, istniejący.
Świszcze i huczy. Z horyzontu ku mnie, spoza pola odgrodzonego niskim kolczastym drutem, biegnie jakaś dziwna, przejmująca nawałnica. Rozlegają się trzaski piorunów. Bum. Bum.
Wiatr i deszcz chlusta mi w twarz. Słyszę łamiące się gałęzie.
Matko święta, co się dzieje? Jakieś wycie w powietrzu szarpie
wściekle chmury i rzuca nimi o ziemię. Pochylam głowę i wbijając kije w podłoże, idę dalej naprzód. To już Kleinliebenau.
Deszcz staje się oberwaniem chmury, to jest jedną ciągłą strugą,
spadającą z góry na dół. Niewiele widzę przez swoje okulary.
Szukam wśród mijanych domów adresu z mojego przewodnika.
Wszystko tonie w szarości, rozmywanej dodatkowo wściekłymi
opadami deszczu. Moja sytuacja zaczyna być trochę rozpaczliwa. Nie mogę wyjąć przewodnika. Nie mogę wyjąć komórki.
Nie wiem dokładnie, gdzie szukać noclegu, nikogo nie ma na
ulicy. Pukam do jednego domu. Otwiera mi mężczyzna w okularach. Nie. On nie jest stąd. Jest z Hamburga. Przyjechał tu na
wakacje. Odchodzę. Widzę kirche. To musi być tu. W przesłoniętej szybą gablotce jakieś informacje po niemiecku. Jest coś,
że „Oekumenishe pilgerweg” i tak dalej. Stukam do drzwi. W
butach mam dwa wiadra wody. Stukam jeszcze raz. Stoję jakby
pod dziesięcioma rynnami, z których wodospad wali wprost na
mnie. Kurde. Muszę się gdzieś schronić. Wycofuję się pod stojące nieopodal drzewo. Stoję. Po prostu stoję. Nie mogę nic.
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Nie mogę iść, bo nie wiem, dokąd, a kirche zamknięte. Jak zrobię krok, spod drzewa spadnie na mnie to urwanie chmury.
Więc stoję. Niestety zaczynają walić pioruny. Liczę sekundy.
Jeden, dwa, trzy, cztery – łup. Odległość między błyskiem a
grzmotem daje pojęcie od tym, jak daleko jest piorun. Kiedyś
liczyłem i wyszło mi, że jedna sekunda to trzysta metrów. Czyli
cztery sekundy to ponad kilometr. Nie wiem, czy dobrze liczyłem. Liczę sobie teraz. Grzmoty są coraz bliżej. Drzewo niestety wysokie. Jasna cholera. Co robić?
Drzwi od kirche się otwierają. Widzę w nich kobiecą głowę
otoczoną wiankiem kręconych włosów. Przygląda mi się przez
chwilę.
– Komm. Komm – macha ręką.
Przemierzam te kilka metrów i wchodzę do wnętrza budynku. Matko kochana. Wszystko ze mnie leci. Tak jak stoję, tak
widzę kałużę tworzącą się wokół moich stóp.
– Wyjrzałam, jak słyszałam stukanie, ale nikogo nie widziałam przed drzwiami – usprawiedliwia się kobieta.
– Nic się nie stało – odpowiadam, dopiero teraz czując, jak
bardzo jestem mokry.
Opieszale zdejmuję ponczo i plecak.
– Chcesz herbaty?
– Jasne, że chcę.
Helga ma jakieś trzydzieści pięć lat. Nawet nie jestem pewien, czy jej imię usłyszałem, czy sobie wymyśliłem. Ładna
porządna kobieta. Taka niemiecka. Jest pielgrzymem jak ja. Ale
idzie tylko przez Niemcy. Siadamy przy herbacie i rozmawiamy. Tak, ona tu zostaje na noc. Ciepło spływa mi przez gardło,
trochę podnosząc nastrój. Wyobraźnia zaczyna rysować perspektywy tego noclegu. Oddzielony od świata ścianą nieprzebytego deszczu kościół. W nim tylko ja i Helga, na całą noc. Czy
to nie może być piękne? Rozmawia nam się dobrze i płynnie.
Moja sublokatorka, tak o niej teraz myślę, dobrze mówi po angielsku, co jest tu rzadkością. Deszcz powoli traci na sile i intensywności. Szum na zewnątrz maleje, miesza się z ciszą, która zazwyczaj tu mieszka.
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– Musisz pójść się zarejestrować – informuje mnie Helga.
Po co? – pytam w myślach sam siebie.
– Zgoda – odpowiadam z rezygnacją. Gdzie jak gdzie, ale w
Niemczech wszystko musi być zarejestrowane. Tu nie ma zmiłuj.
– Pokażę ci, gdzie – oferuje się Helga i prowadzi mnie na zewnątrz. W gablocie jest niewielki szkic. Wynika z niego, jak
trafić do jakieś rodziny. – To tam. Tu możesz zostawić plecak.
Zostawiam plecak i maszeruję się zarejestrować. Jeden skręt
w lewo, potem drugi. Może kilometr, może mniej. Bramka.
Otwieram ją i podchodzę do dużego domu. Otwiera mi niewysoki, przystojny mężczyzna.
– Jestem pielgrzymem i chciałem przenocować. Spotkałem
kobietę w kościele i zostawiłem tam swój plecak. Ale powiedziała, że trzeba się zarejestrować, więc przyszedłem tu.
– Kobietę? Jaką kobietę? – Hans robi wielkie oczy. Wcale mi
się nie przedstawił, ale jakoś muszę o nim myśleć. Więc jest
Hans.
– No kobietę. – Mam mu tłumaczyć, co to jest kobieta? Takie coś, co ma piersi, długie włosy i całe mnóstwo zachcianek.
No kobieta, no!
Hans kręci przecząco głową. Nie wie, o czym mówię. Jego
angielski to mój sprzed trzydziestu lat albo trochę lepsza wersja
mojego niemieckiego. Tuż przed domem stoi audi, białe. Zauważyłem, że tu, jeśli ktoś chce pokazać, że go stać, że kimś
jest, to ma białe audi.
– Jak chcesz przenocować, to mam tutaj domek specjalnie
dla pielgrzymów. Odpowiada ci to?
Przez chwilę widzę, jak piękny obraz nocy z Helgą rozpływa
się w powietrzu niczym kosmyki mgły. Nici z dyskusji, nici z
rozmowy, nici z nocy.
– Jasne. Super – odpowiadam. W końcu jedyne, na czym mi
tak naprawdę zależy, to miejsce do spania.
Domek Hansa jest chyba dla krasnoludków. To taka trochę
większa buda. Ma w środku zlewozmywak i dziwny czajnik
elektryczny pojemności jednej szklanki. Pod dachem jest miej189

sce na dwa śpiwory.
– Tylko będziesz musiał wcześnie wyjść, bo moi znajomi
przyjeżdżają.
– Nie ma sprawy – odpowiadam. – A... toaleta?
– Komm.
Wędrujemy przez trawiasty plac do garażu położonego obok
domu. Wewnątrz garażu, przy jego tylnej ścianie, znajduje się
toaleta.
– Tylko trzeba odkręcać wodę, jak chcesz spuścić, a potem
zakręcić. Zepsute, inaczej cieknie – instruuje mnie Hans.
Wszystko rozumiem. Odkręcić, zakręcić. Żaden problem.
Nie rozumiem tylko wymiarów tego kurnika, w którym mam
spać. Hans twierdzi, że to nie na dwie, tylko więcej osób. Chyba wzrostu skrzatów, bo jak się w nim prostuję, to zahaczam
głową o sufit.
Wracam do Helgi po plecak. Mówię jej o Hansie i o tym, że
będę spał u niego. Mam nadzieję, że jest zawiedziona, ale nie
daje po sobie tego poznać. Po prostu jestem spragniony rozmowy. Tego, żeby usiąść i pogadać. Swobodnie. Bez dukania niemieckich słów, które przechodzą mi przez gardło niczym ości
jakieś wrednej ryby. Wracam. Stukam się w kurniku w głowę.
Składam wizytę w toalecie. Odkręcanie i zakręcanie idzie mi
bez problemu. Ponieważ jest sobota, a w Dojczlandzie wszystko w niedzielę zamknięte, pytam Hansa, czy nie ma trochę
wody. Kiwa głową, że zaraz przyniesie. Minutę później pojawia
się z litrową butelką wody źródlanej.
– Jeden euro – informuje mnie z uśmiechem.
Tanio to nie jest, myślę sobie i płacę.
– Chcesz jeszcze? – w jego oczach dostrzegam nadzieję.
– Nie, dziękuję.
Aż tak to mi się pić nie chce – mówię do siebie. Hans musi
skserować mój dowód. Poza tym cudem wdrapuję się na górę i
porozwieszawszy wcześniej całe mokre ubranie, rozkładam tam
śpiwór. Znów muszę się kulić, bo na górze jeszcze mniej miejsca. Boli mnie niemiłosiernie kręgosłup od tego. Klnę na czym
świat stoi i wyrzucam Hansowi, że chciwy, bo przecież mógłby
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zbudować coś porządnej wysokości, tylko oszczędzał na deskach. Włażę w mój czerwony śpiwór. Kocham go. To moje
schronienie. Mój przenośny dom. Czy kocham Boga? Czy on
jest moim schronieniem? Jak to właściwie jest? Nie wiem. Usypiam. Wyczerpany dziś ponad miarę.
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Dzień 31. Mücheln
Wykaraskałem się jakoś z dziupli zbudowanej przez Hansa
pod szyldem domek dla pielgrzymów. „Niskiego wzrostu” – powinno być dopisane. Raz jeszcze musiałem zrobić sobie wycieczkę do garażu, w którym była toaleta odkręcana i zakręcana, bo spłuczka nie chodzi. Wstałem o szóstej. Zjadłem płatki,
zebrałem mokre rzeczy, wcale nie wyschły. Wesoły gospodarz
oferował mi wczoraj powieszenie ich na dworze. Tyle że padało. Cenię to niemieckie poczucie humoru. Założyłem drugą parę
butów. Tu korzystam. Targając dwie pary ze sobą, płacę trudem
i bólem. Każdy pielgrzym wie, co to nawet niewielkie, stałe,
dodatkowe obciążenie. Ale w chwilach takich jak ta jestem
szczęśliwy, że tak właśnie poszedłem. Mokre buty zaczepiłem
do plecaka i dyndają sobie swobodnie. Świeci słońce, więc wydajnie schną w ten sposób. Ja tymczasem maszeruję w suchutkich. Gdyby przyszło mi włożyć nogi do mokrych, nie byłoby
przyjemnie. But się wtedy w środku nagrzewa. Bakterie przystępują do pracy. Śmierdzi potem na kilometr i w ogóle straszny
dyskomfort. Zasiadłem na rynku w Merseburgu. To miasto na
mojej dzisiejszej drodze do Mücheln. Wybrałem Mücheln ze
względu na koszty, chociaż nie leży na głównym szlaku i muszę
nadłożyć kilometrów. Nocleg w kirche zawsze będzie trochę
tańszy, zaś u prywatnych zwykle drożej.
Słońce w pełni. Ładne, czyste miasto. Przede mną, zza jasnych fasad trzypiętrowych domów, strzela w niebo iglica pseudogotyckiej wieży. Nie wiem, czy to kościół. Tu nigdy nie wiadomo. Nie ma krzyża. Więc może kościół, a może wcale nie.
Jest niedziela. Nieliczni ludzie przechodzą obok mnie. Duży
plac. Pusto. Świeże powietrze. Wow. Słyszę huk eksplozji. Jeszcze jeden. Wali nie na żarty. Podnoszę się z ławki i ruszam.
Oczywiście z plecakiem i kijami. Czyżby Niemcy znów zaczynali jakąś rozróbę? Chyba już mają dosyć? Żartuję sobie pod
nosem, ale przecież huk był wyraźny. Na petardę za mocny. Daleko przede mną widzę wielobarwny tłum. To pochód. Wśród
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ludzi idzie jakiś murzyn w fantastycznym, dwumetrowym kapeluszu i w barwach niemieckich. Oprócz tego inni przebierańcy.
Orkiestra dęta, panowie z brzuszkami w zielonych koszulkach.
Dzieci poprzebierane w kolory flagi państwowej. Kobiety w jakichś tradycyjnych strojach. Normalnie święto. Orkiestra trzepie na marszową melodię. W tym gatunku muzycznym Niemcy
są naprawdę dobrzy. Przezornie umieszczam się na końcu pochodu i podążam za tłumem. Dwieście metrów dalej ciżba gęstnieje. Jeden obok drugiego. Słyszę jakieś przemówienia. Nie jestem zainteresowany. Ja tu tylko przelotem. Na chwilę. Niechcący. Wydostaję się z tłumu. Idę w swoją stronę. W kierunku
grupy jezior, nad którymi leży Mücheln. Jeziora okrążę od północy i skręcę w lewo w kierunku południowym. To znów daleki
marsz. Jakieś trzydzieści pięć kilometrów. Plecak mnie dobija.
Świdruje mi to biedne biodro. Wyklinam go po cichu, czasem
głośno. Małpa jedna. Boże, jak to boli. Jestem głodny. Bardzo
głodny. Czereśnie na tym etapie jakoś się pochowały. Pokazują
się za to poziomki. Zdejmuję plecak. Kucam. Chodźcie do
mnie, maleńkie. Zbyszek pożywi się tym, co znajdzie. Jedna za
drugą lądują w moich ustach. Nawiązują znajomość z zębami i
językiem, by oddać swe cenne właściwości w czekającym na
nie brzuszku. Kicha. Są dużo mniej wydajne niż czereśnie. Gdy
staję przy takiej czereśni, to jeden chwyt dłonią i mam cztery
ogromne owoce. Wkładam je do ust, następuje genialne oddzielenie pestek od smakowitego miąższu. Miąższ wędruje dalej, a
pestki pędzą na trawę. W trakcie tej konsumpcji ręka już zrywa
następne cztery czereśnie. Taki proces umożliwia stosunkowo
szybkie, piętnaście minut, napełnienie brzucha czymś, co ma
cukier i inne wartościowe składniki. Z poziomkami zapomnij.
Zrywam i zrywam. Nogi mnie bolą od tej kucznej pozycji. I nic.
Do wieczora tak mogę i się nie najem. To tylko taki żart. Pozór.
Niewdzięczne – mówię do nich i wstaję. Zakładam plecak. Idę
dalej. Nie mogę tracić czasu na tak niewydajny sposób żywienia. Zresztą trochę w końcu ich zjadłem. Niektóre dobre, inne
dziwnie smakują. W lesie co rusz żółto-czarne tablice. Verboten! Verboten! Koniecznie z wykrzyknikiem. Żeby było jaśniej,
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to na tablicach jest ikonogram takiej postaci z wyciągniętą w
kierunku patrzącego dłonią. Znaczy STOP. Verboten. Chyba zabronione. To nie może znaczyć nic innego. Tu wszystko jest zabronione. Zagrodzone. Zastrzeżone. Verboten. Uwaga. Halt.
Hände hoch. Uff. To nie w Polsce. U nas takie tablice nie na
wiele by się zdały. Raczej byłby wyzwaniem, aby je pominąć,
aby w tych właśnie miejscach przekroczyć ogrodzenie, symboliczne zresztą. A może tam jest coś ciekawego? Zakazane znaczy ciekawe. Znaczy zakryte, tajemnicze. Pociąga.
Żołądek ma inne zdanie na temat rezygnacji z jedzenia poziomek. Guzik mnie obchodzi jego zdanie. Mam ciężki etap i
chcę dojść do końca. Nie będę tracił czasu. W odpowiedzi ssie
mnie bezczelnie. Nie dam się. Idę. To ja tu rządzę – postanawiam i wciąż idę naprzód. Spośród drzew rosnących na spadających w dół zboczach prześwitują tafle błękitnej wody. Jeziora.
Miło popatrzeć, taki inny akcent w palecie krajobrazu, jaką żywię oczy od trzydziestu dni. Który to jest? Czternasty czerwca.
Idę więc już miesiąc. Piętnastego maja wyszedłem z domu. Kto
by pomyślał, że tyle dam radę. Ja z pewnością bym nie pomyślał. Nie myślałem, że tak daleko zajdę. Więc dlaczego wyszedłem? Naprawdę nie myślałem? Naprawdę. Tylko się zaciąłem.
Tylko chciałem. Tylko się zdecydowałem. Naprzeciw temu, co
nie myślałem. Na przekór. Taki charakter. Raz po raz spośród
drzew i krzewów wyskakuje Verboten. Strzelać będą czy co, jak
ktoś przekroczy? Cały teren wokół jezior jest niedostępny? Nie
wiem. Jestem jakoś optymistyczny mimo zmęczenia, bo jeziora,
to wiem, że już blisko. I rzeczywiście – dostrzegam miasto. Raczej miasteczko. Na brzegu jeziora port. Stoi w nim kilkadziesiąt ładnych żaglówek. To widocznie taka miejscowość, wypoczynkowa. Relaksowa. Niemcy przyjeżdżają, żeby wypocząć.
Od tego portu do miasta prowadzą ciągnące się długo wysokie
schody. Dla mnie, na koniec dnia, to prawdziwa katorga. Podpieram się kijami z całej siły. W takich właśnie sytuacjach, w
ostrych podejściach kije najpełniej pokazują, jak są niezastąpione. Odciążają kolana i mięśnie nóg. Czysta rewelacja. Gdy dochodzę na górę, wyglądam, jakbym wyszedł z deszczu, cały
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mokry. Nieważne. Ludzie chyba mnie zauważają. Coś mówią
na mój temat. Nie mam nic przeciwko. Jeśli mówią, to coś pozytywnego – O, zobacz, pielgrzym z Jacobsweg. W ogóle u
Niemców Jacobsweg cieszy się pewną estymą. Ludzie wiedzą,
co to jest i doceniają, jak ktoś idzie. U nas takie samotne, indywidualne pielgrzymki to jeszcze kompletna nowość. Szczególnie w tak zwanym terenie, niewielkich miastach i miejscowościach. Idę uliczkami Mücheln, kieruję się na parafię luterańską.
Znajduję. Zamknięte. Rozglądam się dookoła. Nie widzę telefonu ani innych informacji.
– Hej – słyszę i dostrzegam po chwili półnagiego mężczyznę
stojącego w garażu naprzeciwko. Jest w samych spodniach.
Niezbyt wysoki, gdzieś w moim wieku. Coś mówi do mnie po
niemiecku. Po niemiecku nie znaju. Razem z nim w tym garażu
jest kobieta. Staram się moją ułomną niemczyzną przedstawić
sprawę. Rozumieją! Przynajmniej to, co mam wyuczone.
– Zdejmij plecak, zdejmij plecak. – Raczej się domyślam,
niż rozumiem. Ściągam plecak i stawiam go przy ścianie. Dostaję rozkładane krzesło, żebym mógł usiąść. – Czekaj, zaraz
zadzwonimy.
Mężczyzna bierze komórkę. Słyszę słowa. Nic nie rozumiem. Prowadzi krótką rozmowę, po czym z satysfakcją odkłada telefon. Rozumiem, że frau przyjdzie, a na razie mogę zaczekać u nich. Mój nowy znajomy proponuje piwo. Odmawiam.
Nie będę ich naciągał. Próbujemy rozmawiać. To strasznie ciężkie. Jest dobra wola obu stron, więc powoli jakoś to idzie. Zamiast piwa dostaję wodę. Jest gorąco, ale pod dachem garażu
mam cień. Woda przyjemnie chłodzi mi gardło. Po kilku minutach przybywa frau. Gertruda – nie znam jej imienia, więc tak
ją nazywam – prowadzi mnie na parafię. Dobitnie pokazuje
sposób operowania kluczem. Rozkład potrzebnych mi pomieszczeń. Żeby pójść do łazienki, muszę wyjść z jednego budynku
na zewnątrz. Przejść ulicą kilkanaście metrów, otworzyć drzwi
furtki w murze, a potem właściwe drzwi w drugim budynku.
Gertruda bardzo dużo mówi i mi tłumaczy. Nic tego nie rozumiem, ale potulnie kiwam głową, widząc zresztą, że chce do195

brze i się stara. Odmawiam ciastek, bo nie jem słodkiego. Dostaję wodę do picia. Za darmo rzecz jasna. Dodatkowo jabłko.
Gertruda pyta mnie, gdzie idę jutro. Gdy mówię, że do Roßbach, podnosi się i wraca po chwili z mapą. Szlak jest bardzo
źle oznakowany – mówi – sehr schlecht. To jest mapa, jak dojść
do Roßbach. Pokazuje mi i tłumaczy przebieg szlaku. Słów nie
rozumem, ale mapę umiem czytać. Pięć euro, opłata administracyjna. Jestem jej zwyczajnie wdzięczny. Nie rozumiejąc mnie,
stara się być opiekuńcza na tyle, na ile tylko potrafi. Tyle że
znów kobieta na luterańskiej parafii. Może one tu po prostu pełnią takie role społeczne? Nie wiem, jaka jest struktura takiej parafii. Pyta mnie, kiedy chcę wyjść. Odpowiadam. Mówi, że
przyjdzie i rano zaprowadzi mnie do supermarketu. No czy
można trafić na lepszego gospodarza? Albo gospodynię? Dziękuję raz jeszcze. Zostaję sam. Sala jest przestronna i czysta.
Mam rozkładany materac. Najpierw idę wziąć prysznic. Wracam odświeżony. Wyjmuję cały bałagan z plecaka. Rozkładam
na ławce. Śpiwór rozwijam na materacu. Jest cicho. Mücheln
idzie spać. Ja zamykam zamek z cichym poszumem i pozwalam
opaść powiekom. Jeszcze chwila... i już mnie nie ma.
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Dzień 32. Roßbach
Wstałem na czas i spakowałem rozkładany materac, który
dostałem od Gertrudy. Posprzątałem wokół siebie, śpiwór zwinięty, latarka schowana, wszystko włożone do plecaka i dobrze
ugniecione. Bez tego czasem ciężko go zamknąć. Rzeczy po
prostu mają to do siebie, że się rozpychają. Zajmują coraz więcej i więcej miejsca, jakieś prawo ekspansji bałaganu wypadałoby opracować. Nie da się po prostu wrzucić tego wszystkiego
do jednego worka i mieć nadzieję, że się zmieści. Trzeba metodycznie. Złożyć, ułożyć, wcisnąć. Plecak mam duży, ale dobytku też zabrałem na co najmniej cztery miesiące drogi. Pewnych
rzeczy mógłbym nie brać. Na przykład skoro wziąłem ponczo,
to nie musiałem brać kurtki przeciwdeszczowej. No, ale strzeżonego pan Bóg strzeże. Więc się pozabezpieczałem. Z dodatkowego akumulatora do komórki, też jeszcze nie korzystałem.
Patrzę na niego często z wyrzutem. Te dodatkowe, białe, gładkie trzydzieści pięć dekagramów. Wcale nie wiem, czy ma dokładnie trzydzieści pięć. Tak mi się zdaje. W ręce też tak waży.
Więc nie będę sprawdzał. Co mi to da? I tak muszę to nieść.
Drzwi się otwierają i wchodzi Gertruda. Jak zwykle rezolutna i zorganizowana. Pyta mnie, czy poradzę sobie z jej mapą i
zaczyna mi ją tłumaczyć. Kiwam głową i wyjaśniam, że wprowadziłem zaznaczoną na niej trasę do komórki, więc po drodze
będę mógł z niej wygodnie skorzystać. Wychodzimy. Zamyka
drzwi. Idziemy przez Mücheln. Gertruda pozdrawia przechodniów. Wydaje mi się, że jest trochę dumna albo zadowolona, że
jestem „pod jej opieką”. Czasem coś do mnie mówi, ale niestety
kończy się na moich półrozpaczliwych próbach zrozumienia i
kiwaniu głową. Po lewej jest Netto. Dziękuję jej za towarzystwo i przyprowadzenie mnie tutaj. Dobra kobieta. Wkłada jeszcze euro do wózka, podaje mi go i mówi, że zaczeka. A nie mówiłem, że opiekuńcza? Mknę między półkami. Jasność, bogactwo towarów. Mój wzrok konsekwentnie przeczesuje dolne rejony półek. Szybko porównuję ceny. Stały zestaw. Chleb, ser,
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salami. Tyle, ile dam radę unieść. Do kasy, przecież Gertruda
czeka. Wychodzę, żegnamy się. Jestem jej autentycznie
wdzięczny, tej niewysokiej, poważnej kobiecie o włosach związanych w ogonek. Wydaje mi się, że na koniec wreszcie się
uśmiecha. Macham jej i oddalam się. Sprawdziłem wcześniej
mapę, idę spokojnie, etap jest krótki. Idę dziś do Roßbach w pobliżu Naumburg. Miasto szybko zostaje za moimi plecami. Pogrążam się w wiejsko-rolniczym krajobrazie. Znów przestrzenie, pola, drzewa. Droga prowadzi lekko w dół. Idę jakby
grzbietem wzniesienia, stąd widoki, jak okiem sięgnąć. Miłe to.
Droga gruntowa, środkiem trawa, po bokach dwie rynny przemieszanego z drobnymi kamykami gruntu. Idzie się wygodnie.
Zwłaszcza że nie ma tych ciągłych przewyższeń, góra dół, góra
dół. Po obu stronach rosną czereśnie. Kocham je. Zatrzymuję
się raz po raz. Przymykam oczy z rozkoszy, gdy ich dojrzały
sok drażni wszystkie moje kubki smakowe. Jestem na tej drodze całkiem sam. Idę już trzy godziny i nie minąłem nikogo.
Wcale mnie to nie martwi. Czereśnie mają kolor pomiędzy żółcią a czerwienią, wszystkie odcienie, jakie kto chce. Najwięcej
jest takich prawie czerwonych, ale są i pomarańczowe, przyprószone jedynie czerwonymi śladami na skórce, zdarzają się żółte
o kolorze kanarkowym – takie najmniej dojrzałe. Nie dyskryminuję ich. Zrywam jak leci. Właściwie to gotów byłbym tu
przyjść na piechotę tylko dla tych owoców. Dzięki niech będą
Niemcom, że nimi obsadzili drogę. Po horyzont ciągną się pola
jęczmienia, a potem chmury, chmury, białe bałwany, kożuch leżący na niebie. To bardzo dziwne, że ta para wodna i w ogóle
tak się unosi w górę i tam tworzy te wszystkie fantastyczne
kształty. Ile razy kładłem się, nawet jako dziecko, i patrzyłem w
niebo na te postrzępione, czasem skłębione, czasem rozsnute
chmury, tyle razy widziałem. Co widziałem? Wszystko. Armie
nacierające na siebie. Wielkie stworzenia, baśniowe orły, statki
kosmiczne, zwierzęta, góry. Do tego wcale nie trzeba się wysilać. Do wielu rzeczy nie trzeba się wysilać. Wystarczy patrzeć.
Przestać pędzić. Wtedy nagle z rzeczywistości wynurza się tyle
piękna. Zaczynam dostrzegać. O, tu widzę okręt. Podniesione
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żagle. Dziób – przecież jak żywy. Osiemnastowieczny żaglowiec mknie przez niebo, daleko po niebieskim morzu nieba.
Obok niego chyba ośmiornica. Nie, to ogromna ryba. Teraz widzę wyraźnie. I jeszcze jedna. I tysiąc innych – mógłbym przysiąc. I wszystko gaśnie, gdy zamykam oczy. A gdy otwieram po
jakimś czasie, już nie ma okrętu ani olbrzymich ryb. Wzrok na
powrót zaczyna wyławiać z powodzi kształtów byty dostrzegalne. Czy aby nie jest tak z całym znanym mi światem? Ostatecznie ten kłos jęczmienia to przecież kompozycja takich czy innych cząstek elementarnych. Prowadzone procesami oddziaływań silnych i słabych, tworzą łańcuchy związków chemicznych. Te z kolei, w wyniku różnych elektrochemicznych reakcji, których tak naprawdę nie możemy pojąć, tworzą życie. Komórki, które powstają, konsumują, mnożą się, umierają. Komórki te łączą się w różne struktury, które zwykliśmy określać
jako tkanki. Te znów formują pewne większe całości. I tak dalej. Ostatecznie ludzkie oko wyławia z tego pewien kształt. I
nadaje mu nazwę – to jest kłos jęczmienia. I już. Tak staje się
jęczmień. Bez ludzkiego oka, bez tej decyzji, że to oto jest jęczmień, wcale by go nie było. Byłby konglomerat cząstek, procesów, przemian, zależności. Wieczny taniec energii, bo ostatecznie wszystko się składa z energii, a u samych fundamentów z
informacji. To my wyławiamy z niej swoim wzrokiem to samo,
co ja wyławiam z kłębowiska chmur. I tak świat się staje. Bez
nas by nie istniał. Chyba że tylko w oczach Boga. Ale może on
wcale nie chce, żeby istniał w ten sposób – tylko w jego oczach,
bo przecież powiedział do człowieka, żeby nadał imiona
wszystkiemu, co żyje. Czyli żeby to zobaczył, dostrzegł i żeby
to właśnie, w ten sposób, zaistniało. Zostało wyjęte, wyodrębnione z całości, jaką jest życie, a szerzej istnienie. Czy Bóg też
nas w ten sposób wyjmuje? Poprzez to, że nas dostrzega? I dlatego istniejemy? Czy całe nasze istnienie jest de facto procesem
patrzenia na nas przez Boga? I dlatego jesteśmy jak Bóg? Bo
sami patrząc – do jakiegoś stopnia, jakiego w żaden sposób nie
potrafimy określić – stwarzamy rzeczywistość? Wtedy nasze
myśli mają straszną moc. Przepotężną. I wszechogarniające
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znaczenie. Wtedy to już nie jest nieważne, o czym myślimy i
jak myślimy. Wtedy, złorzecząc temu czy owemu, niosąc w sercu smutek, co przygina nas do ziemi, wtedy właśnie stwarzamy.
Nie zawsze to, co chcielibyśmy, by istniało. I odwrotnie. Kochając, malujemy – rzeczywistość, świat, ludzi. Każdy nasz
czyn i każda nasza myśl ma znaczenie zupełnie podstawowe. To
nie są wcale nieważne, przemijające całkiem rzeczy i sprawy.
To jest nasz wkład w to, co nazywamy światem, a czego do
końca przecież nie pojmujemy.
Podnoszę się i zakładam ponownie skarpetki. Zdejmuję je za
każdym razem, gdy siadam czy kładę się odpocząć. Stopy muszą się przewietrzyć, obmyć powietrzem. Teraz buty dobrze zawiązać. Podnoszę z ziemi plecak. Zapinam wszystkie pasy i paski. Schylam się po kije. Ponownie ruszam w drogę. Pierwsze
kroki po odpoczynku jak zawsze są trudne. Organizm potrzebuje trochę czasu, zanim przejdzie w tryb marszu. Wolimy wygodę i odpoczynek. Droga lekko się podnosi i wchodzę do lasu. W
nim polana wysypana ścinkami z drewna. Na niej sześć drewnianych ławek. Przed nimi prosty krzyż i dwa grube pnie przypominające mównice. Jakaś polna świątynia na szczycie tego
leśnego wzgórza? Zasiadam na jednej ławce i próbuję sobie wyobrazić: co się tu odbywa? Jakaś sekta nocą prowadzi swoje
niecne obrzędy? A może to niedzielne miejsce spotkań szacownej lokalnej społeczności protestanckiej? Słońce przeciska się
przez gałęzie drzew i pada to tu, to tam, dodając koloru tym
ławkom i całej polanie. Wyciągam torebkę z czereśniami. Było
ich po drodze tak dużo, że nie byłem w stanie już jeść, więc nazbierałem sobie do foliowej torebki i teraz, wyciągając nogi na
tej drewnianej ławce, konsumuję je w spokoju. Przez polanę
przepływa wiatr. Słucham go. Tego, co mówi, co opowiada, co
ze sobą niesie. Wiatr opowiada o wszystkim. O wszystkim, co
było. O wszystkim, co jest. Chyba nie ma tylko zdolności opowiadania o tym, co będzie, choć przecież zdarza się, doświadczyłem tego w Kleinliebenau, potrafi jasno i dobitnie przekonywać, że za chwilę będzie strasznie. Ten wiatr niczego takiego
nie zapowiada. Mówi, że wszystko jest w naturalnym porządku.
200

Moja droga. Wzrost tych drzew. Nawet ta polana w lesie. Że
wszyscy mamy tu swoje miejsce i w jakiś sposób mieliśmy tu
być. Że życie jest jedno. Że mimo poczucia odrębności jest coś,
co wszystko łączy. Może to właśnie ten szum, przepływ powietrza, który przeczesuje włosy, szumi w uszach, dotyka myśli, jeśli tylko mu pozwolić. Zbieram się. Znów mechaniczne czynności. Mam zadanie do wykonania. Mam cel. Po to tu jestem, nie
po to, żeby siedzieć i słuchać wiatru. On będzie mi mógł opowiadać, co zechce, ale już na mojej drodze. Wychodzę z lasu.
Jakieś dwieście metrów w dół spadają zbocza porośnięte winoroślami. Równe rzędy słupków i niewielkich krzaków są zupełnie zielone. Hen w dole miasteczko. Czerwone dachy, białe
ściany. Droga prowadzi mnie powoli właśnie w jego stronę. Zaczyna się strome zejście. Bagaż czereśni w żołądku daje o sobie
znać alarmującymi sygnałami. Tylko nie biegunka. Tu nie ma
gdzie i jak. Spinam się fizycznie i psychicznie. Jakoś muszę dać
radę. Pocę się, schodząc stromą ścieżką. W środku miasteczka
piękny, duży kościół z dwoma wieżami. Szkoda, że nie pójdę
tam zwiedzać. Muszę dojść do celu, znaleźć i ustalić nocleg.
Mam adres z mojego przewodnika, ale to wszystko nie zawsze
jest pewne. Gdy jestem już na dole i zadzieram głowę, widzę na
górze bryłę zamku. Potężny i malowniczy wyrywa się wzgórzu,
na którym został osadzony. Jakby chciał powiedzieć – ja tu panuję. Czasy panowania zamków minęły. Czasy widocznych
symboli władzy i potęgi też. Teraz nic nie wiadomo. Nie wiadomo już, kto ma władzę. Ludzie? Politycy? Media? Właściciele
fortun? Przechodzę przez to miasteczko. Freyburg – taką ma nazwę. Droga robi się trawiasta. Gdy nie pada, nie mam nic przeciwko temu. Marsz przez mokrą trawę stanowi jedno z najbardziej przykrych doświadczeń na pielgrzymce. To chyba gorsze
od padającego deszczu. Woda z takiej trawy miłosiernie przenosi się na spodnie, na nogawki i spływa z nich strumieniami
wprost do butów, zapewniając ich napełnienie znacznie sprawniej niż niejeden deszcz. Ale teraz trawa jest sucha i słońce
przeziera przez chmury. Więc jestem zadowolony z tej drogi i
traktuję ją w przyjazny sposób. W ogóle traktuję rzeczywistość
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w sposób emocjonalny. Lubię niektóre miejsca, niektórych nie
lubię. Lubię zwierzęta, lubię chmury. Najbardziej chyba jednak
kocham morze. Nie bardzo wiem, dlaczego. Jest w nim coś, co
do mnie przemawia, co mnie porusza, coś, co czuję. Pewnie ten
jego bezkres. Nieskończoność. Fakt, że w zasadzie nie ma granic. Pewnie to właśnie mnie ku niemu pociąga. Gdy siadam nad
morzem, wszystko przestaje istnieć. Gapię się przed siebie i
znikam. Jest tylko mój wzrok, który szybuje nad powierzchnią
fal, nad bezkresnym lustrem wody, ku słońcu. Są tylko jego
promienie, które, przemieszane z moim pędem, ożywiają cały
świat. Jestem błękitem i przestrzenią, i światłem, i spokojem.
Pewnie ktoś, kiedyś, przyszedł nad to morze i też gapił się na
nie tak, jak ja. Pewnie też czuł coś, czego nie potrafił nazwać.
Możemy mieć komputery, samochody, samoloty, karabiny,
bombę atomową i opiekacz do chleba. Ale gdy się staje tak sam
na sam z przestrzenią, to myślę, że człowiek sprzed tysiąca lat i
ja znajdujemy się w tej samej sytuacji, w tym samym punkcie,
w tym samym miejscu. Że jesteśmy jakoś wspólni. Że jesteśmy
braćmi. Przyjaciółmi. Ludźmi. To jest istotami, które odczuwają, przeżywają więcej, niż potrafią to wyrazić i nazwać. Ale teraz nie ma morza. Teraz kocham drzewa. Za ich cień. Trawę za
jej miękkość. Chmury za wszystkie ich kształty i za to, że dają
trochę odpoczynku przed gorącym słońcem. Schodzę jeszcze
trochę niżej. Docieram do miejsca przeznaczenia. Kościół w
Roßbach to typowa kirche. Typowa w sensie architektury. Czarny, stromy, szpiczasty dach. Na jednej z wież jest jednak delikatny krzyż. Wchodzę po schodkach. Zamknięte. Nie widzę
żadnej tabliczki. Adres w książce powiada, że to nie tu. Oglądam się jeszcze raz na tę ciekawą budowlę. Wygląda naprawdę
jak zamek jakiegoś czarodzieja. Niekoniecznie złego, ale popkultura chyba właśnie taki obraz, takich kształtów, przypisała
baśniowym zamkom. Idę uliczkami Roßbach, szukając trochę
„na nos”. Nie znajduję nikogo, żeby zapytać. Jakaś większa budowla po prawej stronie. Trochę nowoczesna. Skręcam na
wszelki wypadek. Jest przechodzień. Tak, potwierdza i wskazuje, że to tutaj. Piękne przeszklone wejście, a przed nim chyba
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święty Michał przebijający smoka. Czy ta wojna rzeczywiście
miała miejsce? Czy rzeczywiście Michał Archanioł strącił Szatana do piekła? Byłaby to pierwsza wojna domowa, bo strącone
anioły były wcześniej domownikami. Na czym właściwie polegał ich grzech, ich wina? Na tym, że nie chciały być posłuszne?
Na tym, że chciały ziszczenia swojej własnej woli? A może to
tylko legenda? Alegoria, której znaczenia nie ma co roztrząsać,
bo nie da się jej zrozumieć? Jest jednak w nas coś, co sprawia,
że we wszystkim, co dostrzegamy, szukamy znaczeń, kształtów,
wzorów. Tak jak gdy patrzymy w chmury. Doszukujemy się we
wszystkim jakiegoś sensu, jakiegoś znaczenia. Może w ten sposób go właśnie tworzymy? Może sens jest tym, co my sami
stwarzamy naszymi czynami, naszymi postawami, naszymi winami, naszą wspaniałomyślnością. Może nie ma nic zapisanego,
przypisanego nam, a wszystko stwarzamy my sami. Dobre i złe.
W zależności od tego, czy kierujemy się miłością, czy nie. Istnieje tylko taki wybór. Tylko taki wybór ma sens. Takiego wyboru, chcąc nie chcąc, dokonujemy.
Wnętrze jest przestronne, miejsce za kontuarem recepcji puste. Zdejmuję plecak. Siadam przy stoliku. Przechodzą jacyś ludzie. Po paru minutach jedna kobieta mnie zagaduje. Mówię, co
i jak. – Zaraz, zaraz – znika. Mijają znów dwie, trzy minuty. Pojawia się recepcjonistka. Tak, oczywiście, mają dla mnie miejsce. Opłata? Pięć euro. Darmo. Prowadzi mnie do pokoju. Pokoje mają tu nazwy od imion świętych. Wewnątrz są dwa łóżka,
pyszna łazienka i ogólnie warunki rewelacyjne. Biorę prysznic.
Ulga. Spływa ze mnie wszystek trud drogi. Przebrany i czysty
schodzę na dół. Rozglądam się za wodą. Chce mi się pić. Przy
recepcji jest automat. Nalewam sobie do plastikowego kubeczka. Chłodna. Znów ulga. Recepcjonistka pyta, czy nie chcę herbaty. Chcę. Prowadzi mnie dalej korytarzem. Wchodzimy na
dużą stołówkę. Mówi coś do kucharki. Nieśmiało siadam przy
stoliku. Kucharka podchodzi do mnie i pyta, czy nie chcę czegoś zjeść, na przykład leżących nieopodal owoców. Nie opieram się, choć owoców to się dziś najadłem. Po krótkiej chwili
dostaję herbatę. Niemka, która mi ją przyniosła, nic a nic po an203

gielsku. Ale znów dopytuje, czy nie jestem głodny. No trochę
jestem. Przynosi mi po chwili ser, wędlinę i chleb. I papier śniadaniowy, gdybym chciał sobie zrobić kanapki. Uśmiecham się,
dziękuję. Co mogę więcej? Cholera, cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najmniejszych. Jasny gwint. Teraz dopiero, w trakcie tej pielgrzymki, doświadczam, co to jest pomóc albo odmówić pomocy człowiekowi. Może tak naprawdę to my stanowimy jedną całość. Religijnym językiem mówiąc – jedno ciało w
Chrystusie. Ale nie lubię tego języka. Wprowadza mi on jakąś
sztuczność, pompatyczność. Nie żeby miał wyrażać nieprawdę,
raczej – jakby ją przesłaniał przez to swoje zadęcie. Przez wyjątkowość. Przez taki dobór słów, który sprawia, że całość
brzmi nie jak drzewo, krzew, dłoń, miłość, tylko jak arcyspecjalniewyprodukowaneiważneznaczenie. Nie lubię tego i już.
Ale gdy gryzę chleb z serem, to jednak doświadczam. Doświadczam tego, że jesteśmy jednością. Że wszystko, co czynimy komuś drugiemu, czynimy sobie nawzajem. Że jest jakieś istnienie u podstawy nas wszystkich, którego dotykamy tymi swoimi
czynami. Jakaś prawda, jakaś rzeczywistość, która jest jednocześnie w nas wszystkich i z nami wszystkimi. I znów, cokolwiek robimy drugiemu, przestaje być przejściowym wydarzeniem w czasie, po którym – ostatecznie – nie zostaje ślad, bo
przemija pamięć. Nie. Nie tak jest. Coś, co czynimy drugiemu,
każde słowo, każdy gest, każde zachowanie, dotyka bezpośrednio tego, czym jesteśmy wszyscy razem. To nigdzie i nigdy nie
znika. To ma wagę kosmiczną. Dlatego zło, które komuś robimy, jest tak rozpaczliwe. Bo nie można go zmazać. Bo zostaje
na zawsze. Gdyby... nie ofiara Jezusa. Nie jestem dobry w religijnych rozważaniach i nie prowadzę ich na co dzień, ale w sumie – tak mi się to składa. Tak tego doświadczam. Tu, siedząc
w Roßbach, jedząc niemiecki chleb z żółtym serem. Robię z pozostałych zasobów kanapki. Będą na jutro jak znalazł. Składam
sztućce na otrzymany talerz. Zachodzę do kuchni i dziękuję.
Dostaję trochę uśmiechów. Moje kroki niosą mnie przez czysty
i jasny korytarz. Na końcu skręcam w lewo na schody. Zatrzymuję się. Słucham. Spoza drzwi na końcu korytarza dochodzi
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do mnie śpiew. Słucham piosenki. To musi być wiele osób na
raz. Słucham dalej. Ta piosenka coś we mnie porusza. Podoba
mi się. Muszę iść. Po schodach na piętro, teraz korytarzem, po
prawej drzwi do mojego pokoju. Chowam kanapki. Siadam na
chwilę przy stole. Głośno śpiewają. Jeszcze tu chyba słyszę.
Wychodzę. Schodzę na dół. Nie, nie zrobię tego. Ogólnie jestem nieśmiały. Uchylam te drzwi. W dużej sali siedzi około
dwadzieścia osób, tworząc koło. Sala jest jasno oświetlona. Na
jednej krawędzi koła siedzi prowadzący za jakimś instrumentem klawiszowym. Kobiety i mężczyźni w różnym wieku. Zamykam za sobą drzwi i podchodzę wprost do młodego, siedzącego do mnie tyłem, mężczyzny.
– Mówi pan po angielsku? – pytam cicho, pochylając się w
kierunku jego ucha.
– Tak.
– Czy mogę zostać i posłuchać jak śpiewacie?
– Tak, oczywiście.
Ruszam w kierunku ściany, pod którą stoi rząd krzeseł. Siadam na jednym, zauważając, że mężczyzna podąża za mną.
– Nie, nie – kręci głową. Bierze jedno krzesło i daje mi znak,
żeby szedł za nim. Ustawia je obok swojego i w ten sposób trafiam do kręgu.
Prowadzący daje znak i zaczyna na swoim instrumencie melodię. Mój młody sąsiad podaje mi kartki z nutami i tekstem.
Przewracam je, szukam, sam nie wiem, czego.
– Czekaj. – Bierze ode mnie kartki i wskazuje jedną ze stron.
Widzę przed sobą nuty i podpisany pod nimi tekst. Niemcy
śpiewają. Umiem czytać nuty. Był czas, że potrafiłem na ich
podstawie nawet śpiewać i grać. Dawno to było, ale trochę tej
umiejętności mi zostało. Wymowa niemieckiego nie jest szczególnie trudna, jeśli się widzi tekst. Łapię miejsce, w jakim właśnie jest piosenka. Cicho, żeby nie zafałszować z jednej strony i
błędnie nie wypowiedzieć słów z drugiej, zaczynam razem z
nimi śpiewać. Muzyka płynie, łącząc nas swoim rytmem. Podnosi się, to opada niczym fala w wesołym miasteczku. Ale to
my jesteśmy falą. To my ją tworzymy, konstruujemy swoim
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śpiewaniem. Piosenka kończy się. Teraz będzie następna. Prowadzący coś mówi. Mam wrażenie, że to wiersz. Albo jakaś
modlitwa czy medytacja.
– Jesteśmy ewangelikami, pastorami i woluntariuszami –
mówi do mnie cicho mój młody sąsiad. – Przyjechaliśmy tu na
trzy dni, żeby uczyć się śpiewać razem, a potem jedziemy na
ekumeniczne spotkanie z muzułmanami.
Kiwam głową, że rozumiem. Prowadzący kończy dłuższą recytację. Zaczynamy znowu śpiewać. Tym razem piosenkę, która
zrobiła na mnie takie wrażenie wcześniej. Teraz też robi. Unosi
mnie, podnosi. Pędzę ku niebu, faluję razem z nim. Razem z
Matką Boską. Śpiewam dla niej, o niej, o łagodności i miłości,
która jest większa niż wszystko inne. O tym, że można kochać.
I że to przerasta każdy cień i każdy smutek. Mit dir Maria singen wir...
Gdy piosenka się kończy, robią małą przerwę. Nagle prowadzący zwraca się do mnie.
– Witamy cię. Czy mógłbyś powiedzieć coś o sobie? Kim jesteś?
– A... Jestem Polakiem. Jestem pielgrzymem. Idę na pielgrzymkę z Polski do Santiago de Compostela. – Chwila milczenia – No i teraz doszedłem tutaj – uśmiecham się. – Mam pięćdziesiąt dwa lata. Mieszkam w mieście Lublin. To takie duże
miasto w pobliżu wschodniej granicy Polski, granicy z Ukrainą
i Białorusią.
Niemcy kiwają głowami. Widzę zrozumienie. Nawet formę
podziwu. Jestem katolikiem, ale to się rozumie samo przez się.
Oni to protestanci, to akurat wiem. Prowadzący ponownie podaje muzyczny temat. Sąsiad pomaga mi znaleźć nuty. Śpiewamy. Najlepszy jestem w refrenie, bo już raz go śpiewałem, więc
za drugim razem robię to pewniej i głośniej. Następna piosenka.
– A teraz zaśpiewamy po angielsku – zapodaje prowadzący i
patrzy się z na mnie z nutą ciekawości.
Znam tę melodię. Widzę słowa. Pozwalam gardłu się otworzyć. Śpiewam z nimi, już całkiem na równych prawach, słychać mnie dokładnie wśród pozostałego chóru głosów. Kończy206

my. Prowadzący dziękuje wszystkim. Niemcy podnoszą się z
krzeseł, biorąc je w celu odstawienia na miejsce. U Niemców
porządek musi być.
– Czy ja mógłbym mieć jedną prośbę? – zwracam się do prowadzącego.
– Tak? – Ruchy wszystkich jakby nieco zamierają, oczy obracają się w moją stronę.
– Czy... moglibyśmy jeszcze raz zaśpiewać tę piosenkę, którą słyszałem, zanim wszedłem? O... tę – pokazuję sąsiadowi
piosenkę zaczynającą się od „Mit dir Maria singen wir”. Przekazuje tytuł mężczyźnie za elektronicznym pianinem.
– Okej. Oczywiście.
Wszyscy zajmują z powrotem swoje miejsca. Szef uderza w
klawisze. Powoli zaczyna się piosenka. Piosenka, która nas łączy, która mnie pochłania. W której nie ma barier i granic. W
której nie ma różnic i podziałów. Bo po prostu śpiewamy. Jesteśmy jednym śpiewem, jedną melodią, która teraz unosi się do
Marii, pędzi ku Bogu, która przeminie z chwilą, gdy skończymy, ale tak naprawdę nigdy nie przeminie. Bo w rzeczywistości, w Bogu samym, nic nigdy nie przemija. Dlatego ta piosenka zostanie. Zostanie na zawsze, tak jak ja na zawsze zostanę
tam, w Roßbach, pomiędzy protestantami, z otwartym sercem, z
otwartymi ustami, z radością, że można tak pięknie śpiewać i że
mogę być częścią tego śpiewania.
W pokoju nachodzi mnie wątpliwość. A co, jeśli to przeminie, przynajmniej w mojej pamięci? Co, jeśli nie będę mógł do
tego wrócić, a przez to do tego miejsca, czasu i uczucia, które
wykracza poza miejsce i czas? Biorę do ręki komórkę, włączam
dyktafon. Zagwiżdżę, zagwiżdżę tę melodię. Staram się jak potrafię, jakoś w pośpiechu i w dziwnym stresie. Nagle drzwi się
otwierają. Urywam.
– Come in. Come in – wołam do wchodzącego mężczyzny. –
Just a minute – odgarniam rozłożone na całym stole moje manele. Dopiero teraz dostrzegam, że drugie łóżko też jest zajęte i
najzwyczajniej w świecie mam towarzysza na noc.
Mój współpielgrzym nazywa się Kurtz i mówi po angielsku.
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Może trochę gorzej ode mnie, ale na tyle poprawnie, że komunikacja jest między nami płynna i bez wysiłku. Rozmawiamy o
wszystkim. Najwięcej o drodze. Sprzeczamy się na temat jej
oznaczeń. Ja stoję na stanowisku, że są schlecht, a Kurtz, że są
sehr gut. Ale to nie zmniejsza wzajemnej sympatii między
nami. Gdy schodzę na dół, spotykam Helgę, moją niedoszłą towarzyszkę z Kleinliebenau. Szła krótszą trasą do Roßbach, nie
przez Mücheln. Czy jutro będziemy iść razem? Nie sądzę. Nie
potrafiłbym dostosować tempa do kogoś innego. Zarówno
Kurtz, jak i Helga nie mają kijków ani karimat. Ich plecaki są
jak połowa mojego. To i wygodniej im się idzie. Planują zatrzymać się następnego dnia w płatnej, prywatnej herberdze. Siadam i pochylam się nad przewodnikiem. Nic z tego. Nie stać
mnie. Będę musiał pójść dużo, dużo dalej. Ponad czterdzieści
kilometrów. Wieczór zapada szybko i bezgłośnie. Życzymy sobie nawzajem z Kurtzem dobrej nocy. Zamykam oczy. Jest mi
dobrze. W głowie, w przestrzeni świadomości, która jest o wiele szersza niż moja głowa, ciągle śpiewam, ciągle słyszę tę piosenkę. I jakoś jestem wdzięczny tym ludziom. Za to wspólne
śpiewanie.
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Dzień 33. Stedten
Szósta piętnaście, wtorek, szesnasty czerwca. Wyszedłem
skoro świt. Za sobą zostawiłem przestronny i przyjazny ośrodek
pod patronatem świętego Michała, tego ze skrzydłami. Właściwie... Czy aniołowie mieli skrzydła? Niby powinni, bo przecież
latali, ale czy podlegali i nadal podlegają prawu grawitacji? Czy
potrafią wykorzystywać siłę nośną? To chyba zbiór absurdów
albo raczej obrazy, jakie maluje mi moja wyobraźnia. Wtedy. W
tamtej chwili. Skoro latał, to musiał mieć skrzydła. Jak inaczej?
Bez skrzydeł wiadomo, Ikar spadł i się zabił. A anioł nie może
spaść. Więc skrzydła musowo. Z drugiej strony tyle kłopotów z
piórami. Chociaż jeśli pióra niebieskie, to mogą być takie, co to
ani nie wypadają, ani nie ma z nimi problemów. Właściwie te
anioły to strasznie zagadkowe byty, osoby. Chyba nie spotyka
się anioła kobiety. Nie przypominam sobie anioła Gertrudy czy
anioła Eweliny. To zawsze mężczyźni. Dlaczego? Chyba nie
mają płci. Ale jeśli jej nie mają, to czemu mają wyłącznie męskie imiona? Droga pod górę składa się z kocich łbów. Wystają
takie łebki, ciemne, ceglaste. Droga nierówna. Trzeba uważać,
jak się stawia stopy. Pnie się ona stromo pod górę, hen, hen.
Podnoszę oczy, jakieś sto metrów przede mną Helga. Nigdy
bym nie uwierzył, że tak wcześnie wstanie. Niemcy są raczej
wygodni, no i chodzą krótkie dystanse. Przynajmniej krótsze
ode mnie. Nie mają się gdzie spieszyć. Nie pędzą do Santiago
jak pewien niedoszły pielgrzym. Dlaczego niedoszły? – strofuję
się natychmiast. Helga ma krótkie spodnie i ładny, nie za duży
plecak. Nogi silne. Krok sprężysty. Po kilku minutach widzę, że
idzie dużo szybciej ode mnie. Mimo tego, że to ja mam kije,
którymi zapieram się przy każdym kroku pod górę. Nie przyspieszam. Idę powoli. Miarowo. Spokojnie. Kobieta z przodu
niknie mi z oczu. Nic nie szkodzi. Nauczyłem się już tego, że
sprinty na pielgrzymce są nie wskazane. Poza tym ona idzie do
Eckhardsbergi. To trochę ponad dwadzieścia kilometrów. A ja
idę do Stedten, to wyraźnie ponad czterdzieści. Pod wieczór bę209

dzie duża różnica między nami. Ale dlatego właśnie stawiam
stopy ostrożnie. Podpieram się mocno. Nie ma sensu obciążać
nóg szybkim marszem pod górę. Szczególnie na początku dnia,
gdy stawy i ścięgna nie są jeszcze w pełni rozgrzane.
Za szczytem tego długiego podejścia zaczynają się znowu
czereśnie. Niech tam Helga mknie do przodu. Cukier i witaminy są lepsze niż dziewczyny. Ze zdumieniem zauważam, że rymuję. Gdybym szukał tego rymu, to może bym znalazł, a może
nie. A tu samo tak... Może i tak jest, że właśnie, gdy samo tak
przychodzi, gdy spontanicznie niejako działamy, mówimy, zachowujemy się, to sami bywamy zdumieni sobą, to znaczy tym,
co się nam udaje, jak potrafimy się zachować czy co zrobić.
Najczęściej postępujemy odwrotnie. Zmuszamy się, natężamy,
walczymy. Takie życie. Nie zatrzymuję się na dłużej. Czereśnie
są żółto-różowe. Takie dobre. To chyba też trochę inny gatunek,
to znaczy taki, który nawet dojrzały nie jest ciemnoczerwony,
tylko taki właśnie żółto-pomarańczowo-różowy. Pycha. Po drodze mijam jakieś wioski. Wioski w Niemczech to nie są wioski
w Polsce. W Polsce to jest tak, że ktoś sobie dom wybuduje. Bo
ma pole i zwierzęta, bo rodzina musi gdzieś mieszkać. I inny
też wybuduje. Czasem koło tego pierwszego, a czasem całkiem
gdzie indziej. Tam, gdzie mu dogodniej. Gdzie woda albo do
pola czy pastwiska blisko. I tak budując, jeden tu, drugi tam, w
końcu tworzą skupiska. Najczęściej przy drodze, a bywało, że i
droga się robiła do tych skupisk. Stąd wsie w Polsce najczęściej
nieregularne. Często ciągną się po prostu wzdłuż drogi. Wiele
domostw oddalonych jest od centrum, którym i tu, w Niemczech, jest kościół. Na niemieckiej ziemi wygląda to całkiem
inaczej. Wygląda tak, jakby ktoś zdecydował: tu będzie wioska.
No skoro taka decyzja, to pobudowali, jeden koło drugiego. Blisko, w skupisku, koło siebie. A dalej tylko gołe pola i trochę
drzew. Próżno szukać jakichś gospodarstw porozrzucanych w
krajobrazie tego kraju. Przynajmniej w tej części, przez którą
idę. Widzę zakręt, znak Jacobsweg pokazuje w prawo. Szeroka
asfaltowa droga spada stamtąd w dół. Ja wraz z nią, zsuwam się
sekundami i metrami po mojej ścieżce, po mojej trasie. Niecały
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kilometr dalej wyciągam komórkę. Od jakiegoś czasu nie widziałem żadnego nowego znaku. GPS się ustawia. Stoję na poboczu z wyciągniętą przed siebie ręką i osłaniam telefon przed
padającym słońcem. W końcu jest. Zszedłem z trasy. Niemożliwe. Przyglądam się, powiększam, sprawdzam. Czuję gorycz w
ustach. Już miotam jakieś przekleństwo. Na siebie, na te oznaczenia. Gdy się ma w planach ponad czterdzieści kilometrów, to
dodatkowe metry i kilometry, i to zejściem w dół, które trzeba
będzie pokonać z powrotem pod górę, ważą strasznie dużo. Nie
ważą dużo na plecach. Nawet od nich nogi nie bolą, bo za
wcześnie. To będzie później, pod koniec. Ale waży to wszystko
w środku. Ktoś by powiedział, że w głowie, ale to nieprawda.
Każdy wie, że to w sercu. Albo w trzewiach. Tam się to czuje,
gdy człowiek dostrzega swój błąd, brzemienny w skutki.
Na zakręcie, gdzie źle poszedłem, zauważam, że dwadzieścia metrów od znaku „skręć w prawo” trzeba było zejść z drogi
i skręcić w lewo, małą wąską dróżką opadającą stromo w dół.
Następny znak jest właśnie na dole. Znów jestem na szlaku. Teraz już na pewno dobrze idę. W oddali widzę powstającą po
mojej prawej stronie kurtynę, jakby utkaną z kurzu. To ciężarówka jadąca między polami po wyschniętej na popiół polnej
drodze. Z lekkim przerażeniem zauważam, że tamtędy biegnie
szlak, którym będę musiał iść. Na szczęście mam do niej jeszcze daleko. Gdy dochodzę do zejścia na tę polną drogę, kurz już
częściowo opadł. Mam szczęście, mówię sobie i drałuję naprzód. Po trzystu metrach czuję lekkie ukłucie w sercu. Nie. To
niemożliwe. Tylko nie to. Ogromna ciężarówka pędzi z powrotem, wzbijając za sobą tumany kurzu. Z żalem patrzę na swoje
spodnie i buty. Nie, nie będziecie już nigdy takie czyste. A wasze kolory... Schodzę na trawę. Ciężarówka zwalnia i mija mnie
pomału. Niechętnie robię kolejny krok. Potem następny. I jeszcze jeden. Są takie chwile w rzeczywistości, że musimy iść tam,
gdzie nie chcemy. Ale nie mamy innego wyjścia. To jedyna droga. Gęsta od kurzu, dusząca od nieprzyjemności, aż wszystko w
człowieku karleje i się ściska. Wszystko się zamyka i w tym zamknięciu stara się też zamknąć rodzący się w człowieku pro211

test, bunt. Nie tędy. Nie idź tą drogą. Nie widzisz, jak tu źle?
Czuję w ustach smak ziemi. Nie kaszlę. Oddycham płytko.
Trzeba przez to przejść. Po prostu trzeba przejść. Ten głos krzyczący „Nie tędy” musi się zamknąć. To głupi i nieodpowiedzialny głos. Głos samolubny. Głos komputera, który stara się po
prostu szukać najlepszych warunków. Wygody. Bezpieczeństwa. Pewności. Ale przekraczamy. Przekraczamy czasem te
wszystkie potrzeby, te wszystkie pragnienia. Chyba na tym polega bycie człowiekiem. Na przekraczaniu. Kolejnych barier.
Kolejnych granic. Można takie granice przekraczać dla samego
przekraczania. No tam jeszcze nie byłem. U Adasia na jabłkach.
Płot wysoki, ale co tam. Jestem bohater, to go przeskoczę. I nażrę się. A ten mur szary, co spada w dół niepamięci czasu i istnienia, co we mgle się rozsnuwa, więc nie wiadomo w końcu,
czy prawdziwy, czy z jakiegoś omamu lub innej równoległej
rzeczywistości. Ten mur też przelezę. I w końcu życie staje się
szukaniem kolejnego płotu, kolejnej granicy do przekroczenia. I
gdy już się przekroczy wszystkie, to człowiek się orientuje, że
nigdzie nie zaszedł, że nigdzie nie jest, bo też donikąd nie zdążał, tylko przez mury przełaził i co teraz? Chyba tylko wracać i
znowu, i znowu. Aż zmęczenie stanie się czarne, a pot gorzki i
bezsens ściśnie za gardło, a przed oczami rozbłyśnie czerwony
napis „META”. Jaka meta? Jak to możliwe? Przecież chcemy
przekraczać dalej! Przecież nigdzie żeśmy nie zaszli. Więc być
człowiekiem nie jest całkiem łatwo. Nie starczy nogi przesadzić
przez niski płotek, nie wystarczy też wspiąć się na murowane
ogrodzenie, by przechylając się na nim, przenieść środek ciężkości na drugą stronę i tam spaść, i w ten sposób raz jeszcze
przejść na drugą stronę. Trzeba mieć dokąd iść. Bez celu, bez
kierunku, bez sensu, który gdzieś tam w sercu trzymamy pod
kluczem, który stamtąd nieustanie woła, który tam śpiewa i
grzeje, i jest jakby jakąś minielektrownią atomową, ciągle napędzającą nas do marszu naprzód, który jest jednocześnie kompasem pokazującym nam kierunek do tego stopnia wyraźnie, że
klniemy samych siebie, gdy zboczymy... Bez niego jesteśmy
zgubieni, a nasz wysiłek i nasza odwaga prowadzą nas wyłącz212

nie donikąd, czyli do piekła. Nigdzie w ten sposób zajdziemy,
nigdzie się znajdziemy, nigdzie będziemy. A to dopiero ból i
wrzask, i wycie.
Więc gdy się teraz skupiam, ściskam się w sobie, wędrując
przez ten tuman wznieconej ziemi. To, że czuję ją na ustach, to
nic. Nic nie szkodzi. To jest właśnie zysk. Bo to jest właśnie
droga. Bo w ten sposób idę. Nie stoję w miejscu. Nie leżę w trawie, stając się z czasem łupem dla dostarczycieli błogiego zapomnienia, tylko idę. Jestem elementem celu. Jestem zdążaniem.
W jakimś sensie z tym celem jestem jednym. Bo cel, bez zdążania do niego, nie istniałby wcale. Taka jego rola i sens, i zasada
istnienia, że przynależy do niego zdążanie. Wcale by się bez
niego nie mógł obyć. A ja właśnie tym zdążaniem jestem, staję
się i każdy błąd, każdy ból, każda bariera i granica, którą przekraczam, uzyskuje sens. Buduje niejako to zdążanie jak kolejna
cegła, jak kolejny klocek, jak stalowe użebrowanie konstrukcji
mostu. Wszystko trafia na właściwe miejsce. I wysiłek. I wchodzenie w to, co trudne. I przekraczanie murów, łącznie z tym
ostatnim murem, jaki tworzymy, zamykając w nim swoje własne istnienie. Wszystko to, jak elementy różańca, jak paciorki
naszyjnika, jak nanizane na nić czasu dni i noce, nabiera powoli
kształtu. Staje się sensem, drogą, która wynosi nas poza czas,
przemijalność, przywarcie do ziemi.
Kurz już opadł i idę swobodnie. Mijam różne farmy. W
większości krowy zalegają na rozległych polach. Ale teraz przygląda mi się inteligentnie struś. Patrzy mi na bezczela w oczy i
przekrzywia głowę. Wkłada dziób między oczka ogrodzenia
wykonanego z cienkiego drutu. Duży jest trochę. Ma głowę na
wysokości moich oczu. Robię mu zdjęcie. Jeszcze jedno. Jeszcze ujęcie kamery. Wcale się nie wstydzi, tylko dalej tak ciekawie, zawadiacko, kumpelsko mi się przygląda. Nawet nie wiem,
czy to samiec, czy samica. Samice składają jaja, a samce potrzebne, żeby jaja były. Więc samic powinno być więcej. Tych
dużych ptaków za ogrodzeniem, wzdłuż drogi, jest całe mnóstwo. Mają wydzielone segmenty. W każdym segmencie jakiś
domek. Pewnie z piciem i czymś do jedzenia. Oglądam się za
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nimi z pewnym żalem. Nie codziennie się je spotyka. Ciekawe,
jak smakuje takie jajko. Ile dałbym radę zjeść? Pół? Ćwierć?
Całe? Ptaki kołyszą się na swoich długich nogach. Podbiegają
znów do ogrodzenia. Wygłaszam krótką pożegnalną mowę i idę
dalej. Nie mam czasu na dłuższe konwersacje. Mimo że nie muszę się w tym przypadku posługiwać niemieckim i ptaki wyraźnie rozumieją, co mówię do nich po polsku. Co mówię? Jak
zwykle. Że je pozdrawiam. Że im dobrze życzę. Że wszystko
będzie dobrze. Że pogoda, jedzenie. Że ludzie też ich nie
skrzywdzą. Żeby się trzymały. Jestem pewien, że rozumieją.
Krowy też rozumieją. Tylko konie jakieś niekumate. Ile razy do
nich coś mówię, to wyglądają, jakby tylko po niemiecku.
Zniemczyli zwierzęta jak nic.
Osiem kilometrów przed metą rozkładam się na poboczu
drogi. Jestem zmęczony, ale daję radę. Żeby tylko coś mi się nie
zepsuło, to dojdę. Leżąc, przymykam oczy. Włączyłem sobie jakieś niemieckie rozmówki z komórki. Męczy mnie takie słuchanie, ale chcę podnieść swoją znajomość tego pięknego, chropowatego trochę języka. Wstaję, zbieram rzeczy. Ruszam ponownie. Po blisko kilometrze znów chcę posłuchać tych tekstów z
komórki. Jasny gwint. Gdzie są słuchawki? Sprawdzam w kieszonce przy plecaku, nie ma. W drugiej nie ma. W kieszeniach
spodni. Nie ma. Nie jest mi przyjemnie. Już zaczynam wyrzucać temu baranowi, że głupi. Że nie uważał. Że o czym on właściwie myśli. Że co teraz, jak zgubił słuchawki? Co teraz będzie? Patrzę w trawę, przebiegam wzrokiem moje ślady. Ruszam z powrotem. Musiałem na postoju zostawić. To bardzo
pięknie tak chodzić do przodu i do tyłu. Człowiek się namacha,
a dystans do pokonania dalej ten sam. Z wbitym, niczym u psa
tropiącego, nosem w ziemię docieram do miejsca, gdzie polegiwałem. To na pewno tu. Widzę wygniecioną trawę. Rozsuwam
źdźbła. Jeszcze obok. Rozglądam się. Nie ma. Ściągam plecak.
Sam nie wiem po co. Będę go przeszukiwał. Nagle czuję lekkie
szarpnięcie. O żesz ty... Białe słuchawki zaczepiły się o jego
pas. Podnoszę je. Wtyczka jakimś cudem uwięzła w pasie plecaka, przesunęła się do tyłu i słuchawki, wisząc, ciągnęły się za
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mną przez ten cały czas. Oglądam je z bliska. Pobrudzone. Trochę bruzd. Dobrze, że nie nadepnąłem. Grają. To najważniejsze.
Wszystko jest wynikiem braku dyscypliny. Dyscypliny i organizacji. Czego mnie ta moja pielgrzymka uczy to tego, że jeśli
chcesz osiągnąć cel, a droga jest bardzo wymagająca, to bez
dyscypliny i organizacji nie masz szans. Po prostu. Jest tyle elementów, gdzie coś można sknocić, zapomnieć, źle zrobić, że
wszystkie swoje zachowania trzeba ująć w jakieś ramy. Od tej
pory nigdy nie będę chował słuchawek nigdzie indziej jak tylko
w jedno, jedyne miejsce. Do zamykanej na zamek kieszeni przy
bocznym pasie. To będzie mnie kosztować. Bo czasem łatwiej
schować do spodni na przykład i szybciej stamtąd można wyjąć. Albo łatwiej do saszetki na szyi. Albo łatwiej gdziekolwiek.
Tylko potem takie numery, jak ten kilometr. W tę i z powrotem.
Przypominam sobie jeszcze tego strusia. Miał czarny korpus,
szarą szyję i lekko czerwony dziób. To na pewno był facet.
Samce są odważniejsze, bardziej ciekawe i bardziej kolorowe
od samic. Taka natura. Idę do samego końca, już nie słuchając
niemieckiego. Dochodzę na miejsce późno. Jest już po dwudziestej. Kirche jak zwykle zamknięta. Chodzę i stukam. Nawet
numeru telefonu nie widzę, żeby zadzwonić. Obok jakaś rodzina przed domem. Sporo krzyku, ujadający pies. Mówicie po angielsku? Najmłodsza dziewczyna reaguje. Starsi przyglądają się
naszej rozmowie, prowadzonej przez pręty stalowej bramki.
Rozumie, czego szukam. Tak. Mam pójść tą ulicą do końca
miejscowości i tam będzie po prawej taki dom. Tam mam zapytać. Dziękuję danke schön i idę dalej. Właściwie to nie wiem,
jak najlepiej jest mówić „dziękuję”. Znam danke schön, vielen
Dank i chyba jeszcze danke sehr. Chociaż ta ostatnia forma źle
mi brzmi w uszach. Chyba sam sobie ją wymyśliłem. Dom faktycznie stoi w miejscu wcześniej wskazanym. Po kilku nawoływaniach wychodzi z niego kobieta. Uśmiecha się i dużo do
mnie mówi. Niestety ciągle po niemiecku. Jest znacznie starsza
ode mnie. Nauczyłem się już, że to młodzież mówi po angielsku, jeśli już. Ale moje podstawowe zdania informacyjne osiągają skutek. Dostaję klucz i wskazania, tak je przynajmniej ro215

zumiem, że mam iść do kirche, tam się przespać i rano zostawić
klucz w środku. Wracam przez wioskę do ewangelickiego kościoła. Klucz pasuje. Przekręcam raz i drugi. Drzwi się otwierają. Za nimi krótki korytarz na kilka metrów, u którego końca
widzę drzwi wykonane z jakiejś przeźroczystej substancji. Szyba albo plastik, nie wiem. Za tymi drzwiami obszerna sala. Kirche. To mnie, na tę chwilę, nie interesuje. Na prawo jest kuchnia. Na lewo łazienka. I schody. Wchodzę na górę. Duże pomieszczenie z drewnianą podłogą. Materace, stolik, krzesło. A
więc tę noc spędzę sam w kirche. Nie czuję obawy ani dyskomfortu. Zaczynam się przyzwyczajać do ewangelików. W sumie
tacy sami ludzie jak my. Teraz dopiero zaczynam odczuwać rosnące zmęczenie. Nogi wydają się być z ołowiu. Siadam na materacu i próbuję je masować. Taki masaż składa się co najmniej
z trzech faz. Pierwsza faza to rozgrzanie mięśnia. Trzeba takiego głaskać i nacierać, żeby krew zaczęła szybciej krążyć. W
drugiej jest głębokie ugniatanie. Pozwala ono rozbić ewentualne złogi kwasu mlekowego. Uczynić cały mięsień na powrót
elastycznym. W trzeciej następuje wyciskanie. Mięsień należy
ścisnąć z jednej strony, a potem, jakbyśmy z niego coś wyciskali, przenosić ten uścisk w stronę stawu. W przypadku uda – w
stronę stawu biodrowego. Tak naprawdę to wcale nie wiem, czy
tak to tak działa i czy tak się powinno robić. Ale kiedyś się tak
nauczyłem i skutki były pozytywne. Więc pomagam sobie jak
umiem. Po amatorsku. Innego wyjścia nie ma. Czerwony śpiwór już woła mnie do siebie. W kirche zapada cisza. Gaszę
światło. Rozpełza się mrok. Zamykam błyskawiczny zamek śpiwora. O niczym nie myślę. Nie mam pragnień, problemów, niczego, za czym by podążała moja uwaga i wyobraźnia. Sen jest
czysty i przejrzysty. Zdrowy i naturalny. Jest tym, czym powinien być. Odpoczynkiem w drodze.
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Dzień 34. Frienstedt
Idę do Frienstedt. To jest za Erfurtem. W Erfurcie drogo. Do
Frienstedt mam trzydzieści trzy kilometry i to znów przy kościele, więc będzie taniej. Wstałem bardzo wcześnie. Zrobiłem
fotkę kirche, w której spałem. Na pamiątkę. Że nic na mnie nie
napadło, że mi się dobrze spało w tej protestanckiej świątyni.
Zatrzymałem się, bo przy ogrodzeniu stoją trzy małe koniki. To
znaczy koniki są dwa. Trzeci to niewielki osioł szarego koloru.
Mówię do nich. Ten najmniejszy, o barwie pięknego, jasnego
brązu, nadstawia łba i słucha. Dałbym sobie rękę uciąć, że słucha. Podchodzi do mnie bliżej. Trąca ogrodzenie pyskiem. Patrzy mi w oczy. Jest wielkości bardzo dużego psa. Lekko przesuwam palcami po jego grzywie. Jest sucha i szorstka. Czuję, że
moglibyśmy się zaprzyjaźnić. Lubię kolor jego umaszczenia.
Sam chętnie w takich chodzę, jasny brąz, beż i inne takie. Osioł
też się przygląda, ale jak to osioł niczego nie rozumie. Tak patrzy i patrzy, słucha i słucha, i nic. Jak by się nie wysilał i ile by
się nie nasłuchał, nic z tego. Zostanie osłem. Taki już jego los.
Chociaż uszy ma cztery razy większe od tego kucyka, który
podszedł do mnie w celu nawiązania bliższej znajomości.
Nic nie mam do osłów, tak długo, jak chodzi o zwierzęta.
Nie są jakoś specjalnie sympatyczne, ale da się wytrzymać. Jeśli chodzi o ludzi, jest trochę inaczej. Póki osłują na własny rachunek, ich sprawa. Ale osioł bywa szkodliwy, uciążliwy i, co
by tu nie powiedzieć, głupi. Ludzie najczęściej są głupi w sprawach, które ich bezpośrednio nie dotyczą. Tam, gdzie w grę
wchodzi ich własne siedzenie, ich los, przyszłość, straty i korzyści, tam znacznie częściej udają się do swojej głowy po rozum. Idą tam, bo pod uwagę biorą rzeczy ważne. Im dalsza im
jakaś rzecz, tym bardziej oślo zaczynają myśleć.
Droga biegnie łagodnie w dół. Widok rozpościera się na wiele kilometrów. Ile, dokładnie nie wiem. Chciałbym powiedzieć
dwadzieścia, trzydzieści. A co mi tam. Trzydzieści pięć. Tyle
wcale nie ma. Ale dziesięć to spokojnie. Chciałbym, bo chciał217

bym imponować. Ty słuchaj, ja to widziałem na czterdzieści kilometrów, a ja na pięćdziesiąt. Licytacje różnych prawdziwych i
częściej wymyślonych osiągnięć zawsze były elementem chłopięcych rozmów na podwórku. Każdy chce znaczyć. W oczach
innych. Chce w nich nabierać wagi i kształtu. Dodaje więc sobie do tego, co faktycznie zrobił, widział, osiągnął. A choćby
tak trochę. No przecież nie wiadomo dokładnie, ile to tych kilometrów. To co szkodzi trochę dodać? Dlaczego właściwie chcemy znaczyć w oczach innych ludzi? Mamy z tego jakąś cholerną przyjemność. Jakieś doznanie. Może rzeczywiście istniejemy
tylko w czyichś oczach. Może nie istniejemy samodzielnie jako
my. Odrębnie od całej reszty tak zwanej rzeczywistości. Może
trzeba, żeby ktoś nas widział, ktoś nas dostrzegał i wtedy dopiero to dostrzeżenie wydobywa nas na światło dzienne. Wyławia z
bezładnej mgły potencjalnych możliwości stanów kwantowych
i informacyjnych, i stajemy się... sobą. Może tym kimś jest
Bóg. To on nas widzi i dostrzega. To jego wzrok nas wyławia z
nicości i sprawia, że jesteśmy, jako efekt Jego zwrócenia się w
naszą stronę. Więc może dlatego, choć sobie tego nie uświadamiamy, chcemy, żeby ktoś nas dostrzegał. Podziwiał. Szanował.
Kochał. Może jakoś mocno, poza granicą tego, co świadomy
umysł może rozpoznać, ukryta jest nasza wiedza. Że być, to być
w czyichś oczach, to być w relacji do kogoś. Dlatego tak bardzo
tego pragniemy. Tego rozpoznania. Tego zauważenia. Tego podziwu. Bo chcemy istnieć. A może to jest w końcu tak, że istnienie samo, to najbardziej podstawowe i najbardziej pierwotne,
jest zachodzeniem, wymianą, przebieganiem, żywą relacją, która z siebie wszystko wyłania, bo inaczej nie potrafi. Bo w końcu
jest... Miłością. Od której tak uporczywie usiłujemy się czasem
odciąć. By zyskać... wolność. Do bycia nigdzie. Do bycia odciętym. Do bycia samemu, to jest samotnym. Wyzwolonym z
wszelkiego innego życia, z wszelkiej niezależnej od nas miłości, ze wszystkiego. Samodzielni. Niezależni. Królowie przeklęci, usiłujący w zamkach wielkości własnych serc pomieścić
świat. W zamkach, z których nie ma wyjścia, bo sami nieopatrznie włożyliśmy w nie od środka ostatnią cegłę.
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Więc widok rozpościera się na dwadzieścia kilometrów. Nieważne. Bóg wie. To on mówi do ludzkich serc. Nie ja. Ja tylko
idę i poprawiam plecak, który znów przerzyna mi skórę na biodrze. Rozpinam pas biodrowy i pochylam się do przodu. Niosę
tak plecak, który wisi na mnie jak worek z kartoflami. Ale idę
do przodu. Ciągle do przodu. Za wszelką cenę. Niebo jest teraz
błękitne. Cienie gałęzi skłębionych drzew padają na polną drogę. Bolą mnie plecy. Hen przede mną Erfurt.
Mijam jakąś wioskę. To chyba już przedmieścia tego dużego
miasta. Nad bramą wjazdową do garażu dwie sylwetki jamników. Ten z lewej jest brązowy, a ten z prawej czarny i ma podniesioną tylną łapę. Chyba właściciele lubią jamniki. Jamnik to
zupełnie wyjątkowy pies. Każdy pies potrafi dzielić uczucia
swojego pana. Każdy potrafi być wierny. Ale te małe urwisy
mają pewien szczególny dar. Są erupcją nieokiełznanej i bezwarunkowej miłości do swoich właścicieli. Ciężko z takimi wytrzymać. Nie ma jak się wybronić, przed ich żądaniem bycia
blisko. Bycia razem. Szczególnie w nocy. Ech...
Wchodzę na wysoki wiadukt. Biegnie nad linią kolejową,
osłoniętą z obu stron zielonym ogrodzeniem. W dole, pode
mną, nowoczesne betonowe torowisko. Po obu jego stronach
swoje bezkresne ramiona rozpościerają ogromne słupy trakcji
elektrycznej. Jak jacyś Marsjanie, dźwigają liny biegnące
gdzieś w przestrzeń. Ustawieni jeden za drugim w karnych szeregach. Niepomni zamętu na Ziemi. Zwróceni w przyszłość i w
gwiazdy. W świat kosmicznych konieczności, które podtrzymują życie. Spełniają tylko swój obowiązek. Jak każdy z nas. Obowiązek wobec świata, wobec zielonych pól, wobec ludzkich potoków, wsiadających wielobarwnym tłumem do pociągów,
mknących po stalowych niciach szyn.
Do Erfurtu dochodzę bardzo zmęczony. Minąłem po drodze
jeszcze stację transformatorów. Typowe niemieckie transformatory. To znaczy ogromne i czyściutkie. Wszystko jak nowe. Las
metalowych elementów, w których pędzi prąd. Zatrzymuję się
na przystanku miejskiej komunikacji. Wyjmuję nieśmiertelny
posiłek. Chleb i salami. Kładę palcami plastry na kromki. Kładę
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po dwa. Jeden na drugim. Trzeba się najeść. Żeby mieć siłę.
Mija mnie tramwaj. O, jakże inny niż te w Lipsku. Piękny, żółty, nowoczesny. Wszystko tu jest jak nowe. Jakby niedawno
zbudowane. Gryzę zrobioną kanapkę. Salami jest słone. Muszę
popić. Kolejny tramwaj, tym razem w przeciwną stronę. Przystanek ma przeźroczyste ściany, więc wzrok nie napotyka przeszkód. Może się wałęsać, gdzie chce. Nie robię mu wyrzutów.
Jestem zajęty jedzeniem. Skończyłem, wkładam plecak. Bolą
mnie nogi. Dlaczego pielgrzymka nie może polegać na doświadczaniu przyjemności? Ja rozumiem, że czasem trzeba
mieć pryszcze, czasem odciski, ale nacisk idzie tu na słowo
„czasem”. Gdy jednak uczucie takiego czy innego bólu towarzyszy stale, to wszystko przestaje być radosnym spełnianiem
się, pełnym przygody poznawaniem świata i ludzi. Staje się
brnięciem przez dyskomfort. Walką z samym sobą.
Erfurt jest miastem radosnym. Tak go właśnie odbieram,
tego dnia, o tej godzinie. Sprawdzam na zegarku. Czternasta
trzydzieści. To wszystko przez słońce. To ono zmienia moje nastroje. Gdy świeci, wszystko jest weselsze, kolory się uśmiechają, ludzie się prostują, nawet trawa wydaje się być dumna i prezentuje swoje najśmielsze odcienie. Gdy słońce znika za dywanem grubych chmur, z których na dodatek zaczyna tu i ówdzie
jedna kropla za drugą, to wszystko jakby gaśnie. Kolory stają
się tępe, ludzie pochyleni, a trawa? Tej wcale już nie widać,
gdyż kuli się w sobie i udaje nieobecną. Więc dziś Erfurt jest radosny. Jest czysty, wypielęgnowany i przestronny. Mógłbym tu
żyć. Mógłbym tu siadać sobie popołudniem na rynku i sączyć
piwo, obserwując, jak teraz, przechodzących ludzi. Uśmiechałbym się do nich i pozdrawiał po niemiecku. A co to szkodzi?
Obok mnie duży kościół. Chyba kościół, bo krzyży na wieżach
brak. Obok pomnik Marcina Lutra. „Nie umrę, żyć będę” – głosi napis. Dalej nie rozumiem. Luter ma tu wiele pomników i pamiątek. Wzdłuż szlaku Jacobsweg spotyka się także oznaczenia
Lutherweg. I inne pamiątki po ojcu reformacji. Nie jestem wcale przekonany, czy to dobry pomysł. Czy to dobry pomysł, by
drogę ekumeniczną znaczyć pamiątkami tego, który był najza220

gorzalszym adwersarzem Kościoła rzymskiego. Stare czasy.
Stare błędy. Stare rany. Ciągle istniejące. Ciągle utrzymujące
się podziały. Chyba najlepszym sposobem jest po prostu być ze
sobą. Może i niech będzie ten Luter na tym szlaku. Choć z drugiej strony czy katolicy powinni na nim ustawiać Ignacego Loyolę? Niech już to przeszłość i przyszłość sobie rozsądza. Mnie
obchodzi jedno. Jacy są ludzie dla mnie i jaki ja jestem dla nich.
Reszta jest mniej ważna.
Pod pomnikiem Lutra dziewczyna w bluzce koloru nieba.
Ma granatowoczarne włosy i pochyloną głowę. Chyba Azjatka.
Z malutkiej, czerwonej torebki, albo raczej pudełka, wyjmuje
frytki i wkłada do ust. Przechodzę przez centrum Erfurtu. Proszę młodego Niemca, żeby mi zrobił zdjęcie pod kolejnym pomnikiem. Nie wiem, co przedstawia, ale podoba mi się. Kilkaset metrów dalej znajduję jakiś rodzaj wielkich donic, wysadzonych szczeciniastą trawą. Zdejmuję buty. Wyjmuję komórkę.
Do biurowca, tuż obok, wchodzi elegancka kobieta. Dalej staruszek w jakimś drelichowym ubraniu. Czystym, ale sprzed wielu
lat. Naprzeciwko chłopak i dziewczyna. Po drugiej stronie młoda kobieta wkłada do ust loda. Przechyla przy tym głowę lekko
w lewo. Ma ciemne, powiedziałbym, czarne dżinsy i takąż bluzkę. Pełne kształty. Chyba od tych lodów. Miasto żyje życiem
swoich mieszkańców. Jest tu spokojnie. Żałuję, że muszę iść
dalej. Ale taki już los pielgrzyma, że trudno się gdzieś zatrzymać. Że wszędzie jest się tylko na chwilę. Bo cel ciągnie człowieka niepowstrzymanie. Bo wszystko tylko temu jednemu jest
podporządkowane. By kiedyś tam dojść. Czy to możliwe? Nie
wiem. Nie myślę. Myślę, żeby dojść do Frienstedt.
Docieram na miejsce późnym popołudniem. Wita mnie przystojny mężczyzna z małą dziewczynką. Ile ona może mieć lat?
Myślę pięć, sześć. Nie mam pojęcia.
– Zaprowadzisz pana? – pyta mężczyzna, najwyraźniej ojciec.
Dziewczynka stoi niepewnie ze spuszczonymi oczami.
– No dobrze, pójdę z tobą – wzdycha ojciec i wędrujemy na
kwaterę.
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Wchodzimy po schodach i wzdłuż tarasu. Ostatnie drzwi na
prawo. W środku niewielki pokój pełniący funkcję kuchni, dalej
po lewej łazienka i jeszcze dalej pokój z wygodnym łóżkiem i
kozetką. Dziękuję i pytam, ile to kosztuje.
– To dar od kościoła. – Słyszę w odpowiedzi.
– A pieczątkę do paszportu mógłbym dostać?
– Nie mamy oficjalnej pieczątki. Ale Loki ma swoją prywatną. Jak pan chce, to może panu przybić.
– Jasne, że chcę – uśmiecham się.
– Ale wie pan, to taka prywatna jej pieczątka.
– Nic nie szkodzi.
Chcę tę pieczątkę jeszcze bardziej niż oficjalną, urzędową.
Ojciec i córka żegnają mnie. Rozkładam mój dobytek. Piszę
małą kartkę dla małej Loki. O tym, że kiedyś będzie piękną i
dzielną kobietą. Chcę jej tę kartkę zostawić na pamiątkę. Tego,
że mnie dziś gościła. Dziewczynka pojawia się po kilku minutach. Niesie z namaszczeniem pudełko, w którym ma pieczątkę
i gąbkę z tuszem. Pokazuję jej miejsce w paszporcie. Najpierw
starannie nawilża pieczątkę, dotykając gąbki, a potem mocno
przyciska do tektury paszportu. Patrzy z zadowoleniem na znak.
Pieczątka przedstawia jakiegoś ptaka. Podoba mi się.
– Czekaj, masz. – Daję jej moją kartkę na pamiątkę.
Dziękuje mi po niemiecku i wychodzi. Zostaję sam. Wyciągam się na łóżku. Muszę chwilę odpocząć. Zanim jedzenie i
cała reszta. Przymykam oczy i liczę minuty. A może wcale nie
liczę, tylko one płyną ot, tak sobie bez mojego udziału i liczenia. Słyszę pukanie do drzwi. Pewnie właściciel czegoś jeszcze
chce. W drzwiach widzę kobietę z turystycznym plecakiem.
– Proszę bardzo – wpuszczam ją do środka.
Angielski jest łamany. Na imię ma Angela. Zrozumiałem, że
będziemy spać tu razem. Mówię, że ja na kozetce. Źle zrozumiałem. Ona ma pokój obok, ale bez kuchni i łazienki. Nie ma
sprawy, możesz skorzystać z mojej – składam oczywistą ofertę.
Rozmawiamy. Angela bierze prysznic, potem robi coś do jedzenia. Dobrze jest pogadać. Rozmawiamy o wszystkim. Ja mówię, że jestem zaskoczony sporą ilością ludzi innych kolorów
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skóry w Niemczech. Angela tłumaczy, że to w większości Turcy. Ma o nich dobre zdanie. Że pracowici i w ogóle. Ten przyczepiający się do kobiet w Lipsku to musiał być wyjątek. Musiał. Bo jak inaczej. Pytam, czym się zajmuje. Hoduje owce,
robi owczy ser. Teraz wyruszyła na Jacobsweg po Niemczech.
Trochę jak Kurtz, którego spotkałem w Roßbach. Żeby poznać
kraj i trochę odetchnąć. Żegnamy się, gdy jest już ciemno. Podziwiam jej solidne buty. Wyglądają na dwa razy wytrzymalsze
od moich. Angela mówi, że nie wie, czy jutro pójdzie dalej i jak
daleko. Prognozy pogody zwiastują deszcze. Jeśli będzie padać,
to pójdzie do Gotha i zostanie tam dwa, trzy dni, aż pogoda się
poprawi. Nie mam takich luksusów. Będzie lało czy nie, będę
szedł dalej. Pewnie będzie. Zamykam za nią drzwi. Zapada
zmrok. Zmierzam do łóżka. Upragniony sen jest o kilka minut.
Przyszłość ma barwy deszczu, czyli niezbyt zachęcające. Nie
pamiętam o nich, gdy zasypiam.
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Dzień 35. Neufrankenroda
Piękny poranek. Jest zimno i leje. Aż chce się wyruszać w
drogę. Ale prognoza pogody przewiduje deszcz w następne dni,
więc przyszłość wygląda jeszcze bardziej zachęcająco niż chwila obecna. Szczęściem wyspany, zbieram się i przełamując protesty umysłu oraz organizmu, wychodzę w chlupoczącą szarość.
Deszcz nie jest szczególnie intensywny. Ot, pada. Normalnie,
czasem nieśmiało. Jak zwykle w czasie deszczu, idąc, zapadam
się w sobie. Kurczę się do rozmiarów kłębka woli pchającego
wózek z napisem „Zbyszek” do przodu. W czasie pogody jest
całkiem odwrotnie. Rozprzestrzeniam się dookoła. Wybiegam
w przestrzeń, w dal horyzontu. Przemierzam wzrokiem, uwagą,
pamięcią kilometry we wszystkie strony. Jestem wszędzie i
wszystko jest we mnie. Tworzy się jakaś więź między światem
wokół a moim łakomym spojrzeniem, moją wiecznie głodną pamięcią, moim zachłannym doznawaniem. I z jednej strony dobrze mi od tego, bo piękne to wszystko jest wtedy. Złoto zbóż,
zieleń traw, błękit nieba, fantastyczne, snujące się leniwie
chmury. Zawadzam wzrokiem o drzewa, zderzam się nim z budynkami, obejmuję samochód, jeśli jakiś mnie mija. I w jakiś
sposób niosę to wszystko w sobie, całość tych doznań, cały ten
świat. A świat, wiadomo, mały wcale nie jest, to i ważyć musi. I
jakoś waży. W ten sposób przynajmniej, że co jakiś czas chcę
odpocząć. Usiąść. Wysiąść na chwilę z tego wszechpochłaniającego wzroku. Zamykam wtedy oczy, kładę się i jestem tylko biciem serca. Czasem... dźwiękiem śmigłowego samolotu przelatującego nade mną.
Kiedy idę w czasie deszczu, jest odwrotnie. Albo tak jak na
odpoczynku. Właściwie to nic nie widzę, rozgląda się tylko pilot automatyczny, który podąża do wyznaczonego celu. Deszcz
przysłania wszystko to, co w czasie pogody tak głodnie chłonę
do swego wnętrza. Wcale też nie chce mi się odpoczywać, jak
pada. Niby nie ma gdzie usiąść czy się położyć, ale nie ma też
po temu chęci i ochoty. Zostaje tylko fizyczny ból zmęczonych
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części ciała. Więc tak długo, jak ciało daje radę iść, to idę i
czas, i droga nagle kurczy się do rozmiarów niewielkiego obszaru pamięci i uwagi, który nie zajmuje miejsca i niemal nic
nie waży. Tak jakby całej tej drogi w deszcz, u jej końca, właściwie już nie było. Bo nie pozostaje żaden ślad. Bo czas to ślady. Dlatego właśnie czasem czas się ciągnie jak guma do żucia.
Czasem jest bogaty, jak worek świętego Mikołaja. A czasem
jakby go wcale nie było. Jakby to było jakieś oszustwo, że tyle
czasu minęło, a wcale tego nie czujemy. Bo czas sam z siebie
nie istnieje. Czas to jest tylko przestrzeń, możliwość. Jakby nie
było czasu, to nie byłaby możliwa zmiana. Nie byłoby jednego
stanu, a potem drugiego. Nie byłoby zdarzeń, bo zdarzenia polegają na tym, że się coś zmienia, że jedno przechodzi w drugie,
a to jest ruch. Zatem Pan Bóg stworzył czas po to, żeby możliwe było istnienie. Bez czasu nie może być istnienia, bo wszystko byłoby niezmienne, nic nie mogłoby się zdarzyć. Dlatego
czas tak naprawdę jest przestrzenią dla zdarzeń. Tym właśnie.
Co chwilę pojawia się nowa ramka czasu, nowa oprawa zdjęcia,
wszystkiego, co istnieje. I kolejne zmiany malują na tych ramkach życie, potok realnych zdarzeń, wojen, miłości, narodzin,
śmierci. To wszystko dzięki temu, że czas ciągle powstaje. Że
ciągle przybywa. Z każdą chwilą. A my, poprzez ten czas, stajemy się. Ciągle nowi. Ciągle inni. Choć zdaje się nam, że tacy
sami.
Więc kiedy nasza wyobraźnia i nasz wzrok się kurczy od
deszczu, kiedy żadnych doświadczeń nam nie przybywa, bo ponawiamy krok po raz setny, tysięczny, dziesięciotysięczny…
Wtedy czas znika. Bo czas jest przestrzenią zdarzeń, w tym
przypadku niewypełnioną. Zastanawiam się, co będzie przy
ostatnim zdarzeniu, przy ostatniej ramce czasu. Kiedy zgaśnie
świadomość. Taka, jaką znam. I myślę, że ten ktoś, kto produkuje czas, z pewnością nie będzie miał z tym problemu. To znaczy problem może mieć ze mną, bo wiadomo... nie ma co gadać. Ale z samym faktem, że byt o takiej to a takiej formie doszedł do pewnej ramki, to przecież... nic z tego, co było, nie
zniknęło. Wszystko nadal istnieje, bo czas nie znika, tylko my
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się w nim poruszamy, wciąż mieszkając w chwili obecnej. Więc
technicznego problemu, co z tym fantem zrobić, Bóg nie będzie
miał żadnego. Chyba wypada się po prostu zdać na niego. I wędrować od ramki do ramki, od sekundy do sekundy z tą nadzieją, że...
Gotha. Duże miasto, coś jak powiat. Pierwsze miasto w
Niemczech, które mi się autentycznie nie podoba. Rzecz jasna
częściowo wina w tym nieba, bo szare jest i kradnie kolory ulicom. Ale pomimo to jest tu jakoś brzydko. Śmieci walają się po
dworcu autobusowym. Jakiś brak ładu, typowo niemieckiego
uporu w porządkowaniu rzeczywistości. Jakieś echa rozpadu i
chaosu. Tak się zastanawiam, siedząc na tym dworcu i zagryzając chleb z żółtym serem, czy niemiecka pasja porządkowania
nie ma jakiegoś metafizycznego podłoża. Czy to jest tylko wyuczony nawyk podyktowany chłodnym rachunkiem, że opłaca
się mieć porządek? Czy to jest jakieś, choćby nienazwane, to
jednak głębokie wewnętrzne przekonanie, że porządek jest istotą rzeczy? Że porządkowanie jest wydobywaniem istnienia z
chaosu. Że być to znaczy wprowadzać ład i porządek, a nie być
to rozpadać się, ulegać ciemnym siłom chaosu, które czyhają w
egoistycznych, samodestrukcyjnych tendencjach.
Chleb jest dobry. Ciągle taki sam, ale wciąż dobry. Literalnie
czuję, jak przez moje ciało płyną kalorie, strumyki energii odżywiają każdą komórkę nóg, pleców, ramion. Bardzo tego potrzebuję. Oczywiście w tych warunkach, nie ma mowy o higienie. Rękami niemytymi od rana nakładam plastry sera na kromki chleba i wgryzam się w taką pajdę. Siedzę na dworcu, bo
mam tu schronienie przed deszczem. Wysoko nade mną stalowy
dach, wzdłuż szereg stoisk czekających na autobusy. Jakiś brudny człowiek – wiem, trudno w to uwierzyć, ale brudniejszy ode
mnie – siedzi kilka metrów dalej. Chyba na zakręcie. Rzadki
widok w Niemczech. Wstaję. Pakuję się. Powtarzam w automatyczny sposób te same ruchy. Nabrałem już pewnej wprawy.
Wykonuję je szybciej i pewniej. Kiedyś, gdy chciałem pisać,
szukałem porady w internecie. Znalazłem taką: „Jeśli chcesz pi226

sać to pisz”. I faktycznie, za często się wahamy, przed wyruszeniem, przed podjęciem jakiegoś wyzwania, jakiejś próby. Trzeba po prostu zacząć coś robić, a wtedy z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, zaczynamy nabierać biegłości, umiejętności,
wszystko idzie nam łatwiej i szybciej.
Wychodzę z Gotha. Deszcz przestał padać, choć niebo wciąż
jest częściowo przesłonięte chmurami. Idę w górę łagodnym,
stale wspinającym się szlakiem. Podnoszę się wśród otaczającego mnie świata. Metr, dziesięć metrów, sto metrów. Widzę coraz dalej i coraz śmielej. W końcu idę przez łagodne, ale wysokie wzniesienie. Kręcą się wiatraki. Niemcy to kraj wiatraków.
Trudno tu znaleźć jakiś krajobraz, który byłby ich pozbawiony.
Ogromne skrzydła majestatycznie się obracają. Przystaję, nasłuchuję. Są ciche, niemal bezgłośne. A może to wiatr wszystko
zagłusza, tarmosząc liście drzew, igły sosen, wełnę owiec, których stado właśnie mijam. Są strasznie wełniste. Niektóre mają
czarne pyski, inne znowu białe. Wełna jednak wszędzie jasna.
Podejmuję z nimi rozmowę. Kilka owiec podnosi łby i patrzy
na mnie. Niestety bez większego zrozumienia. Wycofuję się z
niezręcznie podjętej konwersacji. Przecież z kimś muszę rozmawiać po drodze. Nie ma ludzi, nie ma pielgrzymów, to chociaż do zwierzęcia człowiek pysk otworzy. Krajobraz ciągnie
się na wiele kilometrów. Lubię tak iść, gdy wokół przestrzeń.
Jakoś lekko na piersi i na duszy. Jakaś wolność wtedy w człowieku. Droga powoli opada. Zejście jest pyszne, sama słodycz,
delikatne i spokojne, tak że po prostu lekko się idzie. Gdy zejście jest strome, wtedy jest gorsze od podejścia. W końcu, po
wielu godzinach, dochodzę do drogowskazu „Neufrankenroda”.
Tu muszę skręcić ze szlaku w prawo. Niedaleko. Około kilometra. Nocleg jest w komunie Siloe. Szczerze mówiąc, to nie pałam jakąś szczególną estymą dla komun. Kojarzą mi się z postrzeleńcami, dziwakami, ludźmi, którzy są inni w taki sposób,
który nie jest przyjemny. Ale to może być uprzedzenie człowieka wychowanego w mieście, w tradycyjnych warunkach społecznych. Może właśnie takie komuny mogą być szansa dla ludzi na bardziej ludzkie życie.
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Przechodzę przez bramę. Przede mną duże, częściowo wybetonowane podwórze. Po lewej ciągnie się dość nowy budynek.
Ma beżowy kolor i piętro z muru pruskiego. Spadzisty czerwony dach. Po prawej też jakieś zabudowania. Naprzeciwko mnie
stoi pod drzewem prawdziwy wóz z drewnianymi kołami. A
może to metalowe? Opon nie mają. Młody człowiek wychodzi
mi na spotkanie.
– Czy mówisz po angielsku?
Zakłopotanie na twarzy nieznajomego. Z widocznymi oporami, udaje mu się wykrztusić pierwsze słowa. Ma jakieś osiemnaście lat i włosy zawiązane w kucyk. Nie, nie mają miejsc noclegowych. Chyba że takie bardzo proste, za pięć euro. Łapczywie akceptuję ofertę. Chłopak przeprowadza mnie przez nowoczesną część zabudowań. Wychodzimy na tyły. Tutaj mniej
przyjemnie. Jakiś kurhan z wystającą metalową rurą, robiącą
pewnie za komin. Stos drewna, porozrzucane skrzynki, drzewa.
Idziemy dalej. Po prawej widzę jakiś domek z gliny i drewna.
Wchodzimy do środka. Nadzwyczajnie to nie jest. Ot... niezbyt
czyste deski na podłodze. Kilka metalowych piętrowych łóżek,
żarówka dyndająca na przewodzie z sufitu.
– To jak? – pyta mnie gospodarz.
– Świetnie – odpowiadam i sięgam do kieszeni. Z obiadu razem z komuną rezygnuję. Dodatkowo płatny, a jakoś nie robią
na mnie dobrego wrażenia. Pytam o toaletę. Kiwa głową i prowadzi mnie z powrotem do głównego budynku. We wnętrzu są
prysznice i ubikacje, zupełnie czyste i higieniczne. Dziękuję mu
i wracam do swojego lokum. Wybieram trochę inną drogę. Zachodząc na tył jednego budynku, odnajduję porozkładane jakieś
dziwne rzeźby. Coś jakby miniatury ludzkich głów, z wyłupiastymi białymi oczami, z ustami w dziwacznych groteskowych
kształtach. Niby to uśmiechy, niby grymasy. Czy to byli poprzedni pielgrzymi, którzy nocowali w tej ciupie? – zadaje mi
pytanie jakiś głos w mojej głowie. Nie zwracam na niego uwagi. Dziarsko sadzę kroki w kierunku mojego noclegu. Domek
ma pewien feler. Otóż drzwi nie mają zamknięcia. To znaczy
zamykają się na klamkę, ale to tyle. Żadnego klucza ani zamka,
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a spać będę na uboczu, całkiem sam. Może towarzystwo z kurhanu zawita nocą? Słyszę głośny szelest. Oglądam się w prawo.
W dalekim koncie izby duży czarny szczur zamarł na chwilę i
wlepił we mnie swoje oczka. Fu, fu, fu – i już go nie ma. Wzdycham. Noc zapowiada się coraz bardziej atrakcyjnie. Niby to też
towarzystwo, ale jakoś mnie nie rajcuje. Sprawdzam, czy nogi
łóżka są z metalu. Ty głupi – upominam siebie – przecież
szczur, jak zechce, to i po takiej nodze wlezie. Ale po co miałby
wchodzić? – kłócę się ze sobą. Po nic – odpowiadam i daję sobie spokój ze szczurami. Będzie jak będzie. W razie czego mam
scyzoryk. Francuski. Wyciągam scyzoryk z plecaka. Otwieram
go. Ostrze typu „carbon”, bardziej twarde i ostre niż stal nierdzewna, ale... no właśnie, ma tendencje do rdzewienia. Rozkładam śpiwór na materacu. Za oknem robi się ciemno. Gdy zgaszę światło, zostanie mi kilka metrów do łóżka. A jak w nocy
trzeba będzie się bić ze szczurami? Dojść z powrotem do tego
światła? Sprawdzam latarkę. Świeci. Naciskam kontakt. Podchodzę do łóżka. Scyzoryk i latarkę kładę obok siebie. Czuję,
jak obejmuje mnie zmęczenie. Jak w bezceremonialny sposób
odsuwa w niebyt wątpliwości i niepokoje, jak unieważnia lęki i
pytania o przyszłość. Jak samo gasi światło świadomości, bo
już czas, bo już noc, bo najwyższa pora odpocząć.
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Dzień 36. Hütschhof
Szczury mnie nie zjadły. Wstałem o piątej trzydzieści. Dzielne zwierzątka coś tam w nocy dokazywały, ale żadne nie przyleciało nawiązać bliższych znajomości. To ładnie z ich strony. Z
wody reklamowanej przez młodego członka komuny nie skorzystałem. Miała lecieć z kranu umieszczonego na podwórku.
Nie dałem wiary, że nadaje się do picia. Pewnie mnie chcą otruć
i przerobić na jeszcze jedną maszkarę, jedną z tych, które znalazłem z tyłu tej komuny. Potem leżałbym tam wśród innych i
wybałuszał oczy na kolejnego nieświadomego przybysza. Nie.
Nie będę pił. Trochę jeszcze mam. Poza tym będę szedł przez
Eisenach. To spore miasto. Kupię.
Jestem na szlaku. Jest już po ósmej. Wokół wszystko tonie w
szarości. Właśnie zaczął padać deszcz. Ten deszcz zaczyna
mnie przygnębiać. Wciska się pod kurtkę, przenika przez czapkę gdzieś do wnętrza. Cały moknę od niego, chociaż przecież
chyba raczej psychicznie niż fizycznie. Każdego dnia jest trochę pogody, więc to, co zmoknę, zdąży wyschnąć przed noclegiem.
Chmury mają kolor szarosiny. Daleka linia wzgórz jest w
ciemniejszym odcieniu. Pofalowana, postrzępiona oddala się
gdzieś w przestrzeń, coraz bardziej tracąc barwę i ostrość
kształtu, tak że hen, po lewej stronie, wzgórza zdają się całkiem
rozpuszczać w tej szarości i nie sposób już odróżnić chmur od
gór. Granica między nimi staje się płynna. Niejednoznaczna.
Jakby nawiązywały bliższy kontakt. Jakby stawały się jednością. Tym samym, co tylko ludzki wzrok oddziela i stwarza w
ludzkiej świadomości.
Właściwie to jest ciemno. Mija mnie traktor. Traktory w
Niemczech mają wielkie koła. Na tych wielkich kołach zasuwają po dobrej drodze prawie jak samochód. Wyjeżdża taki bauer
na pole tym swoim ogromnym traktorem i orze albo coś grabi.
Nie wiem, co właściwie robią. Moja wiedza sprowadza się do
tego, jak uniknąć ewentualnego kontaktu. Moja droga to pas as230

faltu idący prosto między polami. Daleko przede mną ciemna
plama jakiejś góry. Mam nadzieję, że droga ją ominie. Przecież
nie będzie szła prosto na to, spore przecież, wzniesienie. Naciągam kaptur trochę głębiej. Krople spadają jedna za drugą. Znów
nie tworząc jakiejś ulewy, tylko takie dręczące siąpienie. Wzięłoby się, wypadało i dało spokój. Ale nic z tego. To coś pada, to
znowu tylko chmury i sina szarość.
No niestety. Idę pod górę. Na lewo biegnie normalna droga.
Jeżdżą nią samochody, może i chodzą ludzie jakimś poboczem.
Ale ja w kurtce przeciwdeszczowej, z plecakiem jakieś dwanaście kilogramów, pnę się pod górę. Jasna cholera. Dlaczego?
Nie można tej drogi poprowadzić w jakiś cywilizowany sposób? A może Niemcy chcą pokazać pielgrzymom piękno swojego kraju. A z góry przecież lepiej widać. Moje płuca zaczynają
pracować jak miechy. Klatka piersiowa chodzi w tę i z powrotem, unosi się i opada. Zatrzymuję się, gdy w oczach robi mi się
trochę ciemniej. Wciąż nie jestem taternikiem ani kwalifikowanym turystą. Nauczyłem się przemierzać odległości, ale głównie w terenie płaskim. Ostrzejsze podejścia i zejścia wyciskają
ze mnie przysłowiowe siódme poty. Czekam, aż puls mi się wyrówna, aż oddech przyjmie pozory normalności. Ruszam ponownie. Ból w nogach jest nieistotny. Staram się tylko nie
uszkodzić tej kostki. Mięśnie wypoczną, nadwyrężony staw
skarży się na swój stan całymi godzinami, a bywa, że i dniami,
a bywa, że się tak zezłości, że wszystko musi stanąć, bo smarowania zabrakło albo co innego. Ze stawami nie ma żartów w
czasie pielgrzymki. Dlatego idę miarowo, bez zrywów. Ciągle
pod górę.
Doszedłem na szczyt. Wiatraki. Ich łopaty są jakieś krzywe i
cienkie, gdy się patrzy z bliska. Te mają napis „vestas”, pewnie
firma, która je buduje lub eksploatuje. Taki wiatrak kręci się,
jak jest wiatr, ale stoi, jak go nie ma, a prądu przecież potrzeba
niezależnie od powiewów wiatru. Jakoś to muszą rozwiązywać.
Pewnie jest więcej wiatraków, to znaczy prądu, który one mogą
wygenerować, niż zapotrzebowania na ten prąd. Bo jakby było
po równo, to w czasie ciszy, gdzie można usłyszeć w powietrzu
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brzęczenie muchy, w gniazdkach nie byłoby energii elektrycznej. Może jakoś magazynują. Wiatraki mają czerwony pasek na
każdym słupie. Są różne typy. Niektóre są szersze na dole i
zwężają się w górę. Te są najczęściej pomalowane na zielono.
Tak, że niby podobne są do otoczenia. Te na tej górze, na którą
wszedłem, to może zresztą wcale nie jest góra, tylko duże
wzniesienie, mają kształt bardziej prosty. Całe białe, tylko ten
czerwony pas. Po co im ten pas? Czy pełni jakąś rolę? Daje jakieś korzyści? Zazwyczaj jak coś jest, to jest po coś. Wszystko
ma swój cel, czemuś służy. Ale to nieprawda. Czasem są rzeczy
ot, tak sobie. Coś się zapodziało, komuś zapomniało i taki czerwony pas albo znak drogowy, który kiedyś, owszem, służył informowaniu, że roboty drogowe, teraz jednak, gdy czas i zdarzenia już przepłynęły, został i nie służy już niczemu. I próżno
sobie głowę łamać i odgadywać. Tak bywa i ze zdarzeniami w
życiu. Coś się człowiekowi zdarza i zaczyna on sobie łamać
głowę. A dlaczego to mi się zdarzyło? A po co? A jaki jest w
tym sens? Zaraz też pospieszą mu na pomoc inni. Księża, wychowawcy, nauczyciele, tak zwane gwiazdy medialne, filozofowie i pułk mądrych ludzi. Oni wszyscy są specjalistami od wyjaśniania życia. To jest wyjaśniania roli, jaką gra taki czerwony
pas na wiatraku. No czasem to się da wyjaśnić, a czasem wcale
nie. I te tłumaczenia są na siłę. Na taką siłę, że zawsze wpierają
pewien wcześniej założony pogląd. Że jest tak a tak. Że życie
ma być takie a takie. I tak dalej. Mądrymi słowami pouczają
nas, że we wszystkim trzeba odkryć sens, to jest przyczynę,
jaka za tym stoi. A może nie ma żadnego sensu do odkrycia w
życiu? Może jedynym sensem jest ten, który my sami stwarzamy, nadajemy mu? Może nie ma żadnego programu przewidzianego dla nas do wykonania. Żadnej marszruty, ścieżki, drogi zaplanowanej wcześniej, którą musimy przejść. To ci było pisane.
Tak powinieneś zrobić. Może wszystko jest tylko i wyłącznie
jednym wielkim polem możliwości. Jednym wielkim zaproszeniem do wolności, zaproszeniem, jakie kieruje do nas Miłość,
która nas wyłoniła z chaosu. Zaproszeniem, byśmy teraz my, w
drodze ku niej, tworzyli naszą własną trasę. Naszą własną opo232

wieść. Nasz własny sens, czyli – życie. Jesteśmy twórcami.
Tworzymy jedyne na świecie, unikalne dzieło. Tworzymy nasze
życie. Nie ma takiego drugiego i nigdy już nie będzie. Jest tylko
jedno. Złożone z przewidzianych i nieprzewidzianych elementów. Z błędów i rozsądnych decyzji. Ze słabości i zachowań heroicznych. Krok za krokiem tworzymy własną drogę, budujemy
własny sens, bo Bóg tego chce. Niepotrzebni mu są kopiści, odtwarzacze, powtarzacze, ludzie, których szczytem cnoty i
wszelkich aspiracji jest doskonale powtarzać to, co im powiedziano, co im poradzono. Bóg chce twórców. Chce żywych ludzi. Którzy potrafią się nim zachwycić, zachłysnąć, zgłupieć dla
niego. Którzy wtedy zbudują własne życie, to jest ścieżkę miłości, bywa, że trudną i pokręconą, ale przecież za każdym razem
nową i prawdziwą. Bo między nami a nim jest tylko prawda.
Nie ma żadnych słów, przepisów, zwyczajów. Nie ma strategii,
przemyślności i labiryntu znaczeń i myśli. Jest tylko prawda. A
prawda to odpowiedź na pytanie, jaki jesteś dla drugiego człowieka, jaki jesteś dla Boga.
Droga prowadzi mnie teraz na przemian w górę i w dół. Droga to za wiele powiedziane. Idę dość wąską ścieżką przez
grzbiet porośniętego lasem, dużego wzniesienia. Robię trzydzieści metrów w dół i potem czterdzieści w górę. Albo odwrotnie. I na przemian. Całe ciało goreje z wysiłku. Wychodzę na
jakiś szczyt. W dole rozciąga się małe miasteczko, za mną niewielki, elegancki hotel czy pensjonat, stylizowany na coś w rodzaju zameczku. Ławki, kosze z kwiatami, złożone parasole do
ochrony przed słońcem. Pustka. Siadam na chwilę. Topię oczy
w widnokręgu.
Ruszam dalej, idę tymi nierównościami. Gdy niebo jest tak
zachmurzone, w lesie robi się po prostu mroczno. Nie lubię
tego. Tracę ostrość widzenia. Pewnie przez zmęczenie i tę szarą
ciemność. W końcu po mojej lewej stronie widzę duże miasto.
Eisenach. Nareszcie. Budynki i domki. Magazyny i drogi.
Wszystko daleko w dole. Teraz pewnie będę musiał tam zejść.
Zejście jest znowu strome. Na szczęście nie pada. Chmury
gdzieś się chowają i wygląda słońce. Coraz więcej błękitu. Bar233

dzo zmęczony docieram do miasta. Cywilizacja. Robię zakupy.
Woda i tak dalej. Koniecznie płatki owsiane. Siadam naprzeciwko dworca. Zresztą nie wiem, czy to dworzec. „Hauptbahnhof”, taki ma napis. Słońce wychodzi na całego i robi się naprawdę ciepło. Taksówki podjeżdżają w oczekiwaniu na pasażerów. Ciekawe, czy jest tak jak w Polsce, że to dużo drożej
wsiąść do takiej taksówki, niż zamówić ją przez telefon. Posilam się tym, co kupiłem. Nie mogę tu zostać. Są noclegi, ale
drogie. Zresztą chcę jutro dojść do Vacha i chcę to zrobić jak
najwcześniej. Mój przewodnik po niemieckim Jacobsweg obejmuje drogę tylko do Vacha. W tej miejscowości muszę znaleźć
sobie następny przewodnik, żebym wiedział, gdzie szukać noclegów i jak biegnie trasa. Oznaczenia są dobre, ale łatwo je zgubić, zejść ze szlaku i potem zostaje GPS. Więc dziś pójdę dalej,
tak żeby jutro mieć krótszy etap i zdążyć do Vacha jak najwcześniej.
Wstaję, nakładam plecak, biorę kije. Ruszam szlakiem pielgrzyma. Niestety ulica prowadzi pod górę. Jeszcze bardziej pod
górę. Wychodzę w końcu na skraj miasta. Przede mną znów zalesione wzniesienie i podejście jeszcze bardziej strome niż
przedtem. Zaczynam iść. Sapię niemożliwie. Spotykam grupki
Niemców. Chyba całe rodziny. Wszyscy jednak schodzą z góry
w dół. Po bokach drogi poustawiane są tablice pamiątkowe z
życia Marcina Lutra. Bo to chyba także Lutherweg. Nic nie
szkodzi. Płuca znów przyspieszają, serce wali jak głupie. Muszę
się zatrzymać dla zaczerpnięcia oddechu. Po chwili znowu idę
dalej. Przez las prowadzi malowniczy szlak. Gdyby nie plecak i
moja chęć do pokonywania tak długich dystansów, jak to możliwe, to musiałbym przyznać, że szlak jest po prostu piękny. To
wyjście pod górę kończy się u podstawy ślicznego zamku. Wysokie wieże, mury. Armaty poustawiane parami, jakby chciały
powiedzieć ewentualnym wrogom: tu nie wejdziecie. Robię kilka zdjęć. Eisenach, w którym byłem dopiero co, znów leży daleko w dole. Chmury zasnuły całe niebo i próżno szukać skrawka błękitu. Zamek jest piękny, mógłbym go zwiedzać i podziwiać, ale nie mam czasu. Staram się odnaleźć znaki i podążać
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za nimi. Schodzę stromymi schodami w dół. Dwadzieścia,
czterdzieści metrów w pionie. Nie wiem, co powiedzieć o moich nogach. Ciągle idą, ale ból jest odczuwalny przy każdym
schodku. W końcu, gdzieś na dole, orientuję się, że zbłądziłem.
Wcześniej, tam na górze, ten zameczek to prawdziwy labirynt.
Wejdę tam na górę i znów pobłądzę? Czy wejdę? Nie mam już
siły, naprawdę fizycznie wysiadam. To najbardziej ostry podejściowo etap, z jakim miałem do czynienia. Przewodnik powinien zawierać profil pionowy trasy, bo trzydzieści kilometrów
ze stromymi podejściami to wcale nie jest trzydzieści kilometrów po płaskim. Wyjmuję GPS. Szukam na nim drogi. Spadają
pierwsze krople deszczu. Jestem w głębokim lesie, pokrywającym zbocza stosunkowo stromych wzgórz. Wybiorę nie tę
ścieżkę i po mnie. Zabłądzę gdzieś i tyle. Nogi odmówią mi posłuszeństwa i zacznie lać. Odsuwam negatywne myśli. Idę według wskazań. Nie ma żadnych znaków. Po prostu ścieżka w lesie. Z góry na dół, potem pod górę. W pewnym miejscu nie ma
przejścia, więc robię małe obejście. Deszcz potężnieje. To już
nie pojedyncze krople, ale regularna ulewa. Wszystko szumi
wokół mnie. Nie mogę swobodnie spojrzeć na telefon. Robię jakieś dziwne ukłony, starając się ochronić ekran przed kapiącą
zewsząd wodą. W skrajnym zmęczeniu udaje mi się wydostać z
tego lasu. Niestety zszedłem ze szlaku. Z góry spada ściana
wody. Próbuję sprawdzić na komórce, jak dalej iść. Niestety.
Nieprzyjemny podwójny dźwięk i... ciemność. Stoję pod jakimś
drzewem. Obok mnie pas mokrego asfaltu. Nie wiem, dokąd
iść. Komórka mi padła. Ściągam plecak i zaczynam mozolne
gmeranie w środku. Nie jest to łatwe. Rzeczy są upakowane
ciasno, jedna koło drugiej. Saszetka z zapasowym akumulatorem jest tuż nad śpiworem, który zajmuje dno plecaka. W końcu
wyciągam małe, białe pudełko i podłączam kablem do telefonu.
Działa. Ulga. Nie jestem zgubiony. Zakładam plecak i ruszam
w kierunku Hütschhof. Idę mechanicznie. Deszcz redukuje ilość
doznań i wrażeń. Muszę po prostu iść. Hütschhof okazuje się
być zbiorem kilku domów. Pytam napotkanego mężczyznę.
Wskazuje mi kierunek. To widoczny stąd dom. Kobieta, która
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mnie wita, prowadzi mnie do małego osobnego budynku. Jest tu
pokój, kilka łóżek piętrowych, porządna kuchnia i łazienka.
Warunki pierwsza klasa. Dziesięć euro to nie jest wygórowana
cena. Kiwam głową, że rozumiem to, co do mnie mówi. Dziękuję jej, płacę i dostaję pieczątkę do paszportu. Jestem nieziemsko zmęczony. Najchętniej położyłbym się i zasnął. Jednak muszę coś zjeść. Gotuję wodę w garnku. Dodaję znaleziony w
kuchni sos pomidorowy w proszku, wsypuję do tego płatki
owsiane. Jeszcze kilka ruchów łyżką i gotowe. Siadam przy stole. Zapełniam się tą cudowną potrawą. Deszcz na zewnątrz szumi coraz głośniej. Nie wyschnę do jutra. Nic z tego. Zmienię
buty albo pójdę w mokrych. Gdy kładę się do łóżka, wyciągam
komórkę. Pierwszy raz od wyjścia z domu włączam jakąś muzykę. Słucham piosenki. Potem drugiej. Deszcz szumi nieustannie. Kołysze moje myśli, osłania moją samotność, w końcu...
przynosi mi sen.
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Dzień 37. Vacha
Tuż za Hütschhof spotykam kozy. Najpierw do ogrodzenia
podchodzi pan kozioł. Nie jest to wcale Koziołek Matołek, bo
nasz był cały biały, dobrze to pamiętam. Spodenki chyba miał
czerwone i w ogóle był sympatyczny, i przygód miał tyle. Ten
tutaj jest szarego umaszczenia, tylko na pysku ma białą szczecinę. Broda wisi mu jak Matołkowi, na szyi ma smycz niczym
pies. Dalej leżą w trawie małe koźlątka. Nie wiem, skąd to się
bierze, ale wszystkie małe zwierzęta mają w sobie jakiś urok,
jakieś piękno. Ludzie zresztą też. I to wcale nie chodzi o wygląd zewnętrzny, o kształt, o formę. Jest po prostu w tej wczesnej formie życia coś, co ujmuje. Nie wiem. Może miłość się w
niej przegląda tak mocno, że to się po prostu czuje? W ogóle to
wszystko dziwne jest. Ta opieka dorosłych nad dziećmi, wśród
ludzi i wśród zwierząt. Jasne, że to służy zachowaniu gatunku i
temu podobne, a jednak jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby
było to zapisane w wiązaniach chemicznych związków tworzących molekuły genotypu. A przecież to widać, słychać i czuć.
Małe koźlaki odwracają w moim kierunku głowy i zaczynamy rozmowę. Pozornie jest to monolog z mojej strony, bo niby
tylko ja mówię. Ale przecież rozmowa to nie tylko słowa. To
gesty, spojrzenia, tak zwana mowa ciała, a może i mowa serca.
Maluchy są najwyraźniej mną zaciekawione. Śmieszne łby,
małe różki. Żegnam się bez zbędnych sentymentów, zapewniając, że czeka je pomyślna przyszłość. Idę pod górę. Tym razem
łagodniejszą niż wczoraj. Droga jest gruntowa, przerośnięta trawą. Niebo znowu sine. Pada deszcz. Łagodny. Ciągły. Męczący.
Buty mi mokną. Założyłem suche, ale coś mi się zdaje, że pod
koniec dnia będę dysponował dwiema mokrymi parami. Dwa
pozostałe przyczepiłem do plecaka. Teraz na całość naciągnąłem pokrowiec przeciwdeszczowy. Na szczycie wzniesienia, do
którego prowadziło dłuższe podejście, jest przystanek dla pielgrzymów. Drewniany stół, ławki pod spadającym dachem.
Zdejmuję plecak, siadam, po chwili wyciągam się na jednej z
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ławek. Delikatnie kapie deszcz. Ten dźwięk mnie usypia. Nie
mogę spać. Zresztą nie dałbym rady. Zaraz bym spadł i tyle.
Siadam ponownie. Sypię sobie płatki do kubka. Dolewam
wody. Mieszam. Za ławką przymocowany taki drewniany schowek, a w nim widzę wystający zeszyt. Wyciągam go. Czytam.
Pozdrowienia od różnych pielgrzymów tędy przechodzących.
Jest też długopis. Niewiele myśląc, kreślę kilka słów. Będzie i
ode mnie. Na drewnianej tablicy z kieszenią na zeszyt, są też
napisy. W trzech językach: „Guten Weg”, „Bon Route”, „Buen
Camino”. Miło, ale coś mi tu nie pasuje. Biorę długopis do ręki
i trochę niezdarnie dopisuję na pirata czwarty tekst: „Szczęśliwej drogi”. A co. Niech postronni też po polsku przeczytają.
Ładny jest ten wyraz „szczęśliwej”. Taki jakiś jasny. I pełny.
Nie „dobrej” drogi, ale „szczęśliwej”. U nas się tak właśnie mawia. Dobrze się mawia. Może ktoś, kiedyś będzie szedł przez
Hütschhof do Vacha i zatrzyma się na tym miejscu i przeczyta.
Kto wie?
Wchodzę znowu w las. Drzewa są proste, wysokie, piękne.
Niestety wszystko tonie w rozmazującej kształty szarości, a
deszcz nieustannie siąpi z nieba. Przygniata mnie ta szarość, ten
zmrok, to osaczenie deszczem, ten rabunek kolorów z każdego
liścia, z każdego krzaka, z drogi, którą idę. Ukułem już sobie
nawet nazwę na ten etap mojej podróży – germańskie lasy deszczowe. Bo tu ciągle pada. Wiem, wiem, wcale nie ciągle, są
przerwy. Niewiele to zmienia. Słońca w tym lesie nie widziałem
od co najmniej dwóch dni. Zamykam się w sobie, odcinam myśli, staję się marszem. Krokami, które niosą mnie do celu, do
miasta, w którym kończy się droga oznaczona w przewodniku.
Do Vacha docieram około piętnastej. Byłem przekonany, że
to jakieś duże miasto, jak przystało na finalny punkt tej części
Via Regia. Tymczasem widzę niewielką miejscowość. Pod skłębionymi chmurami biegnie do niej most wyłożony kostką brukową. Dalej, po prawej, niezbyt wysoka wieża. Pewnie kościół.
Bardziej po lewej druga, niższa, cała okrągła, jakby zabytkowa.
Budynki zwykłe, dość niskie. Wchodzę do miasta. Taka Złotoryja, tylko rozczłonkowana. Pilnie łowię wzrokiem widoki wi238

tryn. Przeczytałem w internecie, że tu jest księgarnia i że ona jakoś tam związana jest z Jacobsweg. Kierując się wskazówkami
z GPS, docieram do szukanego sklepu. Guzik. Zamknięte na
cztery spusty. Czynne dziś do dwunastej. Żarty sobie robią. Ale
to Niemcy, to Zachód. Myślałem, że tylko w niedzielę ograniczenia w handlu, za to w sobotę będzie można bez przeszkód
kupić to, czego szukam. Rozglądam się. Zaczepiam przechodnia. Nie, nie ma tu innej księgarni, a ta jest zamknięta. Jutro?
Jutro też będzie zamknięta. To zaraz. To jak to? To ja dotarłem
do końca trasy przedstawionej w przewodniku i nie wiem, jak
dalej iść? Chwila. Doszedłem do środka Niemiec i nie wiem co
dalej? W internecie są ogólne mapki, ale sprawa rozbija się o
noclegi! Ważę gorączkowo dalsze opcje. Nic ciekawego nie
przychodzi mi do głowy. Na szczęście market jest otwarty. Kupuję w nim jedzenie i wodę. Ruszam obładowany dalej. Obok
jakiegoś boiska stoją ławki. Siadam na jednej z nich i jem, zastanawiając się, co robić. Nie ma biura turystycznego, nie ma
księgarni, to znaczy wszystko zamknięte i zamknięte będzie też
jutro. Czy ja nie mogłem tu dotrzeć w piątek? W czwartek, w
środę? No już dobrze, dobrze. Ale dlaczego tak jest, że do najważniejszego miejsca docieram w sobotę i właśnie wcześniej tu
zamykają? Gdzie mam iść dalej? Znam tylko dwie nazwy: Fulda i Trier. Ale co pomiędzy nimi? Przyszłość jakoś więdnie,
szarzeje niczym horyzont przed erupcją burzy. Popijam wodę.
Kupiłem sobie gazowaną. Zawsze trochę luksusu. Sprawdzam
jeszcze raz możliwości noclegowe w Vacha. Zmieniam wcześniejszą decyzję co do noclegu, pójdę trochę dalej, do Suna, to
jakby dzielnica Vacha. Tu w ogóle jest to wszystko pokręcone,
bo Vacha to jakaś wspólnota administracyjna, a nie konkretna
miejscowość. Tak to przynajmniej rozumiem. Ta Suna jest na
drodze do Fuldy. Ale oczywiście do Fuldy z niej nie pójdę, bo
to dla mnie dwa dni drogi. Idę, przegryzając w sobie gorycz
braku przewodnika. Obawa zaczyna mi się wsuwać za kołnierz.
Instynkt gdzieś tam zapala drżący czerwonym światłem neon z
napisem: „CO DALEJ? CO DALEJ?”. Nie wiem, co dalej. Naprawdę nie wiem. Nie mam żadnego dalej noclegu. Nie mam
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nic. Nie wiem, co dalej. Po kilku kilometrach docieram do kirche.
– Na nocleg? – pyta mnie w progu zdumiony mężczyzna.
– No tak, na nocleg – odpowiadam. Widzę zakłopotanie na
jego twarzy. – Nie ma? Nie ma noclegu?
– Nie, no... – strofuje się – jest. Tylko dawno tu nikt nie zaglądał.
Robi gest, zapraszając mnie do środka. Wydaje mi się, że jest
pastorem, ale nie mam co do tego pewności. W kościele katolickim wiadomo – jest koloratka, znaczy ksiądz. Tutaj, przy moich
problemach językowych i zwykłych strojach osób duchownych,
trudno mi powiedzieć, z kim rozmawiam. Mężczyzna jest
uprzejmy, ale w niemiecki sposób. To znaczy bez wylewności.
Bez dodatkowych bonusów w rodzaju zaproszenia na kolację,
herbatę czy rozmowę. Inkasuje symboliczne pięć euro i przystawia pieczątkę w paszporcie pielgrzyma. Tak naprawdę to jest on
moją ostatnią deską ratunku. Staram się mu wytłumaczyć, że
doszedłem tu z przewodnikiem, pokazuję książeczkę i że nie
wiem, gdzie dalej iść, albo ściślej, gdzie dalej nocować. Bo
chociaż szlak jest oznaczony, to ja nie mam namiotu, a nocą jest
dziesięć stopni i pada. Wydaje mi się, że zrozumiał. Prosi żeby
zaczekać. Przynosi mapę i odbija ją na wielkoformatowej kserokopiarce. Pokazuje mi na niej trasę.
– Pójdzie pan do Hünfeld, a potem do Fulda. Tam jest wielkie, katolickie miasto. To na pewno pan tam coś znajdzie.
– Ale gdzie spać w tym Hünfeld?
– Tam jest klasztor. O, proszę... – znajduje i podaje mi adres
katolickiego klasztoru. – Tam powinni pana przyjąć.
Dziękuję mu z całego serca. Prowadzi mnie do budynku naprzeciwko. Jest tam coś w rodzaju sali katechetycznej. Jakieś
stoliki i krzesła. Pyta, czy mogę spać na podłodze. Pewnie, że
mogę. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Żegna się i wychodzi. Rozkładam moje klamoty, śpiwór jak zwykle mam na dnie plecaka.
Na ścianach wiszą malunki dzieci. Niektóre ładne, niektóre jakieś dziwne. Niestety pomieszczenie jest dla osób maksimum
metr siedemdziesiąt. Ja tu nie pasuję. Garbię się, żeby jakoś tu
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być. Kręgosłup mi pęka. Jest zimno. Na zewnątrz zaczyna znów
padać. Jedyne, co mam, to adres tego klasztoru w Hünfeld. Czy
mnie tam przyjmą? Nie mam pojęcia. A jak nie? Odpowiedź zawisa w niemym powietrzu. A jak nie? – pytanie pojawia się ponownie. Czuję się potwornie zmęczony. Nie do opisania. Te
ostatnie etapy. W deszczu, w lesie, ostro w górę i w dół, wypruły ze mnie wszystkie siły. Dotarłem do celu. To jest do ostatniego miejsca w przewodniku kupionym w Görlitz. I teraz siedzę
po ciemku w zimnym, za niskim pomieszczeniu, czując, jak
wszystko we mnie tężeje. Idę pod prąd. Tak wyszło. Tak zdecydowałem. Trzeba wcześniej wszystko zaplanować. Ustalić.
Przewidzieć. Poukładać. Tak, żeby potem po prostu iść, a nie
trafiać w miejsce, z którego po prostu nie wiadomo, co dalej i
wszystko się może zdarzyć, i nic właściwie nie wiadomo. Czuję
się cholernie sam, strasznie opuszczony. Zagrzebuję się w śpiwór. Kręgosłup boli mnie nie do opisania. Przekręcam się z pleców na bok. Staram się nie myśleć. Zaciskam powieki. Byle zasnąć.
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Dzień 38. Hünfeld
Wszystko mnie boli. Poruszam się jakby w jakimś błocie,
jakby powietrze nabrało gęstości zupy, bardzo zimnej zupy.
Moje ręce są jak z drewna. Jest piąta piętnaście. Wstałem kwadrans temu i usiłuję się pakować. Zbierać. Robię to wszystko
jakoś pod prąd. Pada. Na zewnątrz znowu pada. Moja twarz w
lustrze... Wystraszyłem się trochę, jak się zobaczyłem. Nie brody czy braku ogłady. Tylko te oczy jakieś takie zapadnięte. Źle
to wygląda. Ciągle się tu nie mogę wyprostować. Nie mam już
siły. Tak ogólnie nie mam już siły. Nie wiem, jak to konkretnie
nazwać, jak to określić. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Zbieram
rzeczy. Pochylam się, po raz enty, w tym zimnym pomieszczeniu. Po raz enty reaguje mój kręgosłup. Nie wiem, gdzie dzisiaj
idę. To znaczy wiem, że do Hünfeld, że zapytam w klasztorze,
ale przecież tak naprawdę to nie mam żadnej pewności ani wiedzy, czy i gdzie będę spał. To trochę nieprzyjemna sytuacja.
Prawie tak jak w Polsce, to znaczy gorzej, bo w Polsce jakoś
sobie to zorganizowałem, a tu...
Jest piąta czterdzieści pięć. Bolą mnie ramiona, bolą mnie
nogi, boli mnie serce. Pakuję się nadal. Ile ja się jeszcze będę
pakował? Dokąd ja właściwie idę? Czuję jakby coś w środku,
we mnie, pękało. Nawet komórki nie mogę włączyć i sprawdzić
mapy. Bo tu nie ma zasięgu. Więc mam w ręce ten papier od pastora i tyle. I nic więcej. Dlaczego jest tak zimno? Przecież to
lato. Przecież to niedziela. Przecież to środek czerwca. Mozolnie wkładam rzeczy do plecaka. Zrobiły się jakieś nieprzyjemne. Do Hünfeld jest, ponoć przez Jacobsweg, trzydzieści pięć
kilometrów. Z tej mapy, co ją mam, za wiele nie wynika. Wynika raczej, że Jacobsweg stara się ominąć szosy i robi duży łuk.
Naddatek kilometrów. Zakładam kurtkę przeciwdeszczową i
pokrowiec na plecak. Znów będę mókł. Nie pytam siebie, ile
można. Staram się unikać takich pytań. Boję się, że lina, na której wisi moja determinacja, robi się cienka. Niebezpiecznie
cienka. Jestem już tylko zdążaniem, wolą, która pcha mnie na242

przód bez specjalnej nadziei.
Idę gruntową kamienistą drogą między jakimiś polami.
Deszcz to popada trochę, to ustaje. Ciągle jednak gruby dywan
chmur wisi nade mną. Nie mam się gdzie zatrzymać. Staję pod
drzewem i sprawdzam łączność. Mam sygnał GPS. Otwieram
mapę. Oglądam możliwe ścieżki dojścia do celu. Czy ja tam w
ogóle dojdę? Jak doszło do tego, że zadaję sobie takie pytania?
Najkrótsza trasa wiedzie jakąś krajową szosą. Mógłbym na nią
skręcić w niedalekiej miejscowości. Ale wejść na niemiecką
szosę? Jeszcze taką pierwszej kategorii? Co będzie, jak nie da
się iść? Jak nie będzie pobocza, a ja zostanę zmuszony do zejścia z asfaltu? Niemcy raczej nie ustępują miejsca pieszym.
Mają rację. To droga dla samochodów. Idę przed siebie. Droga
jest szara. Moje wnętrze blaknie. Myśli stają się jak stare części
połamanego krzesła. Nie pasują do siebie. Ranią. Do niczego
się nie przydają. Dlaczego ja tak idę? Po co właściwie? Już
dawno zauważyłem, że wraz ze zmęczeniem spadają u mnie
zdolności intelektualne. Człowiek robi się głupszy. Wycieńczony, wymęczony do granic, znużony czterdziestoma dniami marszu, ma po prostu dość. Przede mną dwa drogowskazy. Pierwszy wskazuje prosto, to Jacobsweg. Drugi wskazuje na wąską
ścieżkę w prawo. Nazwa na nim wypisana to nazwa miejscowości, przez którą ponoć przechodzi ta duża szosa. Wcale na to nie
wygląda. Ścieżka jest wąska i prowadzi w zarośla. A może tam
wcale nie ma tej miejscowości, tylko to jakaś pomyłka? A może
tam nie ma szosy? A może tam jeżdżą samochody? Nie ma
rady. Prawda jest taka, że dzisiaj te trzydzieści parę kilometrów
to dla mnie już za wiele. Ciągnę na resztkach determinacji.
Znowu pada. Ten deszcz mnie zabije. Idę w prawo. Niech się
dzieje, co chce. Nie pójdę znowu Jacobsweg. Może znowu jakieś turystyczne wzgórza? Mijam zarośla, wychodzę na grupę
domów. Jest szosa. Nawet drogowskaz do Hünfeld. To będzie
osiem kilometrów krócej. Nie do uwierzenia. Krople deszczu
uderzają w asfalt. Idę jak w transie. Czuję, jak woda chlupocze
mi w butach. Ale jest pusto. Nie rozumiem. Niemiecka szosa i
pusta. Jeszcze tego nie widziałem. Kilometry zaczynają uciekać
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mi spod nóg. Po asfalcie i po łagodnych wzniesieniach, a tak
budowane są drogi, idzie się dużo łatwiej i szybciej niż takimi
drogami jak do tej pory. Rzecz jasna – bolą stopy. Co mnie obchodzą stopy? Powoli zaczynam rozumieć. Jest niedziela! Jest
bardzo wcześnie. Pewnie Niemcy w niedzielę siedzą rano w domach. Widzę jakąś małą miejscowość. Przystanek autobusowy.
Przeźroczyste ściany, dach. Zdejmuję plecak. Siadam. Wyjmuję
chleb kupiony w Vacha. Przede mną jakaś stacja obsługi samochodów: „Auto Crew”, to chyba po angielsku. Czerwony napis
„Autohaus” i coś tam dalej. Bogu dziękuję, że wybrałem drogę
szosą. To znów zbieg przypadków. Bo niedziela, bo pada, bo
rano. Miejscowość, w której jestem, to chyba Rasdorf. Taki napis, wydaje mi się, że widziałem. Do Hünfeld mam już niedaleko. Czasem trzeba zaryzykować, zejść z oficjalnej drogi, czasem droga na skróty prowadzi na manowce, a czasem przeciwnie, pomaga dotrzeć do celu. Ja po prostu miałem szczęście.
Albo... albo tak miało być. Albo to nie szczęście, ale opieka.
Nie wiem. Podjąłem trudną decyzję tam na skrzyżowaniu. Decyzja była dobra. Czasem w życiu lubię odkładać decyzje. To
nie teraz. To potem. Może zajmijmy się czymś innym. Nie lubię
decydować. Chciałbym, żeby tak samo się wszystko jakoś działo, a ja w tym czasie zająłbym się czymś przyjemnym. Prawdziwe decyzje zawsze oznaczają niebezpieczeństwo, możliwość
dotkliwych strat. A kto lubi straty? O ile prościej jest uciec od
decydowania. Siedzieć cicho. Jakoś to będzie. Smakuje mi ten
chleb. Jest ciemny i z ziarnami. Niemcy robią dobry chleb. Zaczynam się zbierać do drogi.
Tej pielgrzymce zawdzięczam więc naukę decydowania. Tu i
teraz. Bez pełnych danych. W poczuciu niewiedzy. Ten brak
możliwości wyjścia z sytuacji decyzyjnej to wielka korzyść.
Albo – albo. Albo w prawo, albo prosto. W obu przypadkach
można przegrać. W obu można wygrać. Tylko że to nie jest
prawdziwa przegrana i prawdziwa wygrana. To są tylko skutki,
a porażka lub wygrana to jedynie nazwy, jakie my im przypisujemy. A gdyby tak nie używać słowa sukces i porażka, tylko
efekt oczekiwany i nieoczekiwany? Nie lżej się robi i normal244

niej? Czy porażką będzie reszka, gdy czekamy na orła, rzucając
monetą? Nie, przecież. Porażką może być tylko nasze zachowanie. Nasze lenistwo. Nasz lęk. Nasza rezygnacja. Nasze zło. Ale
nigdy skutki naszych działań. To nazewnictwo tworzy pewną
rzeczywistość. Trującą i męczącą. No a jeśli wszystko poszło
dobrze, to nie jest sukces? Nie, to jest oczekiwany efekt. Sukces
to jakość pracy, naszego wysiłku, zaangażowania, na jakie się
zdobyliśmy. To jest prawdziwy sukces. Nasz wkład. Nasze staranie się. Nasze życie. Dlatego, jak pisze poeta, w ostatecznym
rozrachunku liczy się tylko jedno: czy byliśmy odważni. A nie
to, jak się zakończyły nasze działania. Tak to teraz widzę w tym
deszczu, który zewsząd mnie osacza na drodze.
Tej pielgrzymce zawdzięczam więc i to, że decyduję szybciej, bo tak trzeba, choć bez pełnych danych co do tego, jak będzie lepiej. Czasem trzeba zaryzykować, czasem nie warto. Decyzja to jest błysk, wybranie równoważnych opcji, bo jakby nie
były równoważne, to nie byłoby decydowania, tylko proste
wskazanie. Bałem się decydowania, bo bałem się utracić. To
chyba dlatego. Bałem się krzywdy i porażki. Utraty twarzy.
Wstydu. Bóg wie, czego jeszcze. Bóg stawia mnie w sytuacji,
gdzie decyzje podejmowane być muszą. I za to mu też dziękuję.
Za to, że muszę przyjąć na kark niebezpieczeństwo złego wyboru i jego konsekwencji. Że robię, co mogę, by ocenić, co będzie
lepsze, a potem ten klik – i wybieram. I nie dbam już więcej o
to, jak się ta decyzja zakończy, bo wiem, że musiałem ją podjąć
i już jej nie zmienię. Nauczyłem się po prostu akceptacji możliwości porażki. Błędu. Straty. A jednocześnie z takiego decydowania płynie dla mnie jakaś wolność. Jakaś wiedza, że nie jestem, ostatecznie rzecz biorąc, uzależniony emocjonalnie od
skutków swoich decyzji. Ważne, abym je dokonywał z najlepszą wolą, z najlepszą informacją, czyli przygotowaniem i bym
je po prostu podejmował. A przyszłość, a skutki? Gdy się w niej
znajdę i gdy ich doświadczę, będę dalej podejmował nowe decyzje. Nie jesteśmy uzależnieni od świata, od biegu zdarzeń.
To, czy nam się coś powiedzie czy nie, czy zdarzenia przyjmą
korzystny, czy niekorzystny obrót, to nie musi nas dotykać. To
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po prostu nie ma znaczenia. Nie rządzimy światem. Nie dysponujemy nim. Dysponujemy sobą i wiążąc się obawami o skutki
swoich decyzji, siebie krępujemy i umniejszamy. Bóg tego nie
chce. Tak sądzę.
Tak myślę, idąc trawiastym poboczem szosy, bo ruch stał się
już większy i nie mogę iść po asfalcie. To pobocze to wyboisty
spadek pod niewielkim kątem od szosy w dół. Fatalnie się po
nim idzie. Na szczęście już niedaleko. Przejeżdżające tuż – tuż
samochody są przyczyną nieprzyjemnych doznań. Huk, ich bliskość, zamykam się w sobie. Zakładam jakby jakąś zbroję, patrzę w dół, tylko na te parę metrów przed moimi nogami. Nic
innego mnie nie obchodzi. Trwam tak przez tysiąc i następny
tysiąc kroków. Idę ciągle do przodu. Wreszcie tablica Hünfeld.
Miasto. Chodnik. Ulga. Ponieważ ciągle siąpi, nie wyciągam
komórki. Idę. Przed sobą widzę duży dostojny kościół. Nie tam
jakieś kirche protestanckie, tylko wysoki, masywny, jakby gotycki. W prawo jakaś dróżka do wejścia dużego budynku. Tablica przed tą dróżką ma niebieski nagłówek i białe litery: „St. Bonifatius”. Pod spodem jest plakat Simona i Garfunkera. Czwartego września będą tu mieli koncert. Szkoda. Poszedłbym. Pamiętam „Brzmienie ciszy” i „Panią Robinson”. I „Most nad
wzburzoną wodą” i „Starych przyjaciół”, i „Nowy Jork”, i wiele
ich innych piosenek. Stare dobre czasy, gdy muzyka nie była
produktem przemysłu rozrywkowego, standaryzowanym i konfekcjonowanym, by pasował do danych rozgłośni i odgórnie
przyjętych wymagań. Idę tą uliczką w prawo. Naciskam dzwonek. Jakaś kobieta przechodzi obok mnie i wchodzi w przestronne szklane drzwi. Z głośnika rozlega się jakieś pytanie w
języku niemieckim. Pytam, czy mogę mówić po angielsku.
– Of course – Słyszę, ze zdziwieniem, w odpowiedzi.
Po chwili w drzwiach pojawia się młody człowiek. Wprowadza mnie do środka. Lekkie schody, skręcamy w lewo, duży pokój recepcji. A za kontuarem... ksiądz. Nareszcie ksiądz! Prawdziwy katolicki ksiądz! Czuję ulgę. Zdejmuję plecak.
– Czy mogę zostać na noc?
– Ależ oczywiście.
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Ksiądz płynnie mówi po angielsku. Cuda jakieś czy co? Dostaję pokój. To na piętrze. Pytam jeszcze o mszę świętą. Dzisiaj
niedziela i już tak dawno nie byłem na prawdziwej katolickiej
mszy.
– Może pan skorzystać z mszy w naszej kaplicy. Pokażę
panu, gdzie to jest.
Pokój jest piękny. Czysty i świeży. Mam prawdziwe łóżko,
kaloryfer, biurko i toaletę, i prysznic, i... prawie chce mi się płakać ze szczęścia. Najpierw wchodzę pod natrysk. Boże jak mi
tego było potrzeba. Tej wody, która spływając po mojej skórze,
jakoś mnie oczyszcza, odświeża, zabiera tę całą gorycz, którą
się nasyciłem ostatnimi dniami. Woda jest ciepła. Naprawdę
ciepła. Mógłbym tak stać i stać. Ale nie stoję. Przebieram się.
Ruszam na dół. Na mszę.
Jest sporo osób. W większości ludzie starsi ode mnie. Krok
za krokiem, znajome gesty. Z kontekstu oraz kolejności odczytuję sens słów. Mój ubogi niemiecki też się trochę przydaje. Oddycham pełniej i swobodniej. Czuję się tu prawie jak w domu.
Po mszy, w holu, zaczepia mnie starsza pani. Kim jestem, co tu
robię. Odpowiadam, jak umiem. Na szczęście ona też mówi po
angielsku. Jakąś granicę przeszedłem czy co? Zaprasza mnie
koniecznie na jedzenie.
– Niech pan idzie z nami.
Na stołówce podchodzi i chwilę rozmawia z obsługą. Wraca
do mnie i pokazuje mi stolik na dwa nakrycia. Przed stolikami
jest coś, co przyprawia mnie o drżenie. Ogromny szwedzki stół
z tym, co dusza tylko zapragnie. Wchodzący siadają przy innych stołach, zastawionych dla wielu osób. Ksiądz, przyjmujący mnie na recepcji, też wchodzi. Uśmiecha się do mnie i mówi
– Proszę się czuć jak w domu. Zdążam do „stoiska” z daniami.
Wybieram zupę. Matko kochana. Kiedy ja jadłem zupę? Ten rosół w Polsce miesiąc temu? Są gorące kiełbaski i w ogóle
wszystko o czym ciało takiego złachanego do końca pielgrzyma
może zamarzyć. Przy moim stoliku siada siostra zakonna. Zaczynamy rozmawiać. Znów po angielsku. Rozmawia nam się
dobrze. Żartujemy. Śmiejemy się. Rozmawiamy poważnie. Jem.
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Cały czas jem. Jem i jem. Boże kochany, nareszcie się mogę najeść. Gdy kończę, ksiądz podchodzi i mówi, że mogę też
przyjść na śniadanie. Po tym wszystkim wracam do pokoju. Jest
czysty i ciepły. Nie wiem, co powiedzieć. Jeszcze dziś myślałem i czułem, i byłem na pielgrzymkowym dnie. O dzień, o
włos od jakiegoś załamania. Wyziębnięty, wymęczony, wygłodniały, samotny. I nagle trafiam tutaj. Nie wiem, jak to określić
ani zrozumieć. Czy jestem kochany? Czy ktoś się naprawdę o
mnie troszczy? Czy to zbieg okoliczności? Czy to tylko przypadki?
Gdy zanurzam się w łóżko, jestem czystą wdzięcznością.
Wdzięcznością za to, że jest mi ciepło. Za to, że jestem najedzony. Za to, że byłem na mszy. Za to, że czuję się jak u siebie.
Za to, że jest mi dobrze. Za to, że żyję. W końcu to właśnie,
niespodziewanie dla samego siebie, powiedziałem kiedyś Marii,
w czasie rozmowy w Budziszynie. Czuję się, jakby coś się
zmieniło. Coś mnie objęło. O nic nie pytam i się nie troszczę.
Sen nie jest ulgą w zmęczeniu. Jest jak stary dobry przyjaciel.
Który zaprasza i właśnie przyniósł coś dobrego do picia i jedzenia. Pozwalam mu na wszystko. Wchodzę w to zaproszenie. Z
ciepłą, bezsłowną wdzięcznością.
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Dzień 39. Fulda
Opuszczam Hünfeld. Widzę potok jego czerwonych, stromych dachów, wieżę kościoła, która, prawdopodobnie kryta
miedzianą blachą, nabrała teraz koloru zielonego. Wszystko
ugina się pod szarością wiszącą u nieba. Będzie padać. Znowu.
Przechodzę teraz przez wiadukt nad jakąś magistralą kolejową.
Cztery nici torów obok siebie zakręcają w lewo. Potem dworzec. Ludzie. Potem las i przestrzeń, i znów dworzec. Tory to
ludzki twór, całkiem inny niż drzewa, które są żywe. Więc nie
czuję do nich tego samego, co czuję w stosunku do drzew. To,
co stwarzamy, wydaje mi się nietrwałe, nietutejsze, niezanurzone w byciu. Chyba że to dzieło sztuki. Jakiś wiersz, poemat,
malowidło. Coś, w czym się wyraża udręka człowieka i jego zachwyt. Gdy tak idę, wciąż w deszczu, już któryś z kolei dzień,
gdy przeszedłem swoje własne rany i dźwigam swój ból, który
raz po raz chłoszcze mnie to przez kręgosłup, to przez zdarte
biodro, to znowu stopy. Więc gdy tak idę i tego wszystkiego doświadczam, a może w szczególności gdy doświadczam tych
chwil, gdy wszystko zawisa na włosku, gdy frustracja, samotność i przygnębienie dobijają mnie, i się kurczę, i trzeszczę w
szwach, i mogę tylko cierpieć, i iść dalej. Więc myślę sobie, że
prawdziwe dzieło sztuki nie może powstać bez udręki. Tak jak
prawdziwy człowiek nie staje się człowiekiem bez doświadczenia bólu i słabości. Świat kolorowych obrazów sączonych nam
do głowy uczy nas, że ten wielki, kto bogaty, ten wielki duchem
i osobą, kto zdobył i podbił wiele. Kto wspiął się, osiągnął. Kto
piękny albo silny. Kto kułakiem zwiniętym w stalową maczugę
potrafił wygrażać całemu światu. Albo znowu kto święty i niezłomny. Doskonały i niedościgniony. Gówno wszystko prawda.
Tak długo, jak w naszej drodze nie przebrniemy przez błoto, tak
długo jak nie upadniemy, tak długo jak ściana potępienia, pogardy, trudności, niechęci, nieszczęścia czy samotności nie stanie naprzeciwko nas twarda i nie do przebycia, tak długo, jak
się z nią nie zderzymy. Tak długo, jak nie poniesiemy klęski.
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Będziemy udawać. Będziemy częścią sztucznego świata, kreowanego na nasze potrzeby przez hufce kłamliwych autorytetów. Bo być człowiekiem to zjeść worek soli. To doświadczyć
także swojej własnej słabości. To nie być właśnie doskonałym. I
w tej właśnie sytuacji iść do przodu. Na przekór wszystkiemu.
Szyderstwom, obojętności, losowi, samemu sobie. Dopiero wtedy wychodzimy na brzeg i idziemy lasem życia, wydeptując w
nim nasze własne, prawdziwe ścieżki. Nie są może one tak równe i piękne, jak te w kolorowych filmach. Ale są prawdziwe.
Pełne zapachu liści, przesycone poranną mgłą, ofiarujące ciepło
słońca późnym popołudniem. Z takimi ludźmi warto żyć. Z takimi ludźmi warto jest gadać. Z takimi ludźmi warto jest iść.
Lakierowanych massmedialnym lukrem masek mi nie potrzeba.
Oznaczenia szlaku się zmieniły. Do Vacha to był rodzaj żółtej żaby na niebieskim tle. Oczywiście chodzi o muszlę, ale mi
się to bardziej z żabą kojarzy. Teraz widzę białe i żółte wzory
muszli, bardziej przypominające jakieś małe słońca albo komety z promieniami w jedną stronę.
Droga jest piękna, malownicza i... ciemna. Pada. Ten deszcz
powoduje, że cierpnie mi skóra. Całe szczęście, że zaszedłem
na tereny katolickie i teraz już czuję się bezpieczny. W klasztorze w Hünfeld pytałem, gdzie się mogę zatrzymać w Fuldzie.
Poradzili u franciszkanów albo benedyktynek. Do franciszkanów jest dalej, bo mają klasztor na uboczu Fuldy. Siostry zakonne z kolei urzędują w samym centrum. Myślę, że pójdę do
franciszkanów. To mężczyźni, pewnie bardziej ogarnięci. Poradzą mi, jak dalej iść. Pomogą zorganizować podróż i jakiś przewodnik.
Idę spokojnie mimo deszczu. Ten etap jest chyba najlepiej
oznaczonym etapem Camino, jakim w ogóle szedłem. Od razu
widać katolicki porządek – wbijam się w dumę. Co kilkaset metrów jest znak, niezależnie od tego, czy skrzyżowanie, czy nie.
Można pozwolić myślom wałęsać się, gdzie tylko chcą. Błądzić
między krokami, ścieżkami, dniami zapisanymi w pamięci i
tymi, które kiedyś nastąpią. Potem podnieść głowę i po kilku
minutach już się wie, czy jest się na szlaku, czy coś człowiek
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przeoczył. Niczego nie przeoczam. Idę wytrwale. To niewiele
ponad dwadzieścia kilometrów. Tylko ten deszcz. I szarość. I
tak ciemno w tym lesie.
Fulda wita mnie chmurami i chwilową przerwą w deszczu.
Za to zrywa się chłodny wiatr. Skręcam w prawo, w kierunku
klasztoru. Droga prowadzi najpierw łagodnie, potem stromo
pod górę. Wychodzę wyżej i wyżej. Po swojej lewej stronie widzę w dole miasto. Wielką katedrę nakrytą czapą kopuły z dwoma wieżami z przodu, pełniącymi straż w tej świątyni. Niestety
wraz z podnoszeniem się kamienistej drogi wzmaga się chłodny
wiatr. Zaczynam kasłać. Ściskam kurtkę, choć to przecież nic
nie daje. Na koniec się jeszcze przeziębię. Cały jestem wilgotny
od tego deszczu i teraz wiatr powoduje gwałtowny odpływ ciepła od ciała. Docieram na górę. Klasztor jest duży i budzi respekt. Naciskam przycisk przy wejściu. Jeszcze raz. Słyszę pytanie przez niewielki głośnik.
– Jestem pielgrzymem. Idę z Polski do Santiago de Compostela. Czy mógłbym przenocować w klasztorze? – pytam po angielsku, bo z pierwszej wymiany słów orientuję się, że mój rozmówca zna ten język.
W odpowiedzi słyszę bzyczenie zamka i zaproszenie do
środka. Wchodzę. Rodzaj małego holu i recepcji. Niski mężczyzna w ciemnej koszulce z krótkim rękawem i okularach w grubej oprawce.
– Słucham – zwraca się do mnie.
Powtarzam krótką informację o sobie i prośbę o nocleg.
Mężczyzna chwilę się zastanawia, po czym podnosi słuchawkę
telefonu.
– Proszę zaczekać. Muszę zapytać.
Zdejmuję plecak i spokojnie staję pod ścianą. Przynajmniej
tu nie wieje. Jest trochę cieplej.
– Może pan zostać. Będziemy mieli pokój dla pana.
Traktuję to jako oczywistość. Tak musi być. Taki pielgrzym
jak ja. Ho, ho. To normalne, że mnie przyjmują.
– A nie wie brat – zorientowałem się, że mam do czynienia z
bratem zakonnym – czy jest jakiś przewodnik co do dalszej tra251

sy przez Niemcy? Z jakimiś miejscami do nocowania i mapami.
Zakonnik robi zasępioną minę.
– A gdzie pan chciał iść?
– Do Trier.
Kiwa głową, rozumiejąc. Po czym po chwili kręci nią przecząco.
– Nic takiego nie mamy. Musi pan zapytać na mieście, tam
na pewno mają jakieś przewodniki.
Mój pokój to marzenie. Czysty, nowoczesny, ciepły. Super
łazienka, no i kuchnia. Pytam, czy nie można by zjeść jakoś z
zakonnikami, ale słyszę przeczenie. Trudno. Dam sobie jakoś
radę. Teraz najważniejsze to pójść na miasto i kupić ten przewodnik. W tak wielkim katolickim ośrodku nie powinno być z
tym najmniejszego problemu. W końcu Santiago to katolicki cel
pielgrzymek, a Niemcy zawsze wszystko mają świetnie zorganizowane.
Nie kąpię się, to później, teraz nie mam czasu. Wkładam tylko dodatkowe części garderoby, żeby nie zmarznąć. Kasłać
przestałem, ale wciąż nie czuję się dobrze. Schodzę na dół, a
potem od klasztoru w dół do Fuldy. Po drodze czuję, że muszę
skorzystać z toalety. Przy skrzyżowaniu kilku robotników remontuje nawierzchnię. Tuż obok mają ustawioną plastikową toaletę. Bezceremonialnie wchodzę do środka. Wychodzę. Nikt
nie zwraca mi uwagi. Ja się nie oglądam. Jest. Biuro informacji
turystycznej. Tuż za katedrą. A katedra... ach. Palce lizać. Oddycham głęboko. Oto potęga i majestat kościoła katolickiego.
Wystarczy popatrzeć i już serce rośnie. Masywna, ogromna,
piękna budowla. Żółte papieskie flagi wokół. Wow. Czuję się
dumny. Nie mam jednak sił i czasu na to, by się do niej udać.
Najpierw przewodnik. Jestem w sytuacji, gdzie doszedłem do
środka obcego mi kraju w oparciu o przewodnik zakupiony na
granicy. Dwa dni mi się jakoś udało jeszcze przejść, ale dalej
muszę coś mieć. Jakieś informacje. Jakąś trasę. Wskazanie jakichś noclegów. Idę do biura informacji turystycznej. Jest większe niż w Görlitz i pracuje w nim więcej osób.
– Dzień dobry.
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– Dzień dobry.
– Jestem pielgrzymem. Idę do Santiago de Compostela. Czy
mają państwo jakieś przewodniki po Jacobsweg? – pytam młodego mężczyznę w okularach.
– Jacobsweg? – pyta z widocznym zdziwieniem.
Coś mnie jakby drasnęło. Ukłuło. Jakiś cień niepokoju przemknął mi poza sylwetką tego mężczyzny i wyleciał przez okno,
do przykrywającego wszystko kożucha chmur pochylonych nad
miastem.
– Jacobsweg – powtarzam, szerzej otwierając oczy.
Mężczyzna bezradnie odwraca się do siedzącej obok kobiety.
Następuje wymiana niezrozumiałych dla mnie słów po niemiecku. On jeszcze raz się pyta, ona mu jeszcze raz odpowiada.
– Nie – kręci głową – nie mamy nic o Jacobsweg.
Nie rozumiem. Oczywiście rozumiem, co do mnie mówi, bo
mówi w miarę czysto po angielsku, ale nie rozumiem, co on do
mnie mówi. Zaraz, zaraz. Jak to? To on nawet nie wie, co to jest
Jacobsweg? To oni tu nie mają nic? Nic na ten temat? W Fuldzie, która jest węzłem kilku szlaków Jacobsweg w Niemczech? W biurze informacji turystycznej?
Rozglądam się bezradnie. Wycieczki na Cypr. Wczasy na
Majorce. Rozradowane kobiety w bikini na tle lazurowych wybrzeży. Rodziny z dziećmi uśmiechające się w tropikalnych krajobrazach. Ale Jacobsweg to tutaj nie ma.
– Na pewno będą mieli w księgarni. Tam sprzedają różne pozycje, więc z pewnością będą też mieli przewodniki – spieszy z
pomocą mężczyzna, do którego zwróciłem się z pytaniem. – O,
tu – zaznacza długopisem na mapie położenie księgarni. – To
niedaleko, łatwo pan trafi.
Patrzę na mapę. Ładna i czytelna.
– Tą drogą pan pójdzie – pokazuje mi kierunek dłonią, wskazując ulicę z lewej strony.
Przebiegam wzrokiem mapę. Chyba sobie poradzę. Dziękuję
mu i ruszam we wskazaną stronę. Pojedyncze krople znów spadają na ziemię. Po drodze jest sklep. Wchodzę i robię niewielkie zakupy spożywcze. Kupuję trochę soczewicy, coś muszę
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zjeść, ugotować sobie w tej kuchni w klasztorze.
Księgarnię odnajdę bez większego trudu. To może kilkaset
metrów.
– Dzień dobry – uśmiecham się – czy mogę mówić po angielsku?
– Dzień dobry. Bardzo proszę.
– Jestem pielgrzymem. Idę z Polski do Santiago de Compostela, czy macie jakieś przewodniki po Jacobsweg? Mam na
myśli drogę na zachód, w kierunku Trier.
Moment zawahania się i nieruchomości twarzy ekspedientki
sprawia, że cień, który w biurze turystycznym uciekł przez
okno, chyba spoczął na mojej klatce piersiowej.
– Jacobsweg? – Kobieta marszczy brwi i opuszcza wzrok,
zastanawiając się i szukając czegoś w pamięci.
Idziemy w kierunku regału z książkami.
– Jacobsweg... o, to mamy. I to jeszcze. – Podaje mi książki
wspominkowe i jakieś ogólne. Okazuje się, o podróży przez
Hiszpanię.
– Nie, nie, kręcę głową. Ja potrzebuję przewodnika. Przewodnika po Niemczech. Od Fuldy do Trier. Miałem taki od
Görlitz do Vacha.
Kobieta robi zasmuconą minę. Wzrusza ramionami.
– To chyba nic takiego nie mamy.
Jak to nie macie? Jak to nie macie! – krzyczy jakiś głos we
mnie. Cień zmienił się w ciemnoszary złowieszczy obłok i zaczyna przysłaniać sufit księgarni.
– Proszę zaczekać, zobaczę w komputerze.
Staję obok lady, rozglądam się bezradnie. Cały jestem w tym
komputerze. W tych stuknięciach w klawisze, w tym jej wzroku
utkwionym w ekran. Musi być. Przecież musi być. Przecież tu
musi być. Jak nie tu, to gdzie?! Przecież to katolickie miasto!
Centrum. Kurczę.
– Niestety nie mamy. – Ekspedientka przerywa mój tok myśli. – Bardzo mi przykro. Ale wie pan co? Proszę pójść do księgarni katolickiej przy samej katedrze. Wie pan, u nas to takie
ogólne książki są, a oni tam mają na pewno coś dla pana. To
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specjalistyczna księgarnia.
Żegnam się uprzejmie, dziękując za wskazanie. Deszcz staje
się coraz bardziej obecny. Chodnik moknie, a asfalt miejscami
przypomina lustro odbijające ciemny grzbiet nieba. Wracam w
kierunku, z którego przyszedłem. Mijam ponownie biuro informacji turystycznej i idę w kierunku katedry. Tuż przed nią skręcam w uliczkę prowadzącą do księgarni umieszczonej z jej
boku. Uff. Nareszcie znalazłem. Niezrażony, choć poturbowany
poprzednimi niepowodzeniami, raz jeszcze informuję, kim jestem i czego szukam. Wyraz niezrozumienia i zakłopotania na
twarzy kobiety, która mnie obsługuje, sprawia, że przechodzi
mnie jakiś dreszcz. Jakieś nieprzyjemne uczucie biegnie przez
moje ramiona, żołądek, barki.
– Przecież musicie coś mieć – rzucam lekko rozpaczliwie.
Kobieta woła koleżankę. Mają znów wspomnienia kogoś,
kto szedł. Jakieś ogólne książki o Camino. Ale żadnego, dokładnie żadnego przewodnika. Żadnej mapy przebiegu trasy w
Niemczech. Żadnych informacji, gdzie można znaleźć jakiś
nocleg. Dokładnie nic. Mam wrażenie, że ten cień, który poprzednio spotykałem, zagościł we mnie. Że ściemnia moje wnętrze, moje serce, że ścina moją twarz. Że wokół mnie ściska się
przyszłość, kurczy i maleje. To niemożliwe. To po prostu niemożliwe. Jak to: nie mają? Jak to? Przecież mają taką wspaniałą
katedrę. Przecież to takie katolickie miasto. Jak to nie mają nawet tutaj niczego, żadnego przewodnika dla pielgrzymów? Co,
co to właściwie za katolicyzm? – coś krzyczy w przestrzeni mojej pamięci i świadomości.
– Wiec pan co? – w głosie kobiety widzę nadzieję – niech
pan pójdzie do klasztoru franciszkanów, oni na pewno coś będą
mieli.
Robi mi się trochę słabo i czuję wyraźnie gorycz w ustach.
Cały ten obrzydliwy cyrk z odsyłaniem mnie od Annasza do
Kajfasza. Żeby tylko mnie wypchnąć. Żebym sobie poszedł
gdzieś indziej. My odwaliliśmy sprawę. Całkiem jak w urzędach komunistycznej Polski albo i gorzej.
– Stamtąd przyszedłem – odpowiadam gorzko.
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Widzę wzruszenie ramion i gest bezradności. Nie mogą mi
pomóc. Nic nie mają. Nawet nie mają mnie do kogo odesłać.
Tak. Próbują jeszcze do księgarni na mieście. Robi mi się trochę niedobrze od tego. Wychodzę stamtąd. Stoję przed tą wielką i majestatyczną katedrą i się zastanawiam, po co ona jest? Po
co ona jest, skoro nie jest po to, żeby ludzie chodzili pielgrzymować, skoro w ogóle się tym nie interesuje. W całym mieście
widać bogactwo. To nie Niemcy wschodnie z ich skromnym porządkiem. Tu idzie się na całość. Tu się nie żałuje. Tu widać dobrobyt i złocenia na katedrze. W siąpiącym deszczu idę w stronę klasztoru. Mam spuszczoną głowę. Mój wzrok potyka się o
krawężniki i płytki chodnikowe. Czuję się oszukany. Wprowadzony w błąd. Zabrnąłem w jakąś matnię. Ten szlak przez
Niemcy wyrysowany w internecie to czysta fantazja. Ktoś sobie
narysował. Głupi Zbyszek zobaczył i idzie. A tu... w Fuldzie nic
o Jacobsweg nie wiedzą. Jasna cholera!
Docieram do pokoju. Chce mi się płakać. Jakaś cholerna
bezradność. Gdy wiem, dokąd idę. Gdy mam jakiś etap, to walczę ze sobą. Z własną słabością. Z przeciwnościami drogi, pogody, braku jedzenia. Ale idąc tak, doszedłem tutaj. I wszyscy
mi obiecywali, że tu na pewno coś znajdę. Że tu na pewno coś
będzie. Bo to przecież takie miasto. Takie miasto. I tu nie ma
nic. I jestem tu i to wszystko. Zakonnik przy wejściu poinformował mnie, że muszę się zgłosić do administratora. Nie wiem
czego, klasztoru czy tej części, w której śpię. Jest tu bardzo nowocześnie i ładnie. Mężczyzna ma około pięćdziesięciu lat.
Siwe, krótko obcięte, zaczesane z przedziałkiem włosy.
– Opuści pan pokój najpóźniej do godziny ósmej. Rozumie
pan? – Jego ton ma charakter pretensji albo rozkazu, bynajmniej nie uprzejmego zapytania.
– Rozumiem.
– I zapłaci pan dwadzieścia euro.
Że jak? Zapala się czerwony neon w mojej głowie.
– Oczywiście – odpowiadam i grzebię w mojej saszetce w
poszukiwaniu pieniędzy. Płacę. Mężczyzna nie podnosi na mnie
wzroku znad komputera. Czuję się, jakby ktoś dał mi w twarz.
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W sumie to już nie chodzi o te pieniądze. Pokój jest piękny,
miasto jest duże. Ale takie rzeczy mówi się na początku. A nie
na końcu, jak już nie mam gdzie pójść i czego szukać. Wracam
na górę. W kuchni gotuję sobie soczewicę. Otwieram mapy na
komórce i gorączkowo szukam możliwości dalszej drogi. Soczewicę doprawiam i jem, komórka leży obok. Wydaje mi się,
że powinienem iść na Frankfurt, a potem na ten Trier. Szukam
jakiegoś miasta na tej trasie w odległości około trzydziestu kilometrów od Fuldy. To Schlüchtern. Trzydzieści trzy kilometry.
– Dobry wieczór. Czy wszystko dobrze? – Do kuchni wchodzi ów brat, który przyjmował mnie do klasztoru na nocleg.
– Tak, dziękuję – odpowiadam zdawkowo.
– A... gdzie pan jutro planuje iść? – pyta, stojąc z mojej prawej strony.
– Myślę, że do Schlüchtern.
– Schlüchtern – powtarza za mną mnich – to ja spróbuję się
zorientować, coś poszukać.
– Dziękuję – kiwam głową.
Mnich odchodzi. Czuję, jak żołądek mi się skręca. Chryste
panie, jeszcze tego by brakowało. Naprawdę mnie boli. Może to
ta soczewica? Długi czas jadłem jakieś rzeczy z marketu, a soczewica to roślina strączkowa. Może być ciężkostrawna. Idę do
pokoju. Siadam na podłodze przy łóżku. Zamykam oczy. Podciągam kolana. Opieram o nie głowę. Czekam. Znikam.
Schlüchtern. Co tam zastanę? Muszę czegoś poszukać. Jakiejś
parafii, jakiegoś klasztoru. A jak nie znajdę nic? Pukanie do pokoju. Po moim „proszę” pojawia się w drzwiach głowa brata zakonnego, znów tego samego.
– I proszę przyjść rano na śniadanie. Ja przyjdę po pana. O
której przyjść?
Jakiś się nagle serdeczny zrobił.
– O siódmej – odpowiadam.
Zostaję sam. W tym klasztorze. W tym pokoju za dwadzieścia euro, w tym wielkim katolickim mieście, w którym nikt nie
słyszał o trasie Jacobsweg do Trier i w którym nie ma żadnego
przewodnika na dalszą drogę. Nie ma też takiego przewodnika
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w internecie. Czyli jestem w... nie kończę, próbując ostatkiem
sił nie kląć, na czym świat stoi. Zostaje mi prysznic, spojrzenie
w dół na miasto i łóżko. Jakie to szczęście, że sypiam jak kamień. W przeciwnym wypadku moje sny byłyby dziś duszne i
ciężkie.

258

Dzień 40. Schlüchtern
Zbieram się w moim pokoju. Poskładałem kołdrę, ułożyłem
poduszkę. Spakowałem plecak i naciągnąłem na niego żółty pokrowiec przeciwdeszczowy. Przez uchylne okna widzę w dole
Fuldę. Pod ciężkim pofałdowanym niebem to nieprzychylne mi
miasto. Miasto katedr i dostatku, miasto, które jest ślepe na
pielgrzymowanie. Jest zajęte sobą.
Na szczęście okazało się, że w proboszczem w Schlüchtern
jest polski ksiądz. Niemożliwe. Kolejny cud. Ale to nie zmienia
mojej sytuacji. Utkwiłem tu, w środku Niemiec, w sytuacji braku szlaku pielgrzymkowego na zachód, takiego szlaku, który
ma wytyczone etapy i określone noclegi. Mnie po prostu na nocowanie w typowej niemieckiej gospodzie nie stać. Nie wiem,
gdzie dalej pójdę. Nie ma danych i informacji w internecie. Nie
mają ich w klasztorze. Nie ma ich w księgarniach czy biurze informacji turystycznej. Tak naprawdę oprócz tego Schlüchtern
nie mam dokąd iść. Totalna pustka. Zakonnik, który mnie przyjmował, mówi, że stąd chodzi się na południe. Ale to potem
Szwajcaria i tak dalej. Poza tym wcale nie wiadomo, czy tam są
tanie noclegi dla ubogiego pielgrzyma z Polski. Pewnie nie ma.
Pewnie nie mam dokąd iść. Pewnie już tu mogę zostać albo
wracać. Czy mam wracać? Zawiesić wszystko na kołku? Przyznać, że dałem się wpuścić w maliny mapce narysowanej w internecie, która biegnie najpierw od Görlitz to Vacha, a potem do
Fulda i Trier? Tylko że prawdziwy szlak pielgrzymkowy jest
tylko do Vacha. Potem są Niemcy dla turystów. Niemieckich.
Schodzę na śniadanie, na które zaprosił mnie zakonnik. W
niewielkim pomieszczeniu kilka postaci w ciemnych habitach.
W większości starsi. Bardzo proste jedzenie. Trochę chleba,
sera, wędliny. Jem bardzo mało. Nie chcę wyjść na głodomora,
choć prawdę mówiąc, to pewnie zjadłbym wszystko, co tu stoi.
Żegnam się. Klucz wrzucam do skrzynki na ścianie. Schodzę w
dół. Ze strachem w sercu. Że to się wkrótce źle skończy. Że
wpadnę w jakieś tereny bez noclegu. Że pogoda będzie zła, a je259

dyną możliwością wydatek, który mnie zrujnuje i sprawi, że
resztę wydam na powrót do Polski.
W Fuldzie idę kupić nową kartę telefoniczną. Poprzednia nie
chce działać. Zadzwoniłem z niej do Polski i coś tam się skończyło. Nie wiem, co. Nie rozumiem po niemiecku. Przynajmniej nie w takim stopniu, który by mi umożliwiał pojęcie tego,
co do mnie mówi głos automatu w telefonie.
Fulda jest piękna. Zadbana. Powiedziałbym: bogata. Ludzie
wędrują po chodnikach, patrzą przed siebie, rozmawiają. Dochodzę do dworca kolejowego. Jest dziewiąta osiem. Siadam
tuż przed nim na marmurowym murku. Wyciągam nogi. Gołębie drepczą w poszukiwaniu okruszyn. Jakaś ładna dziewczyna
konferuje z grupą czarnoskórych mężczyzn. Chyba im jakoś pomaga. Obok mnie siada młoda dziewczyna i chłopak w czerwonej kurtce. Budynek dworca jest duży, przestronny. Na wysokości wejścia, kolumnady i podcienia handlowe pasaże. Powyżej
elewacja ma kolor kremowy. Na środku wysunięta przeszklona
część z zegarem. Dziewiąta piętnaście. Siedzę tu pod tym pochmurnym niebem, przed tym dworcem i zastanawiam się, co
robić dalej. To tylko kilka kroków, no... trzydzieści metrów. Potem kasa biletowa. Bilet do Lipska albo nawet Warszawy. Łagodne kołysanie wagonu. Siedzę i myślę. Że się zapędziłem. Że
uwierzyłem, że przez całe Niemcy prowadzi szlak pielgrzymkowy, jak ten z Görlitz. Że wybrałem się bez sprawdzenia wszystkiego. Bez zapewnienia sobie dokładnego planu pielgrzymowania. Nie, w cywilizowany sposób. Bez, przełykam gorycz, wystarczającej ilości pieniędzy. To gdzie się pchasz, durniu? Po
jaką cholerę? Przecież nikt cię tu nie chce. Nikt nie chce, żebyś
szedł. Nikogo to nie obchodzi. Ani tu w Niemczech, ani tam w
Polsce. Tak naprawdę wybrałem się na walkę z wiatrakami, na
jazdę po bandzie, na przekór wszystkim. Więc czemu się dziwię? Jest dziewiąta trzydzieści. Zakładam plecak. Gówno mnie
to wszystko obchodzi. Pójdę. Po prostu pójdę. Ten jeden dzień.
Do Schlüchtern. A potem? A potem nie wiem, co dalej będzie.
Po prostu nie wiem. Ta niewiedza jakby uszkadzała moje naczynia krwionośne. Jakbym czuł, jak płynie mi przez żyły, jak
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pali i boli. Pójdę. Pójdę, bo wyszedłem. Pójdę, bo... nawet nie
potrafię tego dobrze nazwać i wyrazić. Bo uwierzyłem? Bo zdecydowałem? Bo... bo to jest moja rola do odegrania w życiu?
Bo... tak? Bo gdzieś strasznie daleko i głęboko, tam gdzie jasny
wzrok świadomości nie dociera, gubiąc się i rozpraszając w odmętach tego, co nazywamy „ja”, gdzieś tam jest coś, co sam
zbudziłem, co pokochałem, czemu się oddałem? To coś to może
moje serce. Tam skarb twój, gdzie serce twoje? Jestem teraz
drogą. Tym zdążaniem. Na przekór. Obojętności ludzi. Zbiegom
złych przypadków. Dążeniu do tego, by na wszystkim i na
wszystkich zbić interes. Na przekór słabości fizycznej i tej psychicznej. Na przekór wszystkim kpinom, lekceważeniu i niedowierzaniu. Może w końcu... na przekór sobie. Dlatego właśnie
ruszam. Dlatego właśnie idę. Bo spotkałem coś, co mnie przekracza. Tę drogę. Której końca nie znam. Której nawet noclegu
na następny dzień – nie wiem. Nie wiem nic. Strach i niepewność są jak deszcz i niepogoda. Po prostu trzeba przez nie iść.
Nie. Nie trzeba. Można. Nie znaczy to, że zelżeją od tego i zrobią się mniej dręczące. Znaczy to tylko, że jest coś większego
od nich. Coś, co je przerasta. To dążenie. Za wszelką cenę. Do
miasta, którego nie ma. Nie ma dla mnie. Nie ma dla mojej wyobraźni. Nie ma dla mojego racjonalnego planowania. Ono jest
gdzieś tam zagrzebane w moim sercu, w miejscu, w którym rodzi się miłość, do wszystkiego. Santiago. Święty Jakub. Z pola
gwiazd. To znaczy z Compostela. Ruszam.
Brat, który mnie przyjmował u franciszkanów, pocieszał
mnie, że przynajmniej pogoda ma się poprawić. Chyba czytał
złą prognozę. Leje tak, że przystanąłem chwilę pod drzewem.
Idę polnymi i bocznymi drogami. Świat tonie w deszczu. Ja
kulę się w mojej kurtce. I po prostu idę. Mówią, że trzeba mieć
nadzieję. Wizję dobrego końca. Nie mam takiej nadziei. Nie widzę dobrego końca. Widzę tylko kilometr przede mną. Spadającą ścianę deszczu. Drzewa, których gałęzie pochylają się od naporu wody. Ale widzę, że idę, i będę szedł. Więc ostatecznie
wychodzę spod chwilowej ochrony i zostawiam swoje kroki na
ścieżce przez las. Z czasem deszcz słabnie i ustaje. Chmury na261

dal są ciężkie i szare, ale już nie pada. Po mojej prawej stronie
dziwne wzniesienie. Jakby ogromna góra wyciosana jakimiś
maszynami. Na jej szczycie coś jak krzyż. Po obwodzie biegnie
jakaś droga. Nie wygląda to na twór naturalny. Sam nie wiem.
Z biegiem czasu okazuje się, że prognoza była trafiona.
Chmury się rozchodzą i widzę błękitne skrawki nieba. Nareszcie. Droga prowadzi mnie w górę. Wychodzę na jakiś wiadukt.
Potem długie podejście i szczyt łagodnego wzniesienia z nieodłącznymi wiatrakami. Sprawdzam zegarek. Jest szesnasta dwadzieścia cztery. Zadzieram głowę. Wielkie łopaty wiatraka majestatycznie poruszają się na tle nieba. Aż miło popatrzeć. To
dziwne, ale zaawansowane konstrukcje techniczne zawierają w
sobie niemal zawsze jakieś piękno, którego przecież nikt nie
projektował i nie zakładał. Piękne są samoloty, których nie buduje się przecież dla ich wyglądu, tylko dlatego, aby skutecznie
szybowały w przestrzeni. Piękne są okręty i to te zarówno dawne, z dumnie wzniesionymi żaglami, jak i te nowoczesne, czy to
wojskowe, czy cywilne. Są piękne i tyle. Być może piękno jest
językiem natury, językiem prawdy, językiem rzeczywistości.
Jest sposobem, w jaki my tę rzeczywistość widzimy. Więc jeśli
chcemy zbudować coś, co się w prawidła owej natury wpisze,
co będzie z nią współpracować, współgrać, współistnieć, wtedy
wychodzą nam żaglowce i pasażerskie odrzutowce. No i wiatraki, których, owszem, jak dla mnie jest tutaj za dużo, ale z których każdy ma w sobie jakiś element piękna, lekkości, elegancji.
Do Schlüchtern docieram po osiemnastej. Nowoczesny prosty kościół. Obok coś w rodzaju parafii. Dzwonię i stukam. Bez
rezultatu. Siadam na drewnianej ławce. Konsumuję minuty, Nigdzie więcej nie pójdę. Nie mam dokąd. Już tu zostanę, choćby
na tej ławce. Jakaś para również zagląda przez przeszklone
drzwi do środka. Rozmawia chwilę, po czym idzie dalej. Odprowadzam ich wzrokiem. Wstaję. Obok kościoła, jest inny budynek, trochę starszy. Ten, przy którym siedzę, wygląda jak
spod igły. Para wchodzi po schodach. Ktoś im otwiera. Biorę
plecak. To pewnie tam. Kijkami odpycham się od chodnika. Po262

konuję kilkadziesiąt metrów. Naciskam dzwonek. Czekam. Jakiś odgłos. Otwierają się drzwi. W nich przystojny, wysoki
mężczyzna. Zaczynam się przedstawiać. Po pierwszych słowach odpowiada po polsku. Matko święta! Jestem uratowany.
Ksiądz Leszek jest w moim wieku, ale chyba trochę wyższy.
Jest tu od dość dawna. I zawsze cenił pielgrzymów. Ma nawet
plany, by zbudować u siebie takie schronisko dla nich. Przeznaczył na to pomieszczenie w dolnej kondygnacji. Oprowadza
mnie i pokazuje. Potrzebny jeszcze remont, żeby to wszystko
doprowadzić do stanu pożądanego dla takiego schroniska.
Mogę się wykąpać i co najważniejsze, ksiądz oferuje mi możliwość uprania moich przepoconych ciuchów. Gdy wszystkie elementy porządkowe już są za nami, siadamy do kolacji. Własnemu szczęściu nie wierzę. Rozmawiamy o Polsce, o kościele. O
sprawach każdego z nas. Rozmawiamy jak Polacy. Przywykło
się mawiać: jak Polak z Polakiem. Czy teraz Polacy potrafią tak
właśnie rozmawiać? Jak Polak z Polakiem? Nie wiem. Wydaje
mi się, że tracimy trochę tę umiejętność. Ale tutaj, na niemieckiej ziemi, tak właśnie rozmawiamy. Ksiądz docenia Niemców.
Ich zorganizowanie i postawy. Tak. Jest problem z tym, że
ogromna mniejszość bierze udział w życiu parafii, w nabożeństwach. Dowiaduję się też, że w Niemczech pracuje więcej polskich księży.
Czas mija nam dziwnie szybko. Noc w niewidoczny sposób
przyspiesza swój bieg. Ale my jesteśmy w domu, to znaczy w
Polsce, to znaczy u siebie, w tej krótkiej chwili, w jakiej ze sobą
rozmawiamy. Gdy idę spać, jest już bardzo późno. Ale co to
szkodzi? Jutro będę dzwonił do następnego księdza. Kto wie.
Może uda mi się znaleźć nocleg. Przynajmniej jeszcze jeden
raz. Jeszcze jeden dzień. Nie chcę myśleć, co potem. Szczerze
mówiąc, nie mam po prostu na to siły. Spadam jak ciężki kamień w spokojną niemiecką noc.
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Dzień 41. Wirtheim,
Biebergemünd
Budzi mnie sygnał komórki. Nastawiłem sobie alarm, żeby
nie zaspać. Przecieram oczy. Ubieram „robocze” ubranie. Wędruję z moich apartamentów w stanie surowym, schodkami na
górę, na podstawowy poziom plebanii. Gdy otwieram drzwi,
widzę dwie kobiety.
– Guten Morgen – odzywam się trochę zaspanym głosem.
Zdumienie pomieszane z przestrachem w oczach obu dam. –
E... jestem pielgrzymem, ksiądz... – rozglądam się za księdzem,
obie panie wpatrzone we mnie szeroko otwartymi oczami –
ksiądz pozwolił mi przenocować – tłumaczę niezdarną niemczyzną, wskazując na pomieszczenie za moimi plecami.
Wreszcie oznaka zrozumienia. Wieczorem, gdy przyszedłem,
pfarer, tak tu nazywają księdza, był sam. Możliwe, że obie kobiety nie wiedziały po prostu, że tutaj nocuję.
– Ksiądz zaraz przyjdzie – informuje mnie jedna z nich –
proszę, niech pan wejdzie, zaraz będzie śniadanie – wskazuje
pomieszczenie, gdzie jedliśmy wieczorem kolację. Siadam na
krześle przy niewielkim stole. Kilka chwil później pokazuje się
mój gospodarz. Jemy porządne śniadanie, sonduję księdza co
do dalszej taktyki szukania noclegów.
– Jak lepiej robić? Zadzwonić wcześniej na parafię i zapytać
o to, czy można przenocować, czy po prostu przyjść i stanąć w
drzwiach, i wtedy pytać?
– Ja bym chyba nie dzwonił – odpowiada z uśmiechem pfarer Lech. – Jak już pielgrzym stoi u drzwi, to trudniej mu odmówić, a przez telefon to wiadomo.
Obiecuję sobie, że w stosunku do niemieckich księży tak
właśnie będę robił. Chociaż z drugiej strony sytuacja, w której
na koniec dnia dochodzi się do miejsca przeznaczenia i dopiero
wtedy właśnie człowiek dowiaduje się, że nie ma tu żadnego
noclegu, jest okropnie stresująca i podbramkowa. W przypadku
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złej pogody i ewentualnego braku komercyjnej bazy noclegowej może być bardzo ciężko. Nie. Lepiej wcześniej zadzwonić.
Jak odmówi, to można coś innego planować. Zadzwonić gdzieś
obok. Zmienić trasę. Wybrać miasto, gdzie ostatecznie będzie
można się przespać w jakiejś gospodzie czy małym hostelu.
Żegnam się serdecznie. Po polsku. Po ludzku. Takie spotkania zdarzają się w życiu. W życiu często na coś czekamy. Planujemy. Obiecujemy sobie. Tak zajęci jesteśmy tym wspaniałym,
co się ma nam przydarzyć, że mijamy cały szereg niezwykłych
chwil i ludzi. Jedynych w swoim rodzaju. Coś takiego spotkało
mnie właśnie tutaj, w Schlüchtern.
Pierwsza część drogi upływa mi pod ciężkim od ciemnych
chmur niebem. Idę równo i wytrwale. Zatrzymuję się około
dziesiątej. Wyjmuję komórkę. Wczoraj wysłałem z drogi trochę
rozpaczliwy list do domu w sprawie tych noclegów. Mam odpowiedź. Czytam. Niemożliwe. Wskazuje mi dwóch następnych
polskich księży na niemieckich parafiach. Wyciągam zeszyt.
Notuję w nim pierwszy adres i telefon do polskiego księdza w
Wirtheim. Dzwonię. Czekam. Nerwowo i niecierpliwie. A co,
jeśli nie odbierze? A jeśli jest na urlopie w Polsce? A jeśli po
prostu powie – nie? Gdzie dalej pójdę? Wyszedłem ze Schlüchtern i nie mam następnego noclegu. Po prostu idę przed siebie.
– Tak, słucham – odzywa się głos po niemiecku.
– Jestem pielgrzymem z Polski. Czy mógłbym mówić po
polsku?
– Ależ – zapada krótka pauza – oczywiście.
Tłumaczę swoją sytuację krótkimi zdaniami. Pytam, czy
mógłbym gdzieś przy parafii przenocować.
– Ale gdzie pan jest?
– Idę ze Schlüchtern, ale trudno mi powiedzieć, gdzie jestem.
– Minął pan już Bad Soden?
Nie przypominam sobie takiej miejscowości.
– Nie, raczej nie.
– Hm. To prędko pan nie dojdzie. Wie pan co? Umówmy się
w Biebergemünd. Jak pan tam dotrze, to niech pan do mnie za265

dzwoni, wtedy przyjadę i odbiorę pana.
– Super. Ale... proszę księdza, gdzie w tym Biebergemünd?
– Tam jest kościół w samym centrum. Spotkamy się przy kościele.
Rozłączam rozmowę. Uśmiecham się. Jestem szczęśliwy.
Mam nocleg. Nie wiem, jak to się dzieje, ale głębiej oddycham.
Powietrze swobodniej wpływa i wypływa z moich płuc. Mam
nocleg. Mam nocleg! Mam nocleg!!! Chciałbym krzyczeć. Nie
ruszam dalej. Notuję namiary na drugiego z księży. To będzie
następne trzydzieści kilometrów. W sam raz na drodze do
Frankfurtu. Dzwonię. Niestety. Ksiądz wyjechał na urlop.
Gdzie? Do Polski. Lato jest. Czy mogę przenocować? Nie. Nie
mają takich możliwości. Rozłączam rozmowę. Uruchamiam internet. Zaczynam mozolne przeszukiwanie stron. Jest. W
Schöneck. Na północ od drogi do Frankfurtu i musiałbym
przejść prawie czterdzieści kilometrów. Dzwonię:
– Tak, słucham.
Przedstawiam się. Tak. To polski ksiądz. Tak. Przyjmie mnie
na jedną noc. Tak! Tak! Tak! Dziękuję i rozłączam się. Własnemu szczęściu nie wierzę. Po Schlüchtern mam zapewnione dwa
następne noclegi. To razem trzy, od kiedy wyszedłem z Fuldy.
Próbuję się jeszcze dodzwonić do polskiej parafii we Frankfurcie, bezskutecznie. Nie interesuje mnie, co dalej. Ważne jest to,
co teraz. Idę niesiony optymizmem. Okolica pięknieje w coraz
dobitniej grzejącym słońcu. Niestety mylę drogę. Przymusowo
schodzę na pobocze niemieckiej ruchliwej szosy. Dzikie szaleństwo. Gęsty, furkoczący ruch samochodów pędzących tuż przy
krawędzi jezdni. Ja z przysłowiową duszą na ramieniu, usiłujący przebijać się do przodu po nierównym, trawiastym poboczu.
Dochodzę do miejsca, gdzie wstęga jezdni ponosi się w górę łagodnym łukiem wiaduktu. Między jezdnią a metalową barierką
jest jakieś dwadzieścia centymetrów. To absurd. Stoję i patrzę w
tę rzekę aut. Tu nie ma miejsca dla pieszych. Po prostu. Na myśli o dalszej takiej drodze skóra mi fizycznie cierpnie na nogach
i czuję ból w ramionach. Po mojej lewej stronie horyzont przysłania bliska linia kolejowa. Wysoki nasyp. Instalacje elektrycz266

ne. Jakieś sygnalizatory. Niemiecka autostrada dla pociągów.
Sprawdzam swoje położenie na elektronicznej mapie terenu.
Według tego, co mi pokazuje komórka, za tą linią kolejową powinna się mieścić niewielka dróżka prowadząca w kierunku
mojego dzisiejszego celu. To pewnie właściwy szlak, który niechcący opuściłem na jakimś skrzyżowaniu. Idę w kierunku nasypu, jest wysoki, wyraźnie wyżej niż moja głowa. Nie mam
wyjścia. Drogą dla samochodów szedł nie będę. Nie tym razem.
Wspinam się w kierunku torów. Boję się, że jakaś służba ochrony kolei albo superszybki pociąg... Słońce świeci jasno. Na błękitnym niebie niewielkie białe chmury. Idę przez tory kolejowe.
Moja uwaga jest zawężona do śledzenia, czy nic nie nadjeżdża i
czy stopa nie natrafi na jakąś dziurę lub nierówność. Po drugiej
stronie nasyp jest porośnięty niewielkimi zaroślami. Schodzę
przez nie w dół. Wszystko tak jak na obrazie z komórki. Skręcam na drogę. Czuję jak puszcza mi napięcie. Sprawdzam raz
jeszcze. Dobrze. Widzę nawet znak szlaku Jacobsweg. Uff. Teraz już tylko prosto przed siebie. Po niedługim czasie wokół
drogi pojawiają się zabudowania. Zupełnie nie tak jak w Niemczech wschodnich, gdzie osady pogrupowane są niemal punktowo w otaczającym je terenie. Tutaj idę przez teren zabudowany
w zasadzie kilometrami. Czysto, dostatnio, pięknie. Sympatyczne widoki, ładne budynki, pogodni ludzie. Jak dla mnie, za
krótko spałem. Nie to, żeby chciało mi się spać, ale przy długich marszach to się czuje, czy organizm jest wypoczęty, czy
nie.
Koniec końców docieram do Biebergemünd. Kościół jest widoczny z daleka. Dochodzę do niego bez przeszkód. To ewangelicki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wszystko mi się tu
miesza. Tak wygląda, trochę jak protestancka kirche. Siadam na
ławce obok kościoła. Wybieram numer do księdza. Dzwonię.
Nikt nie odpowiada. Powtarzam próbę. Raz i jeszcze raz. To
nic. Może spróbuję trochę później. Jacyś ludzie wchodzą do kościoła. Mają ze sobą małe książeczki. Może to te, z których
śpiewają i się modlą? Zauważyłem, że tu w Niemczech mają
taki zwyczaj, że śpiewy i modlitwy czytają sobie z tych książek.
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W Polsce wyświetla się teksty na zawieszonych ekranach. Trudno zgadnąć, co lepsze. Gdy moja próba połączenia raz jeszcze
okazuje się bezowocna, kładę się na ławce. Nade mną wiszą gałęzie drzewa. Między zielonymi liśćmi widzę błękitne niebo.
Odpoczywam. Czuję, jak mięśnie nóg rozluźniają się. Co będzie, jak się do tego księdza nie dodzwonię? Nawet nie wiem,
gdzie iść. A jeśli coś się stało? Zawsze coś się może stać. Spomiędzy liści docierają do mnie jakby rozszczepione na ich krawędziach promyki słońca. Oddycham głęboko. Zbliża się dziewiętnasta. Przymykam oczy. Może tu zostanę? Na tej ławce.
Pod tym kościołem. Może mnie nikt nie wyrzuci, jak rozłożę
matę i śpiwór. Może lepiej będzie pójść gdzieś w pole, poszukać pobocza? Raz jeszcze wybieram numer.
– Tak, słucham.
Nareszcie. Znajomy głos.
– Jestem, proszę księdza. Czekam. Tutaj obok kościoła.
– Bardzo dobrze. Będę za dziesięć minut.
Zakładam ponownie buty, które zdjąłem, gdy kładłem się odpocząć. Dla stóp najważniejsze jest uwolnienie ich od tego trochę dusznego opakowania. Trzeba pozwolić, by skóra zetknęła
się z powietrzem, odpoczęła. Wyschła. Podjeżdża samochód.
Ksiądz jest uśmiechnięty. Niższy ode mnie.
– Wie pan. Mam teraz zebranie rady ekonomicznej. Muszę
tam być. Zabiorę pana spod supermarketu, to niedaleko. W zasadzie to mógłby pan przenocować tutaj, ale zabiorę pana do
siebie. To piętnaście minut jazdy samochodem.
Ruszam do Netto. To obok Lidla i Aldi najpopularniejszy
market w Niemczech. Przed marketem rosną czereśnie. Zdejmuję plecak. Zaczynam konsumpcję. Niepokój, czy market będzie nadal otwarty, popycha mnie jednak do przodu. Na szczęście czynny do ósmej. Wchodzę. Robię zakupy. Banany, chleb,
jogurt naturalny i jakaś kiełbasa. Gdy wychodzę, siadam pod
marketem na betonowej obmurówce i zaczynam jeść. Nieliczni
klienci mijają mnie obojętnie. Nie wywołuję sensacji ani komentarzy. Przy kasie stali przede mną jacyś robotnicy z Rosji.
Znam trochę rosyjski. A że robotnicy, to poznałem po ich ubra268

niach. Tu wszyscy przyjeżdżają pracować. Pewnie są tańsi od
Niemców. Samochód polskiego księdza widzę z daleka. Wstaję,
wyrzucam śmieci do kosza. Składam foliowy worek, robiący mi
za matę do siedzenia. Witam się z księdzem. Jest serdeczny. Tak
po prostu. Tak po ludzku. Chciałoby się powiedzieć, tak po polsku. Pochodzi z południowo-wschodniej Polski. Ja z Lubelszczyzny. To trochę podobne względem obyczajów i postaw rejony kraju. Chyba najbardziej konserwatywne. Najbardziej katolickie. Na miejsce dojeżdżamy dość późno. Jest już po dwudziestej pierwszej. Ksiądz traktuje mnie zgodnie z polskim powiedzeniem: Gość w dom, Bóg w dom. Siadamy przy stole. Częstuje mnie herbatą z prawdziwym sokiem. Chyba z czarnej porzeczki, z Polski. Jakaś przepyszna kiełbasa. Trochę chleba.
Czy ja mam ochotę na jajecznicę? Pewnie, że mam. Rozmawiamy. Dokoła nas noc i Niemcy. Lampa wydobywa z naszych
twarzy kolory. W powietrzu zdania przecinają się ze sobą, łączą
w historie i opowieści. Rozmawiamy o Polsce. O tym, jak tam
jest. I choć tego nie mówimy, to rozmawiamy o tym, jak ją kochamy. – Tu w Niemczech, nie można powiedzieć... – tłumaczy
ksiądz. Niemcy przyjęli go bardzo dobrze. Po chrześcijańsku.
W ogóle o Niemcach ksiądz ma raczej dobre zdanie. Rzecz jasna jest tu inaczej niż w Polsce. U nas ksiądz proboszcz jak coś
powie, to tak jest. Tutaj musi uzgadniać sprawy z parafianami.
Zdarzają się różnice zdań. Ale nawet wtedy nie dochodzi, jak to
bywa w Polsce, do emocjonalnych zadrażnień. – Po prostu oni
powiedzą swoje, ja powiem swoje i jakoś trzeba szukać punktów wspólnych – tłumaczy. Dobrze mi tak. Być i rozmawiać. Po
polsku. Właściwie to mógłbym tak bez końca. Niestety organizm się buntuje. Sygnały ostrzegawcze i alarmowe pojawiają
się na przemian, między kolejnymi sekwencjami zdań.
– Nieszczęściem mojego kraju – mówię – jest rozpowszechniający się egoizm. Każdy myśli głównie o sobie. O tym, żeby
jakoś zarobić, jakoś zaistnieć, jakoś skorzystać. Nie zwracając
uwagi na innych. To ludzi zamyka i oddziela od siebie. Nawet
grupy zawodowe presją starają się o korzyści tylko dla siebie.
Kto silniejszy, ten wygrywa i dostaje. Nie ten, co więcej z sie269

bie chce dać innym.
Koniec końców wyjawiam, że ciągnę resztkami sił, a już
późno.
– Ależ oczywiście, oczywiście.
Ksiądz wydaje się zakłopotany tym, że zaangażował mnie w
tak długą rozmowę. Niepotrzebnie. Chciałbym. Chciałbym wiele rzeczy. Chciałbym móc tak rozmawiać bez specjalnych granic czasowych. Chciałbym zwiedzać mijane miasta i miejscowości. Poczytać coś o ich historii, zobaczyć te wszystkie minione wydarzenia odbite w istniejących wciąż zabytkach, tych skałach zanurzonych w oceanie czasu. Chciałbym móc napawać się
przyrodą. Widokami. Móc siadać, gdzie chcę, móc skręcać,
gdzie oczom ukaże się coś wartościowego. Chciałbym bardzo
wiele rzeczy. Do wielu z nich odczuwam pociąg. Jakąś siłę
przyciągającą mnie do nich. Jakby magnetyczną. Ale muszę iść.
To, co jest we mnie, pcha mnie do przodu. I muszę rezygnować.
I nie zamieszkam. W tych rozmowach, w tamtym zwiedzaniu,
w niemym podziwie dla piękna przyrody. Nie zatrzymam się i
nie poucztuję. Bo idę. Bo jestem zdążaniem. Bo Ty na mnie
czekasz. Bo mi obiecałeś, że dojdę... Bo Cię kocham.
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Dzień 42. Schöneck
Ksiądz Ryszard z Wirtheim poczęstował mnie rano śniadaniem, jak to Polak albo polski ksiądz. Choć przecież pamiętam,
że i z polskimi księżmi różnie bywa. Śniadanie było pyszne.
Potem wsiedliśmy w samochód i ksiądz mnie odwiózł na miejsce, gdzie się spotkaliśmy. Zrobiłem tylko drogę ekstra do tego
marketu, w którym wieczorem robiłem zakupy. Ot, pewnie z jeden kilometr. Jest gorąco. Idę dzisiaj do Schöneck, bardzo daleki etap, prawie czterdzieści kilometrów. Boli mnie. Boli mnie
biodro i trochę kręgosłup. Staram się znów manipulować pasem
biodrowym, przesuwając go trochę w górę, trochę w dół, trochę
rozluźniając, to znowu zapinając go mocno. Tak się nie powinno chodzić. To źle. Nie mam innego wyjścia. Ból zdartej skóry
albo czegoś uszkodzonego pod nią jest tak dotkliwy, że zmusza
mnie do tych wszystkich wygibasów. Wokół mnie jakby jedno
niekończące się miasteczko. Wszędzie domy, kafejki, sklepy.
Zero pól, łąk i krajobrazów. Zabudowania są bogatsze i piękniejsze, niż te we wschodniej części Niemiec. Widać różnicę
gołym okiem. Szerokie panoramiczne okna. Duże werandy i
balkony. Dostatek, który rzuca się w oczy. Park samochodowy
też trochę inny niż we wschodniej części kraju. Więcej BMW i
Porsche. Tych ostatnich na wschodzie Niemiec nie spotkałem.
Ludzie normalni. Przechodzą zajęci rozmową, myślami. Każdy
ma jakieś sprawy do załatwienia. Każdy gdzieś dąży. Ja też.
Ogólnie jest wręcz elegancko. Śliczna kostka chodnikowa w pastelowych kolorach. Ale jakoś spokojnie. Sennie. Ciekawe, czy
dostatek przynosi spokój? Czy wpływa na obyczaje? Czy jeśli
społeczeństwo jest bogatsze, to w jakiś sposób staje się od tego
lepsze? Czy może przeciwnie? Nie wiem. Bieda pewnie nie pomaga.
Odpoczywam. Za chwilę zejdę z drogi, którą szedłem do tej
pory, a która prowadzi dalej w kierunku Frankfurtu. Skręcę na
północ. Trochę nadłożę kilometrów, ale nocleg jest wart każdego wysiłku. Widzę swoje stopy w słońcu. Suche się strasznie
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zrobiły. Wyrzeźbione. Zamykam oczy. Ciężko mi. Zapomniałem naładować komórki w Wirtheim. Teraz poziom naładowania baterii wydaje się dramatycznie niski. Żebym tylko doszedł
do dzisiejszego celu. Nic oprócz GPS mnie tam nie zaprowadzi.
Wstaję. Wkładam buty. Objuczam się ponownie. Ruszam. Po
mojej lewej stronie widzę niewielki budynek. Niemiecka poczta. Skręcam do niego. Wchodzę.
– Guten Tag.
– Guten Tag.
Odpowiadająca mi kobieta mówi po angielsku. Pytam, czy
mógłbym wysłać coś do Polski. – Oczywiście. Zdejmuję plecak. Wyciągam przewodnik z Görlitz do Vacha. Nie ma sensu
go dłużej nieść, a każdy gram boli. Boli mnie w biodrze. Boli
mnie w nogach. Boli mnie świadomość, że niosę rzecz zupełnie
mi niepotrzebną. Urzędniczka – czy to urzędniczka? – podaje
mi kopertę. Pieczołowicie piszę na niej adres domowy. Będę
miał pamiątkę. Jak dojdzie. Ale dlaczego miałoby nie dojść? Na
Niemców można liczyć. To solidny naród. Zaklejam. Gdy kiedyś wrócę... czy wrócę? Czy mam pewność, że wrócę? To pytanie na chwilę, jakby złożone z samych dużych liter trzymających się jedna z drugą za jakieś małe ręce, wychodzi z cienia
podświadomości i wędruje tuż przed moje oczy. Czy wrócę?
Czy wrócę do domu? Szczerze mówiąc – nie wiem – odpowiadam sam sobie, patrząc przez te litery na widniejącą za nimi
ladę niemieckiej poczty i urzędniczkę pochyloną tam nad swoim biurkiem. Nie wiem. Dopiero teraz to dociera do mnie z siłą
normalnej prawdy. Takiej, która od razu rodzi uczucia. Nie
wiem. Zaczepiam się tym listem, w środku którego jest przewodnik do Vacha, o przyszłość. Rozciągam nić wydarzeń i
przedmiotów, hen, w czas. Czy wrócę? Nie wiem. Prawdę mówiąc. To chyba nie jest to dla mnie ważne. Co jest ważne? Czy
idę. Że idę. Iść naprzód. To jest dla mnie ważne. Być może nigdy nie wrócę. Być może stanie się coś. Być może ta droga będzie ostatnią w moim życiu. Zastanawiam się, jaki napisać adres nadawcy. Ale to bez sensu. Bo niby gdzie miałby przyjść
zwrot, gdyby przesyłki nie można było doręczyć? Teraz wysyła
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się już chyba tylko paczki. Albo zakupy. Przedmioty. Już nikt
nie wysyła listów. Nawet kartki i widokówki powoli odchodzą
w przeszłość. Wszystko staje się bardziej dostępne, natychmiastowe. List elektroniczny z dowolną ilością zdjęć biegnie do adresata w ciągu sekund, a nie dni. Podchodzę do lady. Płacę żądaną kwotę. Wychodzę lżejszy o jakieś dwadzieścia, trzydzieści
dekagramów. Czuję to wyraźnie albo to tylko sugestia i wcale
tego nie czuję, tylko mi się tak zdaje. Ale z drugiej strony czy
jest coś innego niż to, co nam się zdaje? Koniec końców to my
tworzymy gdzieś tam w sobie cały obraz świata i siebie. Więc
jak mi się coś zdaje, to dla mnie tak po prostu jest. Plecak jest
wyraźnie lżejszy. I basta.
Zanim się orientuję, wychodzę już z miasta. To jest z tego terenu, ciągle zurbanizowanego, ciągle zaludnionego, zabudowanego, zajętego przez cywilizację. Znów po mojej lewej stronie
zieleń. Skupiam wzrok... Wow! O matko! Daleko na przymglonym horyzoncie krawędź widnokręgu przeszywają w górę drapacze chmur. Łup, łup, łup walą w niebo z bezczelną dumą i zarozumiałością. Usta unoszą mi się w uśmiechu. Frankfurt.
Pierwsze duże i nowoczesne miasto w Niemczech, przez jakie
będę szedł. Wśród tego morza zieleni, płaszczyzn kołyszących
się pszenicą, bezkresnych pól i niewielkich domów spotykam
wreszcie uśmiech cywilizacji. Fizyczny wyraz aspiracji ludzi,
by panować nad materią. Trochę szkoda, że dawne ambicje ludzi, by na przykład latać w kosmos, zamknęły się w doraźniejszości i szukaniu komfortu tu, na Ziemi. Ale te wieżowce, widziane z odległości kilkunastu kilometrów, robią wrażenie.
Przypominam sobie, że miałem zadzwonić do księdza, gdy
będę już niedaleko. Wybieram zanotowany wcześniej numer.
– Dzień dobry. To ja. Pielgrzym z Polski.
– A tak, poznaję. No i gdzie pan jest?
– Mój GPS pokazuje, że mam jeszcze cztery kilometry. Więc
za jakąś godzinę będę na miejscu.
– A potrafi pan powiedzieć, gdzie pan jest dokładnie?
– Wydaje mi się, że za – tu podaję nazwę miejscowości, tak
jak ją zapamiętałem z tablicy przy drodze.
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– Nie, to niemożliwe.
– No to nie wiem – odpowiadam trochę bezradnie. – GPS
pokazuje, że zostały mi cztery kilometry.
– Dobrze. Niech pan idzie, będę na pana czekał.
Rozłączam rozmowę. Z naładowaniem komórki coraz gorzej.
Dochodzę do Schöneck. Sprawdzam mapę na komórce. Niestety włącza mi się jakiś tryb zmniejszania jasności ekranu, ze
względu na niski stan baterii. Nic nie widzę. Jasna cholera.
Przybliżam ekran do oczu. Jakieś zarysy, nic z tego. Patrzę na
miasteczko. Leży lekko w dole. Na szczęście dostrzegam wieżę
kościoła. Tak. To musi być kościół. Ruszam przed siebie. Muszę przejść przez jakąś szeroką drogę dla samochodów, a potem
uliczkami w stronę centrum. Bolą mnie stopy. Chodzenie po
twardym podłożu najbardziej je rani. Bolą mnie także nogi. Ale
to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze, zrobić te ostatnie
dwa kilometry i zaparkować na noc. Idę mężnie uliczkami niewielkiego miasteczka. Jeszcze jeden zakręt. Jeszcze jeden i...
staję jak wryty. Przede mną protestancki kościół w samym centrum miasta. A gdzie katolicki? Przecież widziałem tylko jedną
wieżę. Ukryli gdzieś czy co? Rozglądam się niepewnie. Niestety w tym przypadku GPS jest nieprzydatny, bo na mapie nie ma
innego kościoła. Zresztą na ekranie już i tak nic nie widać, a raz
po raz odzywa się sygnał, że komórka zaraz zgaśnie. Gdzie jest
ten kościół? – pytam siebie gorączkowo. Jakaś kobieta podlewa
zielony trawnik.
– Guten Tag.
– Guten Tag.
– Przepraszam, nie wie pani, gdzie jest kościół katolicki? –
Tyle potrafię zapytać po niemiecku.
Kobieta tłumaczy, że tędy prosto pod górę, a potem w lewo.
Dziękuję jej. Niestety – pod górę. Pomagam sobie kijami. Teraz
nogi ze zdwojoną energią emitują sygnały bólu i zmęczenia.
Jeszcze trochę, jeszcze trochę – uspokajam je. Skręcam w owo
lewo. Długa, wiodąca znów pod górę uliczka. Gdzie jest ten kościół? Gorączkowo przeczesuję wzrokiem linię drzew i budyn274

ków po obu stronach. Lustruję dalsze rzędy domów. Rozglądam
się dookoła. Nie ma. Nigdzie żadnej wieży. Żadnego kościoła.
Zatrzymuję się. Nagabuję przechodzącą parę.
– Tak. To jeszcze prosto, prosto. Tam dalej – tłumaczą mi,
ale nie są wcale przekonujący.
Ile jeszcze będę musiał iść? Niska zabudowa nie zasłania
żadnego kościoła. Idę dalej przed siebie. Widzę, że miasteczko
się kończy. To niemożliwe. Staję w miejscu. Obracam się. No
gdzie, do jasnej cholery, jest ten kościół? Wyciągam komórkę i
próbuję coś na niej zobaczyć. Bezskutecznie. Popołudniowe
słońce czyni ekran całkowicie nieczytelnym. Matko święta. Ja
po prostu tego kościoła tutaj nie znajdę! Jak to możliwe? Z naprzeciwka jedzie młodzieniec na deskorolce.
– Przepraszam – zaczynam po niemiecku – mówisz po angielsku?
– Tak – odpowiada z wahaniem, zeskakując z deski.
– Nie wiesz, gdzie u was jest katolicki kościół?
– To w tamtą stronę – pokazuje kierunek, z którego przyszedłem i staje na deskę.
– Chwileczkę – na wpół rozpaczliwie chwytam go za ramię
– nie mógłbyś mnie tam zaprowadzić?
Przecież nie trafię. Nie wiem, gdzie to jest. Przeszedłem całą
drogę tutaj i po prostu nie wiem. Wyraźnie niezadowolony wyraża zgodę i rusza na piechotę, biorąc deskę pod pachę. Ma
blond włosy, jest wysoki, oceniałbym go na szesnaście lat. Niestety ma także długie nogi i najwyraźniej bardzo mu się śpieszy,
bo ja ze swoim plecakiem prawie przy nim biegnę. Pędzimy
tak, on niezadowolony z tą deską pod ramieniem, ja ledwo
żywy, cudem dorównujący mu prędkością marszobiegu.
– O! – W końcu staje i wyciąga przed siebie rękę. – To tam.
Patrzę i coś się we mnie zaczyna gotować. Ręka młodego
Niemca wskazuje minięty przeze mnie wcześniej kościół protestancki.
– To jest kościół katolicki?
– No tak.
– Nie. To jest kościół protestancki – odpowiadam. – Ja szu275

kam kościoła katolickiego!
– A to ja nie wiem – odpowiada młodzieniec, staje na deskę i
rusza przed siebie.
Stoję oniemiały na tej ulicy. Komórka wydaje z siebie ostatnie rzężenia. A ja, w środku niewielkiego miasteczka, miotam
się w górę i w dół, nie będąc w stanie znaleźć kościoła. „To już
koniec” – kolejny napis wyłazi z zakamarka świadomości i wydaje się natrząsać z jedynego widza na widowni. Wyciągam komórkę. Kompletny absurd. Jestem w miejscowości dwa na dwa
kilometry i nie potrafię w niej odnaleźć kościoła. Wybieram,
bardziej na wyczucie niż widząc ekran, połączenie z księdzem.
– No i gdzie pan jest?
– Jestem w Schöneck proszę księdza. Ale ja do księdza to już
chyba dzisiaj nie trafię.
– No jak to? Przecież ja pana widzę. Idzie pan w moim kierunku. – Moje oczy unoszą się do góry. – No, macham do pana,
jestem w niebieskiej koszuli.
Ile może znaczyć gest? Gest dłoni poruszającej się w prawo i
w lewo. Zwykłym ruchem, którym ludzie dają sobie znać, że
„jestem tutaj” albo „halo”, albo coś jeszcze innego. Ile to może
znaczyć? To tak, jakby wyjść z ciemnego labiryntu bez wyjścia
na otwartą przestrzeń, jakby drzwi otworzyły się w miejscu,
gdzie wcześniej była ciemna ściana, zamykająca mnie w dziwacznej sytuacji prawie bez wyjścia.
– No. Widziałem pana, jak pan przechodził, ale pan mnie nie
zauważył – mówi do mnie ksiądz, podając mi rękę.
– No ci Niemcy nie mają pojęcia, gdzie tu jest katolicki kościół. Jak to jest możliwe?
– Ach... Dobrobyt. Nie chodzą do kościoła. To są tacy, co nie
wiedzą, gdzie to jest. Szczególnie młodzież. Tutaj do kościoła
chodzi może sześć procent. Nie jest dobrze.
Skręcamy w prawo. Za drzewami niski, jasny budynek. Pod
zwieńczeniem ostrego dachu krzyż.
– O widzi pan? – ksiądz wskazuje na budynek i tablicę na
nim. Stoi jak wół – parafia katolicka.
Widziałem nawet ten budynek przez drzewa, ale do głowy
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mi nie przyszło, że to kościół. A gdzie wieża? A gdzie dzwonnica?
– Proszę – ksiądz przepuszcza mnie przodem. – Nic tu nie
mamy. Gołe podłogi, ale zostawiam panu materac.
Wchodzimy do wnętrza. Rzeczywiście, jakby dopiero oddane do użytku albo tuż po generalnym remoncie. Czysto, jasno.
Gołe ściany i drewniane podłogi.
– Tu jest kuchnia. Tu łazienka. – Ksiądz oprowadza mnie po
wnętrzu. – Zostanie pan sam. Ja muszę jechać. Rano po prostu
zamknie pan drzwi. Zamek jest taki, że z zewnątrz potrzebny
jest klucz, żeby otworzyć.
Dziękuję mu, jak potrafię. Modlić się za niego będę jutro. Jestem wdzięczny. Taki kąt to dla pielgrzyma jego ojczyzna. Bo
pielgrzym mieszka tylko jeden dzień. Nigdy dłużej. I na ten
dzień miejsce, które ma i w którym go przyjmują, jest dla niego
wszystkim. Wszystkim na świecie. Ksiądz zostawia mnie samego. Wędruję do kuchni. Gotuję sobie wodę na herbatę. Zalewam
też płatki, które mam jeszcze ze sobą. Siadam na podłodze.
Robi się ciemno. Jem płatki. Jest cicho. Jestem sam. Bezpieczny. Jutro? Nie wiem, co będzie jutro. Do parafii polskiej we
Frankfurcie nie mogłem się dodzwonić mimo kilku prób. Jutro
tam po prostu pójdę i poproszę. O kąt na jedną noc. O skrawek
podłogi dla pielgrzyma, który wybrał się w bardzo długą drogę.
Na jedną noc. Będzie dobrze – upewniam siebie. Jestem pozytywnie nastawiony. Odstawiam kubek, z którego jadłem płatki.
Czas szykować się do snu. Czas się umyć. Rozścielić śpiwór.
Czynności te wykonuję już mechanicznie. Wiele czynności
człowiek wykonuje mechanicznie. Mechanicznie się jeździ samochodem, mechanicznie się czasem chodzi, tak że człowiek
się zamyśli i nagle patrzy, a tu tyle drogi przeszedł. A przecież
nie nadzorował tego, jak idzie, ani nie kierował swoimi nogami,
stopami, nie sprawdzał za pomocą oczu pobocza i nie wydawał
poleceń ani nie podejmował decyzji, jak iść. Był gdzieś tam, w
labiryncie swoich myśli, w świecie tego, co będzie, być może
albo już było. I będąc tam, doszedł. Ile z tego co robimy, robimy zatem świadomie? A ile robi za nas nasz autopilot, który
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gdzieś tam schowany w psychice, pozwala nam się zajmować,
czym chcemy i w tym czasie niestrudzenie wykonuje dla nas
całą masę pracy?
Moje oczy zamykają się też automatycznie. Wcale nie wiem,
kiedy i jak zasypiam. W ogóle mnie to nie zajmuje. Nic mnie
zajmuje. Muszę po prostu pociągnąć za suwak, potem zamknąć
oczy. Potem? Sen. Jak zawsze na tej drodze, dobry i błogosławiony.
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Dzień 43. Frankfurt
Dziewiąta. Pogoda wspaniała. Niebo błękitne. Niewielkie
chmury gdzieniegdzie snują się delikatnymi pasmami. Powietrze jest lekko przymglone. Maki obok krawędzi drogi nachylają się czerwienią w jej kierunku. Po obu stronach widzę zboża i
jakieś rośliny. Nie wiem, co to jest. Ma małe białe kwiatki. Mija
mnie biegaczka niemiecka. Czy aby niemiecka? Pewnie tak. Z
jednej strony mogła to być i Polka albo Jugosłowianka, dlaczego właściwie Jugosłowianka? A dlaczego nie? Więc niech zostanie niemiecka ta biegaczka. Różowa koszulka z krótkim rękawem, czarne spodenki, buty do biegania i na ramieniu komórka, z której lecą, całkiem głośno, jakieś melodie. Niemcy, ogólnie rzecz biorąc, sporo się ruszają. Widzę często, jak ktoś biega
albo jeździ na rowerze. Nawet całe grupy. Nie, żeby wyczynowo, ale tak dla zdrowia. Daleko przede mną wieżowce Frankfurtu. Taki widok z odległości kilkunastu kilometrów wciąż robi
na mnie wrażenie. Dochodzę do skraju niewielkiego lasu. Mijają mnie dwie kobiety z psem. Grzeczny jest, nie wyrywa się w
kierunku łydki pielgrzyma. W ogóle w Niemczech psy są zdecydowanie spokojniejsze niż w Polsce. Raz jeden widziałem takiego, co mu piana z pyska leciała i mało nie rozerwał ogrodzenia na mój widok. Ale to był wyjątek. Ogólnie psy są tu towarzyszami ludzi, a nie wściekłymi stróżami gospodarstwa. Wczoraj dzwoniłem do polskiej parafii we Frankfurcie. Pewnie dziesięć albo więcej razy. Wszystko na nic. Dziś też będę jeszcze
próbował. Idę więc w ciemno. Mam nadzieję. Albo obawę. Bo
jak spojrzę w przyszłość, to bardziej widzę kłopoty, aniżeli pomyślność. Coś nie tak z moim nastawieniem. Problem mój polega na tym, że nie stać mnie na nocowanie komercyjne. Dziesięć noclegów w przeciętnych zachodnioniemieckich warunkach waży około czterysta euro. To mogę wracać do domu. Nie
starczy mi na dojście do Santiago. Więc muszę się gimnastykować. Strasznie to przykre. Ciągła presja na psychikę. Ta presja
staje się dodatkowym plecakiem, dodatkowym ciężarem. Po279

wiedziałbym nawet, że większym, aniżeli ten ciężar fizyczny.
Wczoraj w czasie biegania z tym niemieckim deskorolkarzem,
co niby mieliśmy kościół katolicki odnaleźć, obtarłem sobie dodatkowo biodro. Krzywię się co jakiś czas, czując, jak boli. Nic
nie mogę z tym zrobić. Próbowałem naklejać plaster na to miejsce, ale guzik to daje. Gdy pas biodrowy się zaciśnie, to orze i
koniec. Myślałem jeszcze o kupnie namiotu. Takiego pojedynczego, lekkiego. Gdyby był za jakieś sto albo niewiele więcej
euro, to może byłoby mnie stać. Bo oszczędziłbym pewnie na
noclegach. Z drugiej jednak strony ten ciężar. Gdy idę etapy poniżej trzydziestu kilometrów, to wszystko jest w porządku.
Pewnie pociągnąłbym dodatkowy kilogram albo trochę więcej.
Ale powyżej trzydziestu, a zdarza się to dość często, sprawy
wyglądają zupełnie inaczej. Cuda z plecakiem. Manewry z pasem. Ból kręgosłupa. Nogi i stopy. Skrajne zmęczenie u mety.
Dodatkowy ciężar? Przez wszystkie dni? To łatwo powiedzieć
pierwszego dnia. Czy czuję wyjęcie z plecaka mojego przewodnika, tego kupionego w Görlitz? Nie wiem. Nie zastanawiałem
się nad tym. Ale dodatkowego ciężaru mógłbym nie udźwignąć.
Idę. Po prostu idę. Nie wiem, co będzie. Cholerna ta niewiedza. Chyba mnie przyjmą w tej parafii. No bo jak inaczej? Pielgrzym. Z Polski do Świętego Jakuba. Tyle kilometrów przeszedł. Albo nie przyjmą. Na pewno przyjmą. Dlaczego mieliby
nie przyjąć? Dwa metry kwadratowe podłogi. To tyle, co potrzebuję. A jak nie przyjmą?
Przede mną jakiś plac porośnięty trawą. Frankfurt tuż, tuż, to
znaczy pierwsze zabudowania i ulice. Siadam na ławce. Zdejmuję plecak. Przede mną dwie wielkie metalowe tablice, wmurowane w betonowy podest. Na pierwszej jest napisane: „VIA
REGIA” i wymienione są miasta tego szlaku. Na drugiej z
boku: „SANITAGO DE COMPOSTELA” i wycięty na niej zarys drogi. Chyba do Santiago. Nie podchodzę. Jestem zmęczony. Zresztą zatrzymałem się tu wcale nie ze względu na tablice.
Za moimi plecami stoi kilka rozłożystych czereśni. Nie wstaję i
nie idę paść się na tych cudownych niemieckich owocach, bo
obok zaparkowała grupa jakichś rowerzystów niemieckich i
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właśnie nad czymś obradują. Wszyscy ubrani są w jasnoniebieskie koszulki i sportowe stroje. To znaczy kaski, spodenki. Osoby głównie starsze. Jakiś uniwersytet trzeciego wieku czy co?
Po pewnym czasie od grupy odłącza się jeden odważny. Przygląda mi się uważnie i pozdrawia.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry – odpowiadam po niemiecku.
– Jest pan pielgrzymem? – pyta Niemiec, widząc moją muszlę świętego Jakuba i cały ekwipunek.
– Tak – kiwam głową.
– A skąd pan idzie i dokąd?
– Z Polski do Santiago de Compostela.
– Z Polski? – Brwi Niemca podnoszą się do góry. – Super!
Niewidocznie, jakby przemieszczali się w jakiejś innej przestrzeni, otaczają mnie pozostali członkowie grupy. Kobiety,
mężczyźni.
– Ten pan idzie z Polski do Santiago – informuje ich mój
rozmówca.
Jak długo pan idzie? Kiedy chce pan dojść? Czy nocował
pan pod otwartym niebem? Gdzie pan śpi? Pytania padają ze
wszystkich stron. Siedzę tak otoczony tymi Niemcami i uprzejmie udzielam odpowiedzi, zastanawiając się, kiedy wreszcie
będę mógł wstać i udać się w kierunku rosnących za moimi plecami czereśni.
– Chce pan czekoladę? To na wzmocnienie – Starsza blondynka o miłym uśmiechu wyciąga w moją stronę słodycze.
– Nie, dziękuję. W czasie pielgrzymki nie jem słodyczy.
– To może banana – oferuje się następna.
Wyrażam zgodę na banana. Czuję się trochę jak małpa w zoo
z tym bananem w ręku, obstąpiony przez rowerzystów. Pytam
ich, kto oni i o co chodzi. Okazuje się, że to jakaś grupa czy stowarzyszenie i zbierają pieniądze na potrzebujące dzieci. Te wycieczki rowerowe to też rodzaj ich działalności. Wymieniamy
uprzejmości jeszcze przez pewien czas. Żałuję, że wziąłem tego
banana. Chciałem być uprzejmy, ale to jakoś tak... niekomfortowo. Jakbym był jakąś atrakcją, której oni rzucają łakocie i się
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przyglądają. A może to tylko takie moje głupie skojarzenia? W
końcu odjeżdżają, życząc mi szczęśliwej drogi i dotarcia do
Santiago. To Santiago staje się ciekawe. Staje się ciekawe w
tym sensie, że Polak w Niemczech rozmawia o nim z Niemcami
i wszyscy widzą w tym jakiś sens. To znaczy, że to Santiago
staje się swego rodzaju kluczem otwierającym ludzi, społeczeństwa i kraje, otwierającym na siebie, otwierającym granice
państw i granice, jakie tworzą wokół siebie ludzie. Otwierającym w taki sposób, że łączy. Santiago to klucz do przeżywania
wzajemnej łączności. Wspólnoty. Nie jesteśmy odrębnościami.
Niemcy. Polacy. Hiszpanie. Santiago jest nasze wspólne. To coś
prawdziwego. Konkretnego. Istniejącego. To prawdziwa Europa
albo znak prawdziwej jej jedności. Albo sposób do jej odnajdywania. Za dużo i za łatwo odnajdujemy to wszystko, co nas
dzieli. Zbyt wygodnie jest dostrzegać i wykorzystywać różnice.
Jesteśmy ludźmi mówiącymi różnymi językami, mającymi trochę inne historie. Ale wciąż jesteśmy ludźmi podobnymi do siebie. Sąsiadami. Albo, choć to może za patetycznie brzmi, braćmi. Ale braćmi możemy się stawać w jakiś sposób. Nie w sposób taki, że wspólnie będziemy się bawić, że wino, taniec i
śpiew. To też. Ale to za mało. To kruche. Trzeba czegoś więcej.
Czegoś, co budziłoby jakiś szacunek, jakąś estymę. Co byłoby
wartością, prawdziwą, prawdziwie przeżywaną przez Niemca,
Polaka, Włocha, Francuza. Jeśli taka wartość się pojawia, to
wtedy dopiero stajemy się braćmi. Nie w jakimś nadętym i górnolotnym sensie, ale w sensie prozaicznym i praktycznym. To
znaczy traktujemy się z sympatią i otwartością, bo coś nas łączy. Bo łączy nas coś, co dla każdego jest ważne. Wtedy różnice przestają być zawadą i przeszkodą. Stają się urodą, zaletą,
bogactwem. Wstaję i ruszam w kierunku czereśni. Mijają trzy
tygodnie, od kiedy wszedłem do Niemiec. Te pierwsze czereśnie, które uratowały mnie przed głodem we wschodniej części,
w Saksonii i w Turyngii, były smaczne, ale były przynajmniej
na początku takie dopiero na wpół dojrzałe. Te? Te są dojrzałe
w najbardziej cudowny, niesamowity i oniemiający sposób.
Czuję ich sok, jak spływa po języku, jak trafia do gardła, jak cu282

kier i witaminy w nich zawarte z szybkością wodospadu transportowane są przez krew, jak przestrzeń w mózgu się rozjaśnia,
jak temperatura i barwa uczuć się poprawiają, jak staję się optymistą przeżywającym kulinarne doznania, a dopiero co byłem
pesymistą konsumującym fizyczny ból drogi. Jem. Po prostu
jem. Ręce same się wyciągają po czerwone, napęczniałe słodyczą i smakiem owoce. Wkładam je do ust po dwie, po trzy, po
cztery. Muszę uważać, żeby nie uszkodzić zębów na pestkach.
Matko kochana, jaki to smak, jak mi dobrze.
Po kilkunastu minutach tej frywolnej konsumpcji wracam do
swojego plecaka. Kije patrzą na mnie z wyrzutem, że je tak zostawiłem, a sam... Nieważne. Wkładam plecak na siebie. No już
– pojednawczo wyciągam do nich ręce. Zaciskam dłonie na
uchwytach z czarnej pianki. Ruszam napełniony energią i smakiem czereśni. Wchodzę we Frankfurt.
Ulice i budynki obejmują stopniowo przestrzeń dookoła
mnie. Wzdłuż chodnika zaparkowane samochody. Niebieski citroen mini, duży biały range rover, czy aby firmy Rover nie wykupił jakiś koncern niemiecki? Mija mnie motocyklista. Droga,
albo raczej ulica, jest cicha i spokojna. Zbliża się trzynasta. Środek dnia. Polska parafia katolicka mieści się po południowej
stronie Menu. Dochodzę do mostu. Długie, mocarne, ciemnozielone ramiona obejmują i łączą brzegi rzeki. Na moście zatrzymuję się. Robię kilka zdjęć. Na pamiątkę. Tak zbieramy i
zbieramy te pamiątki. A przynajmniej ja tak rzadko do nich potem wracam. Leżą gdzieś tam, już to w przepastnych pułkach
pawlacza, już to w katalogach jakichś archiwów na dysku twardym. I po co? Pstrykam. Ta komórka to jeden z najlepszych zakupów. Mam w tym małym pudełku wielkości połowy tabliczki
czekolady internet, aparat fotograficzny, dyktafon, pocztę, telefon i przewodnik po mapach Europy. Tyle w jednym. Robię
zdjęcie w prawo, przez nić jezdni. Tam, w tle, centrum Frankfurtu, z tymi wszystkimi nowoczesnymi wieżowcami. Między
mną a tym centrum jeszcze co najmniej dwa mosty łączą obie
strony Menu. Po przeciwnej stronie rzeki jest most stalowy.
Półokrągłym łukiem metalowa kratownica spina dwa brzegi
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rzeki. Czy na pewno jest z metalu? Pewnie tak. To wciąż doskonały materiał konstrukcyjny. Na lewym brzegu stoi wysoki budynek w zielonym odcieniu. Futurystyczna bryła, jakby cała
zrobiona ze szkła, zdaje się odbijać niczym ogromne lustro krajobraz i kolory wokół. Zrobiło się pochmurno. Przechodzę
przez most. To już blisko. Wchodzę po niewielkich schodach na
górę. Widzę już bryłę kościoła. Trafiłem. Nareszcie.
– Dzień dobry. W ramach ruchu pielgrzymkowego dróg
świętego Jakuba, koordynowanego w Lublinie przez klasztor
benedyktynów, idę z pieszą pielgrzymką z Lublina do Santiago
de Compostela. Czy mógłbym dzisiaj przenocować przy parafii? Wystarczy mi tylko kawałek podłogi, mam matę i śpiwór –
wygłaszam swoją sakramentalną formułę do niewielkiej kobiety
w średnim wieku, stojącej naprzeciwko mnie.
– A co pan sobie właściwie wyobraża? Proszę pana. Tu nie
jest Polska. My nie możemy. Tu są Niemcy. Tu nie wolno nikogo przenocować na parafii. Pan nie rozumie, że tu są przepisy?
Ksiądz nawet mieszka gdzie indziej i ma tam tylko pokój. To
trzeba inaczej załatwiać. To trzeba wcześniej dzwonić, a nie tak
przyjść.
– Chwileczkę – przerywam słowotok mojej rozmówczyni,
której ton, wyraz twarzy i treść wypowiedzi sprawiają mi niekłamaną przykrość. – To znaczy mogę zostać czy nie?
– Przecież tłumaczę panu – dalej słowa niczym brudna bielizna wypadają z jej ust. Wszystko nieprawda. Albo może i prawda. Taka półprawda. Pewnie przepisy są. Takie i inne. Ale ja nocowałem już trzy razy w Niemczech w katolickich parafiach,
więc te wpierane mi z agresją tezy, że tu Niemcy, a nie Polska i
nie ma takiej możliwości, żeby przyjąć pielgrzyma na noc, są
po prostu jawnie nieprawdziwe. Każdy z nas, kiedy zechce, potrafi się zastawić dziesiątkiem uzasadnień, paragrafów i przepisów. Tylko po co? Kiedy prawda jest goła i naga. Ona się po
prostu boi. Boi się pewnie także tego, że jak przyjmie kogoś, to
następni przyjdą i będą żebrać o nocleg. W takim mieście jak
Frankfurt to możliwe, bo i wśród Polaków trafiają się cwaniacy,
którzy radzi by wykorzystać każdego naiwnego. Boi się, bo zo284

stała zostawiona na placówce przez księdza, pewnie z przykazaniem, żeby nie wmanewrowała go w jakieś nieprzewidziane
okoliczności. A pielgrzym idący z Lublina do Santiago jest właśnie taką nieprzewidzianą okolicznością. A życie powinno być
przewidziane. Zagwarantowane. Opisane przepisami i artykułami. Nie można w nim dopuścić do jakichś zakłóceń, nieregularności. Co by się wtedy stało? W końcu są pewnie i jakieś przepisy, które ktoś może nam rzucić w twarz i oskarżyć nas, żeśmy
ich nie zachowali.
– Ja nie chcę tego wszystkiego słuchać. Proszę mi tylko jasno powiedzieć. Rozumiem, że nie mogę zostać? Tak?
W trakcie następnego potoku słów mówię – dziękuję – i odwracam się. Dlaczego ludzie nie potrafią po prostu powiedzieć
– nie? Nie i już. Wiadomo. Po co te wszystkie zgniłe teksty,
ociekające obrzydliwością uzasadnienia? Mi jest nieprzyjemnie.
Jej jest nieprzyjemnie. Po co to wszystko? Dla kogo? Dla mnie?
Że tu Niemcy i dlatego nie ma takiej możliwości, żeby pielgrzyma idącego do Santiago przyjąć na podłogę na noc? Przypomina mi się taka anegdota, gdy starsza pani przychodzi do banku
wypłacić drobną kwotę. Urzędnik w okienku żąda od niej dokumentu tożsamości. Zdumiona kobieta pyta – Po co? Urzędnik
odpowiada, że to wymagane, żeby stwierdzić jej tożsamość. –
Ależ Adamie, przecież jestem twoją matką.
Siadam na murku przy parafii i wyciągam komórkę. Moja
przygoda z noclegiem w polskiej parafii katolickiej właśnie się
zakończyła. Dobrze, że bateria jest naładowana. Otwieram internet. Wpisuję w pole wyszukiwania „Frankfurt hostel”. Czytam pojawiające się pozycje. W międzyczasie wyciągam kawałek ciemnego chleba i odkręcam wodę. Notuję pierwszy kontakt
i dzwonię. Tak, najtańsze miejsce, jakie macie. Trzydzieści dwa
pięćdziesiąt. Rozumiem. Dzwonię do następnego miejsca. Gdy
kończę, podnoszę wzrok. Jakiś mężczyzna czyści plac przed parafią wodą pod ciśnieniem. Coś mu się zepsuło i pochyla się
nad maszynerią. Konsumuję chleb. Zjem go, a potem pójdę. Jeden z hosteli oferuje miejsce za nieco mniej niż dwadzieścia
euro. Dla mnie to drogo, ale w Niemczech i we Frankfurcie to
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prawdziwa okazja. Mężczyzna podnosi głowę i zwraca się do
mnie po polsku
– Dzień dobry.
– Dzień dobry – odpowiadam. – Zaraz sobie pójdę, tylko
skończę ten chleb.
– A... nie ma sprawy – macha ręką. – Daleko pan idzie?
– Z Lublina do Santiago.
Kiwa ze zrozumiem głową.
– I co? Pytał pan? – wskazuje na wejście, przed którym
przed chwilą rozmawiałem z kobietą.
– No niestety – kręcę głową – nie chcą mnie przenocować.
Mężczyzna jeszcze chwilę coś tam poprawia, po czym wykonuje gest przywołania ręką i mówi:
– Pan tu podejdzie.
Wychodzimy za krawędź budynku.
– Wie pan. Ja tu z kolegami pracujemy. To niedaleko. Osiem
kilometrów stąd. Jakby pan chciał, to może pan u nas przenocować za darmo.
– A gdzie to dokładnie?
Mężczyzna podaje mi nazwę miejscowości.
– Ale będziemy tam dopiero po dwudziestej pierwszej.
Patrzę na niego i nie za bardzo wiem co powiedzieć. Jasna
cholera mnie bierze na tę parafię. A z drugiej strony spotykam
ludzi. Podobno takie powiedzenie funkcjonuje, że nie jest dobrze spotkać Polaka za granicą. Teraz jednak widzę, że to nieprawda. Że Polacy to ludzie z sercem.
– Wie pan co. Uratował pan teraz moją wiarę w Polaków.
– E... nie ma sprawy. Sam wiem, jak to jest za granicą, jak
nie ma gdzie spać. To co, napisać panu adres?
Biorę do ręki niewielką kartkę z niebieskimi literami. Ściskam dłoń tego mężczyzny. Zaciągam w ten sposób dług. Dług
wobec Polaków, ale i dług wobec ludzi. Nawet jeśli tam nie pójdę, bo musiałbym się cofnąć, a następnego dnia mam do przejścia bardzo długi etap, nawet wtedy mam zobowiązanie. Zobowiązanie do bycia człowiekiem. To znaczy do niezamykania
się. Do dania pomocy. Komukolwiek i gdziekolwiek. Bo poma286

gając sobie nawzajem, fizycznie tworzymy wspólnotę, w której
zamieszkujemy. Jego gest to dla mnie wielka sprawa. Nie zostaję z frustracją i goryczą wyrzucenia z kolejnej polskiej parafii.
Zostaję z gestem Polaka, który wie, jak to jest być w potrzebie i
za granicą. Ściskam mu dłoń. Dziękuję mu krótko, ale prawdziwie. Zakładam plecak. Ruszam dalej. Sprawdzę najpierw ten
hostel. Idąc już, analizuję swoją sytuację. Hostel jest na zachód
od tej parafii. Znów muszę przejść przez Men. Zobaczę jednak
centrum miasta. Gdy tak pielgrzymuję, to właściwie niewiele
widzę czy zwiedzam. Krótka chwila w Lipsku, a poza tym to
jest pęd. Droga tak daleka, że nie pozwala na podziwianie
miejsc, przez które się przechodzi. Teraz jednak, idąc do tego
hostelu jakieś trzy kilometry, będę szedł przez samo centrum
Frankfurtu. Więc warto. Nocleg u rodaków to byłoby około
osiem, a z hostelu chyba więcej kilometrów na południowy
wschód. Potem chcę iść na zachód. Chyba nie stać mnie fizycznie i psychicznie na chodzenie w tę i z powrotem. Kto nie szedł
w taki sposób, nie zrozumie, jak dużym psychicznym obciążeniem jest decyzja, by w jakimś miejscu iść wstecz. To niemal
nie do zniesienia. Zawsze naprzód. Zawsze naprzód – tym człowiek żyje i to wie. Wchodzę ponownie na most. Tym razem ten
prowadzący wprost do centrum. Robię zdjęcia rzece, nowoczesnym budynkom. Proszę jakiegoś Niemca o zrobienie mi fotki.
Czy miałbym się bać, że weźmie mój telefon i zacznie gdzieś
biec? Nie. To ostatnia rzecz, jakiej mógłbym się spodziewać po
Niemcach. Mają to do siebie, że są uprzejmi i przewidywalni.
Uśmiecham się do zdjęcia. Robi mi jeszcze jedno. Będzie pamiątka. Zbyszek we Frankfurcie. Ruszam na drugą stronę rzeki.
Wchodzę między wysokie, ale tradycyjne budynki, to jeszcze nie centrum. Przede mną otwiera się duży plac. Na jednej z
jego krawędzi chyba ratusz. Tak, zauważyłem to już w internecie. Flaga Frankfurtu jest biało-czerwona. A godło to biały orzeł
na czerwonym tle. Wokół mnie robi się bardzo międzynarodowo. Wszystkie kolory skóry. Wszystkie barwy strojów. Murzyni, Azjaci, Hindusi, Niemcy rzecz jasna. Frankfurt to miasto
światowe. Światowej cywilizacji. Zapełnione kafejki, pachnące
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kebaby. Po prawej hipernowoczesny budynek jakiegoś centrum
handlowego. Widzę też duży, majestatyczny kościół. Ruszam w
jego kierunku, ale grzęznę w ciasnych uliczkach przegrodzonych rusztowaniami. Jakieś remonty. Zawracam. Nie mam sił i
czasu na eksperymenty. Idę w kierunku tego hostelu. Wprowadziłem adres do komórki i teraz GPS mnie prowadzi. Dochodzę
do tych wieżowców. Na niektórych nazwy niemieckich koncernów. Inne to anonimowe, wznoszące się w górę konstrukcje ze
szkła. Stal i beton są schowane za szklaną powierzchnią. Droga
mi się niemiłosiernie dłuży. Przeczesuję mijane obrazy w celu
wyłowienia frontonu jakiegoś supermarketu. Tylko tam mnie
stać, aby kupić jakieś jedzenie. Nic takiego nie znajduję. Idę teraz jakąś główną ulicą. Idę i idę, końca nie ma tej drodze.
Wreszcie po prawej dostrzegam przeszkloną fasadę. To hostel,
do którego dzwoniłem. Wchodzę do środka. Duża przestrzeń recepcyjna. Fotele, jakieś stoły, kwiaty. To hostel i hotel jednocześnie. Za ladą młody Hindus. Sprawnie mówi po angielsku.
Upewniam się co do ceny za najtańszy możliwy nocleg. Telefon
telefonem, ale na miejscu różnie może być. Dostaję do wypełnienia krótką ankietę, na której mam wpisać swoje dane. Odchodzę od lady. Siadam w miękkim fotelu. Wszędzie ciepłe
światło halogenowych żarówek umieszczonych pod sufitem.
Czysto, ładnie, nowocześnie. Wchodzą i wychodzą różni ludzie.
Niektórzy jak ja, z plecakami. Dzwonię jeszcze raz do polskiej
parafii. Ostatnia szansa. Kto wie. Może dodzwonię się do księdza. Nie szkodzi spróbować. Dodzwaniam się. Ksiądz. Dłoń z
komórką zaczyna mi ciążyć. Słyszę to samo, co przedtem. Skracam rozmowę. Dziękuję za odpowiedź. Wstaję i idę do Hindusa. Daje mi pościel na łóżko oraz kartę, która stanowi klucz do
pokoju. Tłumaczy, gdzie to jest. Przechodzę przez budynek recepcji i wychodzę na duży wewnętrzny dziedziniec. Otaczają
mnie ściany kilkupiętrowych budynków. Podchodzę do klatki
schodowej oznaczonej literą jak na mojej karcie. Zamek ustępuje. Jadę windą. Wysiadam. Jeszcze kilka kroków korytarzem
wyłożonym jakąś miękką ciemnoczerwoną wykładziną i karta
otwiera mi drzwi do pokoju. Za drzwiami rodzaj krótkiego ko288

rytarzyka. Po lewej wejście do toalety i dalej do łazienki. Jedna
toaleta i jedna łazienka na osiem osób. Jakoś damy radę. Dalej
pokój i cztery piętrowe łóżka. Moje jest na górze, drugie łóżko
po lewej. Nikogo nie ma. Powoli się rozbieram. Niestety w łazience, gdzie jest prysznic, narozstawiane całe mnóstwo kosmetyków i jakichś przyborów higienicznych. Jestem strasznie
zmęczony. Zmęczony drogą. Zmęczony stresem wynikającym z
szukania noclegu. Zmęczony niepewnością tego, co będzie jutro. Co będzie dalej? Czy to już ma tak być, że się będę szarpał?
Że w każdej chwili może się stać tak, że zakończę moją podróż
na jakichś drogich noclegach lub się rozchoruję, bo będzie padać, a ja nie będę miał się gdzie schronić? Kładę się na łóżku i
zamykam oczy. Zamykam też myśli, bo wcale nie chcę myśleć.
Chcę nie myśleć. Za wszelką cenę zebrać siły.
Po kilkunastu minutach otwierają się drzwi. Wchodzą dwie
młode dziewczyny i chłopak. Właściwie to trudno mi się zdecydować, czy to są kobiety, czy dziewczyny. Czy to młodzież, czy
już dorośli, choć młodzi. W ogóle to pierwszy raz w życiu jestem w takiej sytuacji, to znaczy nocuję w hostelu na Zachodzie. Podnoszę się z łóżka.
– Przepraszam. Pierwszy raz jestem w takim miejscu. Nie
wiem, jakie tu są zasady, ale u nas jest taki zwyczaj, że ludzie,
jak mają nocować razem, to się sobie przedstawiają – zagajam.
– Mam na imię Zbigniew, jestem z Polski. Jestem pielgrzymem
i idę z Polski do Santiago w Hiszpanii.
Uśmiechają się. Chłopak przedstawia się najpierw, potem
dziewczyny. To młodzi ludzie z zachodniego wybrzeża USA.
Konkretnie z Kalifornii. Zwiedzają świat i właśnie przyjechali
do Frankfurtu. Przedtem byli w Szanghaju. Wymieniamy
uprzejmości, po czym pytam, czy to nie ich te rzeczy zostawione pod prysznicem, do którego teraz nie sposób wejść. Jedna z
dziewczyn potwierdza, że to jej, przeprasza i mówi, że zaraz
sprzątnie. Ma skośne oczy.
Postanawiam wyjść na miasto. Jestem głodny. Muszę znaleźć jakiś Lidl, Aldi lub inny supermarket. Robi się późno i pochmurno, ciemno. Pokonuję metry z trudem. Bezskutecznie wo289

dzę wzrokiem po otoczeniu. W końcu, po godzinie szukania,
wracam głodny na kwaterę. Zastaję w niej dwie młodziutkie
Niemki. Wyglądają mi na mniej niż osiemnaście lat. Poprzestajemy na krótkim przestawieniu się sobie. Zmęczenie wchodzi
mi za koszulę. Wślizguje się podstępnie przez pory skóry,
gdzieś do ośrodka, który dysponuje całą energią organizmu.
Przygotowuję się do snu. Krótka toaleta. Rozścielenie śpiwora.
Wspinam się na swoje łóżko. Więc będziemy dziś spać w szóstkę. Dwa łóżka pozostają wolne. Jestem zmęczony i chce mi się
jeść. Ale to, jak zwykle, nie potrafi mnie zatrzymać w rzeczywistości dnia. Spadam w sen jak kamień. Bez pamięci. Bez zabezpieczeń. Bez hamulców.
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Dzień 44. Wiesbaden
Wczoraj, jeszcze z hostelu, zadzwoniłem pod ostatni adres,
jaki dostałem mailem z domu. Ostatni, jaki dało się znaleźć, tak
aby miał coś wspólnego z Polską. To Polska Misja Katolicka w
Niemczech. Mieści się w Wiesbaden. Ksiądz po krótkiej rozmowie zgodził się, żebym przyszedł. Dalej nie mam już nic. Nie
ma polskich parafii. Nie ma polskich księży. Nie ma nic.
Idę. Moknę. Jestem głodny. Wczoraj zjadłem na śniadanie
resztkę płatków owsianych, a na przymusowym przystanku
przy polskiej parafii trzy ostatnie kromki chleba. I to było pożywienie na poprzedni dzień drogi. Poratowały mnie jeszcze czereśnie. Teraz jednak odczuwam głód. Jest szaro i chłodno. Idę
przez przedmieścia Frankfurtu i nic mi się już nie chce. Ta ciągła chybotanina z noclegami, głód, to wszystko odbiera mi nadzieję i ochotę do marszu. Nie wiem, co będzie za Wiesbaden.
Po prostu nie wiem. Może się zdarzyć tak, że będą dostępne tylko miejsca za duże pieniądze. Ciągle wraca mi temat namiotu.
Krople, spadając na chodnik, zdążyły już zacząć tworzyć kałuże. Stawiam stopy tak, by je omijać. Kilkanaście metrów przede
mną idzie jakaś dziwna starsza kobieta. Ma sweter we wściekle
różowym kolorze, kolorową parasolkę, którą wymachuje na
lewo i prawo, co chwilę się ogląda do tyłu i coś wykrzykuje.
Wariatka – przywykło się u nas mówić o takich. Głód jest bardzo śmieszny. Po pewnym czasie przestaje być doznaniem żołądka. Problem już nie jest w tym, że chce mi się jeść, że mnie,
jak to mówią, ssie, że odczuwam głód w popularnym tego słowa znaczeniu. Problem w tym, że całe funkcjonowanie organizmu ulega zakłóceniu. Wszystko jest nie tak. Moje myślenie się
zmienia. Ciemnieje jak ta pogoda dookoła mnie. Gęstnieje. Myśli, zamiast kołysać się swobodnie na wietrze czasu, przyczajają
się przy gruncie jak jakieś ciemne kamienie nagrobkowe. Robi
się po prostu ciężko. Idę i łowię oczami mijane obrazy. I nagle
– jest! Tak, po drugiej stronie ulicy – supermarket. Przechodzę
przez pas jezdni, rozglądając się uprzednio. Zanurzam się w
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oświetlone wnętrze, mijam półki obłożone stosami tego, co
bym chętnie zjadł, ale nie dzisiaj. Wybieram moje tradycyjne
menu. Ciemny chleb, salami, ser, płatki owsiane. Kupuję też jogurt i wodę. Nieopodal marketu siadam na przystanku i konsumuję część tych kupionych zapasów, będę miał mniej do niesienia. Chwila szczęścia i poczucia powrotu do równowagi. Zapinam plecak i ponownie wychodzę na siąpiący deszcz.
Po mojej prawej stronie coś się rusza. Na szerokiej płaszczyźnie jakieś pięćdziesiąt metrów trawy. Podskakują na niej
małe kształty. Zatrzymuję się. Patrzę. Kic, kic, skaczą. Przemieszczają się to w jedną, to w drugą stronę. Hop, hop i już
zniknął w żywopłocie. Małe króliki. Mają charakterystyczne
uszy, białe ogonki, całe są szaro umaszczone. Ruszam. Rozbiegają się. Chcę zrobić im zdjęcie. Łatwo powiedzieć. Pada, a te
łobuzy kic, kic, uciekają. Jest w tych zwierzętach coś sympatycznego. Jakaś bezinteresowność. Spontaniczność. Nie noszą
ze sobą całego tego bagażu, jak ludzie. Bagażu myśli, pamięci,
bólu, obaw. Po prostu są. Skakaniem, konsumowaniem liści czy
co tam im smakuje. Nie zajmują ich ważne rzeczy. Nie mają
planów. Nie gromadzą wspomnień. Gdyśmy tylko byli zdolni
gromadzić jedynie te dobre wspomnienia. Posiadać jedynie te
dobre oczekiwania. Ale guzik. Z upływem życia worek, w którym niesiemy bagaż naszych doświadczeń, staje się z reguły
cięższy i cięższy. Tak jak życie staje się często trudniejsze.
Dzieciństwo wspominamy jako czas beztroski. Prawie jak te
króliki, biegaliśmy i cieszyliśmy się wszystkim. Dziś dla dzieci
są wymyślne zabawki i komputery. Ale dawniej kawałek patyka
i koledzy wystarczali do stworzenia panoramy heroicznych
zmagań, w których mali chłopcy przeżywali, na chwilę i na poważnie, pasjonujące przygody. Potem przyszedł czas wymagań.
Ciągle nie było źle, ale na człowieka został nałożony kołnierz
konieczności. Szkoła. Trzeba się było dostosować. Sprostać stawianym wyzwaniom. Uczyć się, na swój sposób pracować. Marzyło się o dorosłości, kiedy człowiek będzie wreszcie mógł robić, co tylko chce, a nie to, na co mu pozwolą rodzice albo nauczyciele. I w końcu przychodzi ten moment. Kiedy ruszamy
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samodzielnie w świat. Piękny i zaczarowany. Kiedy przyszłość
jest szeroko otwarta, życie, niczym bezkresny, połyskujący w
słońcu bezmiar wód, zachęca i obiecuje wszystko, o czym człowiek zamarzy. Dana też bywa miłość i w jej następstwie rodzina. I w tym zachwycie dorosłością odkrywamy po czasie, że nagle za wszystko odpowiadamy. Od nas zależy nasz los. Naszej
rodziny. Naszych dzieci. Już nie jesteśmy swobodnymi dzieciakami pędzącymi wśród drzew i krzewów z okrzykami bojowymi. Nie jesteśmy młodzieżą, świadomą uwierającego ją gorsetu
obowiązków, ale wciąż w zasadzie wolną od trosk, jakie niesie
życie. Ktoś to życie zapewniał i gdy spełniło się niechciane wymagania, to znów świat był obietnicą, z której można było korzystać. Potem świat stał się zadaniem. Życiem dla innych. Całkowitą odpowiedzialnością. Wraz z upływem czasu przybywa
też doświadczeń trudnych, które w jakiś niewytłumaczalny sposób wybijają się w pamięci przed te przyjemne. To może mechanizm zwierzęcy, pamięć o zagrożeniach, by potem ich uniknąć. Wreszcie mamy to, co mamy, wolność, odpowiedzialność i
jakże gorzki czasem bagaż naszego losu. Nie ma w nas już tej
spontaniczności, nieświadomej, a przez to uroczej, radości.
Może to jakiś błąd? Może możemy się jej z powrotem nauczyć?
Może to nasza wina albo skutek naszej postawy, że zachodzą te
wszystkie zmiany? Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego – powiedział Jezus. To zwykle
bywa tłumaczone tak, że chodzi o pokorę, że macie być uniżeni
i pokorni, i mali jak dzieci. Nie wydaje mi się. Dzieci wcale pokorne nie są. One są właśnie naturalne i co ważniejsze, spontaniczne. Nie wiedzą, co to reguły, przepisy, konieczności, wymagania. Dzieci po prostu przychodziły do Jezusa, a uczniowie
starali się im przeszkodzić. Dzieci nie były świadome, czy można, czy nie można, czy są godne, czy niegodne. Nic ich to nie
obchodziło. Dorośli zaczynają tworzyć koncepcje, koncesje,
procedury, skomplikowany labirynt powinności i uprawnień.
Ciągle wymyślamy świat, zamiast w nim po prostu żyć. Zwykłym życiem. Spontanicznym, jak te dzieci.
Po mojej prawej stronie, za ceglastym płotem, linia kolejo293

wa. Za nią biurowiec z napisem Siemens. Zazdroszczę Niemcom tych światowych marek. Tych nazw, które na całym świecie coś znaczą. Chciałbym, żeby takie też były w Polsce. Do
tego trzeba czasu. Czasu i pracy. Nie od razu Kraków zbudowano. No ale... trzeba budować, a w dzisiejszym świecie nie jest to
takie łatwe. Kiedyś przeczytałem taką fajną wypowiedź, że biznes w mikroskali jest jak szachy. Trzeba rozsądku, inteligencji i
pracy. W skali państwa jest jak poker. A biznes na skalę międzynarodową to już gra w trzy karty. Uśmiałem się z tego, ale dopuszczam, że jest w tych słowach jakaś prawda. To znaczy, że
powyżej pewnego progu inne mechanizmy, niż tylko czysto
rynkowe, zaczynają odgrywać wiodącą i decydującą rolę.
Przed Wiesbaden spotykam polskie małżeństwo. Szli z wózkiem i rozmawiali ze sobą. Zagaduję do nich po polsku. Robi
się na chwilę miło. Mówię do nich, że moim największym problemem jest znalezienie noclegu. Radzą szukać przez Facebook, przecież na świecie i w Niemczech jest tylu Polaków. To łatwo powiedzieć. Poszukać. Korzystanie z internetu przez komórkę jest trochę trudne. Trudno się wpisuje i wybiera. Bywa,
że łączność jest bardzo zła, na granicy załamania. Na koniec to
się często tak wydaje, że tam wszystko można znaleźć, a gdy
zaczyna się szukać, upływa czas i wartościowej informacji dalej
nie ma. Żegnam się z nimi i idę dalej. Po mojej lewej stronie
dostrzegam czereśnie. Rosną w jakiejś wysokiej trawie. Sto metrów dalej zabudowania gospodarstwa. Skręcam. Zdejmuję plecak. Mam jeszcze trochę zapasów jedzenia, ale kto by się tam
oparł niemieckim czereśniom. Jem. Nie zważając na nic, jem.
Napełniam się tym kolorem. Dałbym głowę, że smak dojrzałych czereśni ma kolor. Ten kolor to kolor maków prześwietlonych słońcem. Ma też ciężar. Ten ciężar to ciężar miodu. Ten
kolor i ten ciężar zmieniają się wewnątrz mnie w jakąś energię,
która automatycznie rozświetla moje myśli i całe moje ciało.
Jem. Po pewnym czasie nie jestem w stanie już wrzucić w siebie więcej. Wyjmuję torebkę foliową i rwę owoce do torebki.
Wiążę ją do plecaka. Ruszam dalej.
„Landenshauptstadt Wiesbaden” – głosi napis na tablicy
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ustawionej przy drodze. Wiem co to, to drugie, znaczenia
pierwszego słowa mogę się tylko domyślać. Śmieszni są ci
Niemcy z tworzeniem słów będących zbitkami innych słów. Źle
się to czyta, ale tak się widać przyjęło. Świeci słońce i robi się
ciepło. Droga powoli przechodzi w ulicę. Po mojej prawej stronie na wysokim maszcie powiewa flaga amerykańska. Jakiś
konsulat albo coś takiego. Wiesbaden leży niżej. Odczytuję na
GPS kierunek do Misji Polskiej. Przede mną duży biurowiec o
złotych oknach. Szyby mają na zewnątrz taki właśnie odcień.
Po lewej stronie, na rozległych trawiastych błoniach, duże wesołe miasteczko. Ludzie, karuzele, stoiska. Czytam duży napis:
„Tydzień przyjaźni niemiecko-amerykańskiej”. No proszę. Jak
się kochają. To dobrze. Mniej napięć, więcej dobrych relacji.
Wszystkie wojny są w zasadzie bez sensu. Bez sensu dla zwykłych ludzi. Szaleni politycy, cwani macherzy od globalnych
procesów i interesów, opętani władzą imperatorzy, wojna to ich
chleb, a sianie nienawiści to ich rola. Ludzie wcale nie chcą
konfliktów. Chcą żyć, wychowywać dzieci, cieszyć na tyle, na
ile jest to możliwe. Więc takie festyny są dla mnie bardzo w porządku. Na wielkim skrzyżowaniu pomyliłem trochę drogę. Zamiast skręcić ostro w prawo i w dół, poszedłem prosto. Teraz
jednak zawracam. Ostatnie kilkaset metrów pokonuję zupełnie
spokojnie. Nawet nie czuję większego zmęczenia. Za to czuję
zbliżającą się rewolucję w jelitach. Tym razem czereśni było za
wiele. Dobrze, że do mety blisko.
– Dzień dobry – mówię do sporo młodszego ode mnie mężczyzny, stojącego w drzwiach niewielkiego budynku. To właśnie Polska Misja Katolicka. Jest tu kościół i niewielki parterowy budynek parafialny. – Jestem pielgrzymem, dzwoniłem do
księdza – zatrzymuję głos na chwilę, szukając wzrokiem oznak
zrozumienia – ksiądz powiedział, że mogę przyjść.
– A skąd pan idzie?
– Idę z Lublina do Santiago de Compostela – odpowiadam z
cieniem dumy.
– O, to daleka droga jeszcze przed panem.
Coś się we mnie ścina. Ta sama sekwencja słów, która mnie
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nawiedzała w Polsce sto, dwieście, pięćset kilometrów od
domu. To samo wyznanie niewiary, braku uznania i pewnej deprecjacji dla tego, co już osiągnąłem.
– Wie pan co? – mówię do nowo napotkanego rodaka. – Jak
mówię Niemcom, kim jestem i skąd, i dokąd idę, to słyszę wyrazy uznania. Jak mówię to Polakom, to niezależnie od tego jaki
dystans przeszedłem, słyszę to, co pan przed chwilą powiedział:
O, to daleka droga jeszcze przed panem.
Pan Jacek, tak ma na imię, trochę się konfunduje i przeprasza. Ale coś nie tak jest z nami Polakami. Mamy za mało ukierunkowania na sukces, na dokonanie czegoś. Za dużo obaw,
wątpliwości, braku poczucia satysfakcji.
– Ksiądz coś wspominał, że pan przyjdzie, ale teraz go nie
ma. Zaraz zadzwonię.
– Ksiądz powiedział, że będę mógł zostać.
Wzrok i mina pana Jacka wyrażają jedno – niedowierzanie.
– Wie pan. Tu u nas, to na pewno nie można. Może gdzieś
panu znajdziemy miejsce. O, siostry prowadzą taki dom. Albo –
wymienia kolejne opcje.
Czuję, że muszę skorzystać z toalety. Przepraszam go i wędruję tam, gdzie król chodzi piechotą. Tym razem czereśni było
za dużo. Czuję się trochę jak Apollo 15 startujący w kierunku
księżyca. Okropne uczucie. Mam wyrzuty sumienia. Ale co zrobić. Wędruję ponownie do pana Jacka. Niestety ksiądz wyjechał
i nie odbiera telefonu. Dostaję herbatę i zaczynamy rozmawiać.
Mimo początkowego dysonansu związanego z tym „O, to daleka droga jeszcze przed panem”, rozmawia nam się otwarcie i
sympatycznie. Jacek wypytuje o drogę, o moje doświadczenia.
Mówię, że kłopot z noclegami. Że jak są, to drogie.
– A gdzie pan jutro chce iść?
– Chyba do Bingen.
Jacek wyszukuje dla mnie drogę w internecie.
– Ten most jest w remoncie, więc jak pan chce, to musi pan
przejść przez ten drugi – pokazuje mi na mapie.
Bingen leży po południowej stronie Renu, a ja jestem po północnej. Naprzeciwko Wiesbaden, po drugiej stronie rzeki, leży
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jedno najciekawszych miast Niemiec – Moguncja. Mogę
przejść przez Ren do Moguncji i potem już południowym brzegiem do Bingen.
– A jest w tej Moguncji jakiś kościół? Jutro niedziela – pytam.
– O, kościołów to tam jest dużo. – Pan Jacek wskazuje mi,
gdzie mógłbym udać się na mszę.
Prawdę mówiąc, nie podoba mi się trochę ten pomysł. Przejście w tym miejscu przez Ren, marsz przez duże miasto, w sumie do Bingen robi się bardzo daleko. Widzę na ekranie drogę
tuż nad Renem, po jego północnej stronie, wiodącą do jakiejś
miejscowości naprzeciwko Bingen.
– A tędy? – pytam.
– Tu doszedłby pan do Rüdesheim. Stamtąd jest przeprawa
promowa na drugą stronę.
Ta droga wygląda dużo lepiej. Biegnie tuż nad rzeką. A nie
jakimiś ruchliwymi ulicami. Tylko ta niedziela... Jacek wyszukuje dla mnie schronisko młodzieżowe w Bingen. Wybiera numer telefonu i dzwoni.
– Tam będzie dużo taniej. Wie pan, Frankfurt, to drogo. Pewnie z siedem euro w tym Bingen.
Rozmawia. Niewiele rozumiem z potoku niemieckich słów.
W końcu odkłada słuchawkę.
– Trzydzieści osiem euro – mówi z niedowierzaniem. – Kurcze, to chyba sezon.
Moje szanse noclegowe więdną jak kwiaty po miesięcznym
pobycie w wazonie.
– No nic, będę musiał coś znaleźć. Może zapytam w jakimś
kościele – mówię tak zupełnie bez przekonania. Ot, żeby jakoś
wyjść z niezręcznej sytuacji, że oto nie mam gdzie jutro nocować. W końcu i tak ten facet stara mi się pomóc.
Jacek pyta o dalsze plany. Na wiadomość, że pójdę przez
Francję, przypomina sobie, że zna polskiego księdza we Francji, niedaleko granicy. Dzwoni. Siedzę i jest mi dobrze. Spotkałem człowieka, który faktycznie chce mi pomóc. Jackowi udaje
się połączyć. Tym razem rozmawia po polsku. W moim sercu
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rośnie nadzieja. Może uda się znaleźć jakiś przyczółek we Francji. Niestety. Moja nadzieja gaśnie wraz z końcem tej rozmowy.
Ksiądz jedzie na urlop do Polski. Właśnie teraz. Rozmawiamy
dalej, Jacek dzwoni do księdza z Misji. Ciągle bez skutku. Zbliża się dwudziesta. Nie chcę go obarczać swoją osobą. Superfacet z niego, ale pewnie też ma jakieś obowiązki i zajęcia. Mówię, że siądę w korytarzu wejściowym i poczekam na księdza.
Zajmuję miejsce na krześle. Liczę minuty. Ksiądz zapadł się
pod ziemię albo po prostu ma wyciszony telefon. O dwudziestej
pierwszej zaczynają mi się zamykać oczy. Czas robi się gęsty i
rozciągliwy. Jacek raz po raz próbuje nawiązać kontakt. Próbuje
też wymyślić, gdzie mnie umieszczą i zawiozą, jak ksiądz wróci, bo przecież tu zostać nie mogę. Nie wiem, dlaczego nie
mogę. Nie pytam. Po prostu siedzę. Zapadam w jakiś letarg.
Może ksiądz już nigdy nie przyjedzie. Może tak zostanę na tym
krześle na zawsze. Nie, to niemożliwe. Pewnie z niego spadnę,
jak usnę. Co będzie potem? W końcu jakiś dźwięk przed
drzwiami. Parkuje samochód. Kilka chwil później w drzwiach
ukazuje się sylwetka kapłana. Szczupły, niewysoki, starszy.
Wita się ze mną serdecznie.
– A pan? Co z panem zrobimy? – Jacek pyta księdza, wskazując moją osobę.
– Pan zostanie u nas na noc.
I na tym się kończą wszystkie niemożliwości i problemy z
moim dzisiejszym noclegiem. Ksiądz jest serdeczny i uprzejmy.
Nie ma w tej chwili księdza proboszcza i on go jakby zastępuje.
Może to i dobrze dla mnie? Może jakby był ksiądz proboszcz,
to procedury i obowiązki, i zasady, i trzeba by szukać gdzie indziej? Jemy razem kolację. Ksiądz pyta, czy mogę spać na podłodze w tym pokoju, gdzie jesteśmy. Jasne, że mogę. Podłoga to
luksus. W końcu zostaję sam. Dziękuję Bogu za tych ludzi. Za
każdą taką decyzję, która, chociaż może nie jest łatwa, bo łatwiej jest kłopot odsunąć od siebie, to jest prezentem, jaki dostaję w tej drodze. Prezentem od Boga. Bo każdy, kto robi coś
dla innego, tak naprawdę pełni rolę Pana Boga. Bo Bóg nie ma
rąk. Nasze ręce są jedynymi, jakie posiada. Robiąc coś dla in298

nych, stajemy się jego ludźmi. Jego ludem. Jego ciałem. Jego
kościołem. Czasem za dużą wagę przykładamy do formalnych
form praktykowania wiary, tak dużą, że potrafi nam to przysłonić to, co jest jej istotą, tworzenie wspólnoty w oparciu o dobro
i miłość, które przejawiają się we wzajemnej pomocy. Nie możemy niczego zachować ani niczego mieć. To przejściowe i
złudne. Możemy tylko dawać i tylko coś robić. Dając i robiąc
coś dla innych, stajemy się. Nam się zdaje, że nic z tego nie zostaje. A mi się zdaje inaczej. Zdaje mi się, że nie istnieje nic
trwalszego od każdego gestu pomocy innemu człowiekowi.
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. Byłem w podróży, a nie przyjęliście mnie. Albo znowu, byłem w
podróży, a przyjęliście mnie. Dziękuję Bogu za tego księdza.
Dziękuję też za Jacka, który jak umiał, starał się mi pomóc. Polecam ich Jego opiece, opadając w sen, zawinięty w moim czerwonym śpiworze. Jest już ciemno. Osuwam się w noc. Na różańcu pomodlę się za nich jutro.
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Dzień 45. Rüdesheim am
Rhein
Idę w dół, do Renu. Potem skręcę w prawo i nad rzeką pójdę
do Rüdesheim. Tam są dwa klasztory. Znaczy, niezupełnie tam,
trochę na północ. Ale może zapytam. Może się uda. Jak nie, to
przeprawię się przez Ren do Bingen. Po raz pierwszy nie mam
właściwie żadnego planu. Idę w ciemno. Co będzie, to będzie.
Przede mną tablica. Msza święta w kościele Piotra i Pawła o
dziewiątej trzydzieści. Hurra. Jest niedziela. Jak znalazł. Sprawdzam w GPS, gdzie ten kościół. Niedaleko. Łatwo pokonuję
kilkaset metrów. Znaki, przypadki czy zbiegi okoliczności? Całkiem przypadkiem trafiłem na tę tablicę, przypadkowo o czasie
pozwalającym mi dotrzeć na mszę.
Kościół jest duży. Nowoczesny. Ksiądz w czerwonym ornacie. Starszy. Łysiejący. W okularach. Po obu stronach rząd ministrantów. Fajne chłopaki. Usiłuję odczytać to, co się dzieje.
Teksty są w końcu takie same na każdej mszy, z wyjątkiem czytań i kazania. Łapię niektóre zdania. Czasem nawet wiem, o co
chodzi. Modlę się z nimi. Klękamy. Cały kościół klęczy. Gdy
chcę się podnosić, bo wydaje mi się, że to już, rzucam wzrokiem obok i w ostatniej chwili rezygnuję. Klęczymy dalej. Jakieś poważne słowa. Zgubiłem się w toku tej mszy. Nie wiem
dokładnie, o czym teraz mowa. Klęczymy dalej. Atmosfera,
muzyka, wszystko razem jest bardzo poważne. Wstaję gdzieś
po siedmiu albo więcej minutach. Już mnie kolana rozbolały od
tego klęczenia. Dalej wszystko na poważnie. Niemcy mają jednak dziwną muzykalność. Te pieśni wcale mi się nie podobają.
Nasze lepsze. Rzecz gustu. Po mszy, gdy wychodzę z kościoła,
cała msza trwała z półtorej godziny, widzę ludzi stojących w
grupkach i rozmawiających ze sobą na placu. Jakby wszyscy, co
wyszli, nie szli wcale do domu, jak to jest u nas w zwyczaju,
tylko teraz witali się, częstowali nowościami, tym, co się komu
wydarzyło, tym co w mieście czy na świecie. Między nimi wi300

dzę księdza. Przechodzę tak przez ten rozmowny tłumek. Ruszam dalej.
Po mojej lewej stronie płynie Ren. To nazwy dają znaczenia.
Elementom przyrody, krajobrazu. Bez tej nazwy to byłaby piękna, skrząca się w słońcu rzeka. W miarę szeroka, spokojna. Byłaby po prostu czymś, co syci oczy, czymś, co trzeba pokonać
mostem albo jakąś przeprawą. Byłaby miejscem, nad którym
można usiąść, zanurzyć nogi w wodzie, zamyślić się. Albo wcale nie myśleć, tylko się wyciągnąć i przez półprzymknięte powieki pozwalać, by nici słońca wpadały do oczu. Ale z nazwą
rzeka nabiera całkiem innego charakteru. Już nie jest tylko tym,
czym jest, staje się – Renem. Całą historią, jaka się nad tą rzeką
toczyła. Sumą wszystkich zdarzeń, które się otarły o jej brzegi.
Staje się tą konkretną rzeką, jaka się pojawiała w literaturze, w
słowach, w myślach. Staje się elementem krajobrazu, ale nie fizycznego, tego, który postrzegają oczy, ale tego, jaki tworzy się
z ludzkich myśli, ze słów pamiętanych, z tych zapisanych, tych
utrwalonych w kamieniach, w obrazach. Staje się ta rzeka elementem ludzkich miast. Moguncji, Bingen. Przez wszystkie zapamiętane wieki, przez imiona świętych i znanych ludzi, Ren
staje się elementem krajobrazu ludzkich losów, dziejów, marzeń
i pamięci. I dlatego właśnie nabiera takiego całkiem innego,
ważniejszego znaczenia. Dzięki swojej nazwie.
Po mojej prawej stronie, na wznoszących się w górę zboczach wzgórz, znajdują się winnice. Te zbocza nachylone są w
kierunku południowym, zapewniając najlepsze możliwe nasłonecznienie. Tu robią słynne wina reńskie. Kiedyś próbowałem.
Nie smakowało mi. Okolica jest bogata. Nasycenie aut Ferdynanda Porshe większe, niż gdzie indziej. Zatrzymuję się na
chwilę przed jakimś domem. Widzę ławkę. Siadam. Odpoczywam.
Sprawdzam jeszcze raz w internecie te klasztory. Są dwa. Jeden bliżej Renu, drugi znacznie dalej. Oba po stronie północnej,
czyli po tej, po której teraz jestem. Ten pierwszy klasztor wygląda jakoś dziwnie. Nie bardzo mogę zrozumieć pojawiające
się napisy. Mam wrażenie, że to może być jakiś obiekt muzeal301

ny. Masywny, ogromny wręcz budynek, przypominający warowny zamek, nie sprawia wrażenia aktywnego obiektu sakralnego. Nie potrafię rozstrzygnąć – muzeum czy faktyczny klasztor. Teraz klasztory nie mają wzięcia. Świat się zmienia. Każdy
chce doświadczać więcej, barwniej, dosadniej.
Ren po mojej lewej stronie sprawia wrażenie, jakby wylał.
Słońce zaszło za chmury i szara teraz rzeka rozlewa się tak szeroko, że na jej środku stoją drzewa. Przecież tam nie wyrosły.
Musiało wylać – tłumaczę sobie. Czy mnie przyjmą? Czy znajdę nocleg? Na tej mszy trochę zabałaganiłem. Natraciłem czasu. Ba. Czy czas można stracić? Nieważne. Ważne, że robi się
późno, a ja jestem coraz bardziej zmęczony. I nie wiem. Po prostu nie wiem. Co dzisiaj ze mną będzie. Prognoza znów zapowiada możliwość opadów w nocy. Z daleka dostrzegam wreszcie klasztor, do którego idę. Wysokie wieże, wysokie mury, całkiem jak potężny zamek z rudoczerwonej cegły. Klasztor mieści
się na sporym wzniesieniu. W dole Ren. Wokół winorośle.
Wspinam się pod górę. Całość okolona jakimś murem. Parking,
na nim nieliczne samochody. Jakaś para spaceruje wzdłuż majestatycznej budowli. Zwiedzają. Klasztor jest ogromy. Teraz z
bliska dosłowniej tego doświadczam. Idę wzdłuż pionowych
ścian. Korzystam z toalety. Prozaiczne potrzeby i problemy
pielgrzyma w drodze. W końcu wchodzę na rozległy dziedziniec. Po lewej stronie jakieś otwarte, oświetlone pomieszczenie.
W nim rozłożone prospekty. Stoi też automat do kawy i herbaty.
Żywej duszy nie ma. Wracam na dziedziniec i po schodach podchodzę do drzwi prowadzących do klasztoru. Naciskam dzwonek. Słyszę jego dźwięk. Czy ktoś tu jest? Próbuję jeszcze raz i
jeszcze raz. Po piątym razie siadam zrezygnowany na ławce
przed tymi drzwiami. Przede mną, poniżej, brama w kamiennym murze, przez którą wszedłem na dziedziniec, dalej, jakieś
dwa kilometry w dole, widzę Rüdesheim i płynący Ren. Nie
mam siły dłużej iść. Nie wiem, co robić. Po lewej stronie dziedzińca jest wejście do kościoła. Tak mi się przynajmniej wydaje. Widzę jakichś turystów. Pytam ich, czy tam można wejść.
Można. Idę więc i uchylam potężne drzwi. Właśnie wychodzi
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przez nie dwóch zakonników.
– Przepraszam.
– Tak?
– Jestem pielgrzymem. Szukam noclegu. Czy w tym klasztorze mógłbym przenocować na noc?
– To trzeba zapytać sióstr. Niech pan podejdzie tam na furtę i
zadzwoni – zakonnik wskazuje mi miejsce i drzwi, sprzed których przyszedłem.
– Ja tam dzwoniłem już pół godziny, nikt nie otwiera, nikt
się nie zgłasza.
– Bo siostry były na nabożeństwie. Teraz wracają właśnie.
Niech pan spróbuje teraz.
Dziękuję księdzu, bo to chyba ksiądz zakonny. Pewnie właśnie dla owych sióstr to nabożeństwo odprawiał. Tuptam ponownie po schodkach i dzwonię do furty. Tym razem po kilkunastu sekundach rozlega się za drzwiami szuranie. Skrzydło
drzwi się uchyla i pojawia się w nich siostra zakonna. Przedstawiam jej swoją prośbę. Kręci głową. Pójdzie zapytać, wróci za
dziesięć minut. Wreszcie po dziesięciu minutach pojawia się
znowu. Niestety. Nie mają miejsc. Wszystko zajęte. Robi mi się
ciężko.
– Może pójdzie pan do klasztoru franciszkanów, to nie tak
daleko – proponuje siostra. To na nic. Nie pójdę tam. Nie pójdę,
bo to dodatkowe kilometry na północ, a więc w przeciwnym
kierunku, niż zamierzam iść. Nie pójdę, bo jestem już zmięty tą
drogą i nie mam siły. Nie pójdę, bo to znowu będzie droga
przez wzgórza i jak ostatecznie tam się okaże, że z jakichś
względów nie mogę zostać, to będę już całkiem ugotowany. –
To może w Bingen, tam jest schronisko – podpowiada siostra.
– Nie stać mnie – kręcę głową i jest mi wstyd. Ale taka jest
prawda. Czasem się mówi: brutalna. Prawda brutalna jest wtedy, kiedy wyraża to, czego wcale nie chcemy wiedzieć, poznać,
pokazać. Kiedy chcielibyśmy ukryć albo przemilczeć, albo nie
mówić. Ale mnie po prostu nie stać na te trzydzieści osiem euro
za noc.
Siostra spuszcza ze smutkiem głowę. Zza jej pleców wycho303

dzi jeszcze inna. Rozmawiają ze sobą. Słyszę, jak pada nazwa
Bingen, ale ta, co ze mną rozmawiała, kręci głową. Po jeszcze
kilku zdaniach odwraca się w moją stronę.
– Wie pan co? Coś dla pana znajdziemy. – Uśmiecham się. –
Siostra pana zaprowadzi, wskazuje na tę drugą zakonnicę.
Wędrujemy przez czyste i nowoczesne wnętrze. Siostra pokazuje mi, gdzie jest kuchnia, potem prowadzi mnie do pokoju.
Nie mam słów. Po prostu luksus.
– A ile to wszystko będzie kosztować? – W końcu pytam.
– Ile pan zechce – uśmiecha się siostra. – Mamy ceny osiemdziesiąt euro za pokój. Ale pielgrzym zapłaci co łaska.
Zostaję z tym prezentem w swoim pokoju. Więc znów taki
kołowrotek. Lęk, zagrożenie i w ostatniej chwili obrót wydarzeń taki, że wszystko jest odwrotnie. Bezpieczeństwo i wygoda. Grzeję w kuchni herbatę. Potem idę do kościoła. Z części
mieszkalnej prowadzi do budynku kościoła długi korytarz. Na
końcu drzwi. Otwierają się na kartę, którą dostałem od siostry.
Wewnątrz jest cicho i ciemno. Ledwie kilka osób z przodu. Idę
spokojnie w stronę ołtarza. Siadam na krześle. Będę na mszy.
Drugi raz dzisiaj. Z lekkiego półmroku, w jakim pogrążony jest
kościół, patrzy na mnie z wysoka postać Jezusa. Jest ogromna.
Wymalowana wysoko, na szerokość całej głównej nawy. Jezus
ma rozłożone dłonie, jakby obejmował nimi... świat? Ten kościół? Mnie? Nie wiem. Nic nie mówię. Jakby onieśmielony
urodą tego sanktuarium. Z prawej strony wychodzi dwóch księży. Obaj od góry do dołu w czerwonych szatach. Siadają bokiem do mnie. Bokiem do nas. Siadają i siedzą. Patrzę na zegarek. Chyba to już. To ta godzina. Przecież msza powinna się
rozpocząć. Słyszę skądś śpiew. Niezbyt głośny. Na wiele głosów. Patrzę tak bezwiednie i słucham. Nie wiem, kto śpiewa.
Może to z głośników. Melodia jest niezwykła. Chyba gregoriańska albo coś w tym stylu. Specjalistą od takiej muzyki nie jestem. Ale nie muszę być. W ogóle od muzyki nie trzeba być
specjalistą. Bo muzyka, jeśli jest prawdziwą muzyką, unosi duszę, porywa myśli, przejmuje uwagę. Ten śpiew schodzi gdzieś
do wnętrza mnie. Tam, gdzie nie ma już myśli ani kalkulacji,
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ani analizy, czy dobrze czy źle, czy ładnie czy pięknie, czy
może przeciwnie – nieciekawie i słabo. Mija poziomy, na których dochodzi do wydawania ocen i podejmowania decyzji.
Spada gdzieś tam, gdzie sam nie wiem, co się mieści i co istnieje. I pozwalam mu na to. Unosi mnie w sposób, jakiego nie da
się zaplanować ani przewidzieć. Kolejne frazy, gdy śpiew się
wspina i opada, rozjaśniają coś, czego dotknąć nie potrafię, ale
przecież czuję to gdzieś w sobie. Ten śpiew jest jak rzeka, płynąca gdzieś tam, gdzie wzrok nie sięga, gdzie myśl nie dociera,
gdzie czeka na nas, nasze przeznaczenie. Do samego Boga, który jest źródłem, życiem i miłością. Wydaje mi się, że modlę się
w ten sposób, słuchając właśnie. Bo nie ma we mnie nic poza tą
modlitwą, poza tym dążeniem. Które ma wymiar głosów chóru,
a któremu pozwalam zamienić się we mnie w modlitwę. Nie
błagalną. Nie dziękczynną. O nic nie proszę i za nic nie dziękuję. Jestem tylko radością przed Jego obliczem. Tylko chcę być,
przed Nim, obok Niego, w Nim. Nic już nie mówię. I jeśli jestem, to tylko tym śpiewem, który przed Nim tańczy, rozkwita,
bo wyraża miłość.
To jakieś zwariowane. Szalone. Tak nie należy. Zaraz, zaraz.
Jest jeszcze cywilizacja. Zdrowy rozsądek. Obowiązki. Przyjemności. Konieczności. Wymagania. Za grubymi murami tego
klasztoru jest jeszcze świat, normalny świat, w którym normalnie się żyje. A tu? Tu można oszaleć. Oniemieć. Stracić głowę.
Dla Niego. Dla tej jedynej, prawdziwej Miłości, z jaką możemy
mieć do czynienia. I można tego doświadczyć. Choćby przez
chwilę, tak jak ja tego doświadczam. A może i całym życiem.
Cywilizacja jest wielkim ostrzeżeniem, ostrzeżeniem, że nie należy szaleć. Że trzeba stąpać po ziemi. Jezus jest wielkim wezwaniem. Do dramatycznego w gruncie rzeczy wyboru. Do wybrania Jego w miejsce wszystkiego innego. Ale tego wyboru nie
sposób dokonać w ramach codzienności. Zwykłego świata. Do
takiego wyboru trzeba miejsc takich jak to. W Rüdesheim, w
klasztorze świętej Hildegardy. Trzeba takich miejsc, żeby poczuć. Nieskończoność. A realność tego poczucia wymazuje i
kruszy cały system codziennych odniesień, tak zwanej kultury
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masowej.
Msza odprawia się. Kolejne jej elementy księża sprawują bokiem do nas. Dopiero teraz orientuję się, że są zwróceni w
lewo, bo tam za załomem, znajdują się, niewidoczne dla innych,
siostry. To one śpiewają. To ich głosy słyszałem, choć nie mogłem odnaleźć źródła ich pochodzenia. Po prostu tu jestem. Jakbym tu był zawsze. Jakby nie było mojej pielgrzymki. Jakby ta
jedna chwila była mi zawsze znajoma i pisana. Chwila w Abtei
St. Hildegard, bo tak nazywa się ten klasztor. Komunię przyjmuję w ciszy. Potem znów ten śpiew. Teraz już jestem wdzięcznością. I dziękowaniem. Potrzebujemy doświadczyć. Doświadczyć realności Boga. Realności miłości do niego. Gdy tego nie
ma, wiara staje się wyrachowaniem i obowiązkiem. Grą, w której gramy o życie wieczne, wypełniając przepisane reguły i procedury. Ale czy doświadczyć realności Boga to nie znaczy w jakimś sensie oszaleć? Ale w jakim sensie? Chyba tylko w takim,
jaki jest oferowany nam przez świat. A ten sens to za mało. Za
mało dla każdego, kto zacznie szukać. Dziękuję Bogu za ten
klasztor. Za ten prześliczny przejaw szaleństwa ku Bogu. Za tę
cudowność, za pociągnięcie, za to potwierdzenie, że można dla
Niego wszystko i że On jest realnością. Nic się nie dzieje bez
nas. Bez naszego zaangażowania i wysiłku. Ale też potrzebujemy być w takich miejscach. W nich się przeglądać, a kto wie,
może i odnajdywać.
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Dzień 46. Rheinböllen
Siedzę na niewielkim promie. Stateczek odbił właśnie od
brzegu Renu i powiewając żółto-czerwono-czarną flagą oraz
zostawiając za swą rufą ślad spienionej wody, zmierza na drugą
stronę. Trochę się zgubiłem w Rüdesheim, gdy szedłem do portu. Pomyliłem strony i ulice, na szczęście miasteczko nad rzeką,
więc ostatecznie zgubić się na poważnie nie ma jak. Potem zasięgałem języka, skąd przeprawa na drugą stronę, dwóch Niemców wskazywało mi dwa różne miejsca, w końcu zaczęli ze
sobą konferować, który ma rację. Wybrałem tego, który wyglądał bardziej przekonywująco. To był właściwy wybór. Potem
starszy pan w służbowym stroju, sprawnie mówiący po angielsku, powiedział mi, gdzie mam kupić bilet i o której przypłynie
statek, i już... jestem. Mam wyciągnięte przed siebie nogi, oparte o jakąś barierkę. Siedzę przodem do rufy. Przede mną Rüdesheim. Statek nie płynie przez rzekę pod kątem prostym, tylko
robi spory dystans, płynąc na skos. Tak ułożone są porty. Po
północnej stronie Renu do rzeki spadają nasłonecznione stoki
wzgórz. Całe porośnięte równymi rzędami winorośli. Jakiś helikopter lata teraz nad nimi. Robi ekwilibrystyczne manewry i co
chwila wypuszcza białą mgłę jakiegoś środka. To chyba nawóz,
bo pewnie wodą by nie podlewali z helikoptera. Za drogo. Zastanawiam się, jak im to właściwie się opłaca, żeby helikopter
wykorzystywać do takich prac. Ale patrzę na niego z przyjemnością. To zawisa nad opadającym zboczem, to znów wspina
się nad nim, pokrywając winorośle mgłą rozpylaną tuż nad
nimi. Dobry pilot musi być. Na szczycie tych wzgórz jakiś pomnik. Z daleka trochę jak Statua Wolności, ale to rzecz jasna jakiś niemiecki pomnik. Nie wiem, co przedstawia. Nie mam lornetki. Nie widzę. To ciekawe, te pomniki. Dlaczego się je stawia i po co. I czy wywierają na nas jakiś wpływ. Jakąś rolę pełnią. Pewnie tak. Są stałymi elementami krajobrazu. Nie tego
krajobrazu fizycznego, ale tego wewnętrznego, każdego, kto w
ich okolicy się pojawia. Symbole i treści jakoś po części stają
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się elementem rzeczywistości ludzi tu żyjących czy żyjących w
okolicach innych pomników. Ale z czasem pomnik staje się tylko bryłą, kształtem, z którego przesłanie i znaczenie przecieka
gdzieś do gruntu, miesza się z podziemnymi wodami i przepada
w niepamięci. Ludzie zaś chodzą wokół, widząc tylko kształt.
Ładny, brzydki, kwestia estetyki. Znaczenie już uleciało. Ale
zawsze można je przywrócić. I setki lat później ktoś stoi, patrzy
na pomnik i się zastanawia. Jacy byli ludzie, którzy go stawiali i
byli mu współcześni. Co czuli? Jakie były ich marzenia i wartości? Czy byli więksi od nas? Jakoś tak przyzwyczajamy się do
pietyzmu dla przeszłości. Wszystko, co dawne, wydaje się wartościowe, właśnie ze względu na ten swój wiek, dostojny, mówiący do nas z przestrzeni czasu. Współczesność jawi się wtedy
jako nieznacząca doraźność. A przecież dla tych dawnych ich
czas to też była ich współczesność. Jesteśmy jednym wielkim
pasmem współczesności. Jesteśmy wszyscy, tu i teraz, powołani
do wielkości. Nie tamci i kiedyś.
Statek dobija do brzegu i wychodzę na drugą stronę Renu.
To Bingen. Świeci słońce. Spory ruch pieszych. Ruszam powoli
przed siebie. Sprawdzałem mapę i będę musiał skręcić zaraz w
prawo. Jakaś mocno starsza pani zaczepia mnie po niemiecku.
Żywo gestykuluje, wskazując na moją komórkę. Domyślam się,
że chodzi o telefon. Niestety, babcia nie mówi po angielsku.
Rozumiem tyle, że chce zadzwonić do rodziny, czy do syna, bo
tu czeka, a ich nie ma i nie wie co robić. Podaję jej telefon. Ona
wybiera numer i przykłada aparat do ucha. Stoimy pod drzewami, które osłaniają nas od wczesnego słońca. Na nic. Starsza
pani ponownie patrzy na ekran i próbuje wybierać numer. Pomagam jej w tym. Widzę jednak, że wybiera samą końcówkę
numeru. W Niemczech numery telefoniczne są poprzedzone numerami kierunkowymi miejscowości. Dla dużych miast te numery kierunkowe są krótkie, dla małych miasteczek zawierają
już kilka cyfr. Tłumaczę jej moje spostrzeżenie i widzę, że rozumie. Teraz wprowadza najpierw kierunkowy Bingen, a potem
ten swój numer. Uzyskuje połączenie. Rozmawia. Myślę sobie,
że po raz pierwszy na tej pielgrzymce to ja pomogłem jakiemuś
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Niemcowi, a nie odwrotnie. Robię się od tego strasznie dumny.
Starsza pani z ulgą oddaje mi telefon. Dodzwoniła się. Przyjadą
po nią. Słyszę: – Dziękuję bardzo – po niemiecku. Nie ma za
co. Ta duma, którą odczuwam, z jednej strony mnie śmieszy, bo
to drobiazg bez znaczenia, a z drugiej strony sprawia mi przyjemność.
Niestety drugi raz tego dnia mylę drogę. Teraz wracam w
kierunku centrum Bingen, bo za wcześnie skręciłem w prawo.
Zrobię dodatkowo dwa, może trzy kilometry. Skusiły mnie czereśnie przy drodze. Wąski pas asfaltu i drzewa po obu jego stronach tak przykuły moją uwagą, że z ochotą podążyłem w tym
kierunku, wszystko przez moje łakomstwo. Zawsze nas ciągnie
tam, gdzie przyjemnie. Teraz wychodzę z Bingen. Strasznie pod
górę. Wspinam się i dyszę, bo gorąco. Chciałem dzisiaj dojść
do Simmern. To ponad trzydzieści kilometrów od Bingen. Niestety niemiecka parafia katolicka w tym mieście odmówiła mi
przyjęcia. Wolę te ich odmowy od polskiego tłumaczenia z
Frankfurtu. Nein i koniec. Tyle tylko, że dzisiaj nie mam już
żadnej opcji. Idę tak teraz zupełnie w ciemno. Nawet nie mam
planu, gdzie zapytać o nocleg. Ciężko mi z tym. Do Simmern
nawet nie wiem, czy dojdę. Dużo czasu straciłem na przeprawę.
Czekałem na statek, potem samo przepłynięcie, ta staruszka,
której pożyczyłem telefon. Potem ten błąd i droga z czereśniami. W końcu zrobiło się bardzo późno, zanim wyszedłem na
drogę z Bingen do Simmern. Więc nie wiem, czy tam dzisiaj
dojdę. Zresztą, jak dojdę, to co? Gdzie będę nocował? Trochę
gorzko mi z tą wiedzą. Dzwoniłem też do protestantów. Brak
odpowiedzi. Nie odbierają.
Wszedłem na wysokie wzniesienie. Szlak za Bingen prowadzi na porośnięte lasem wzgórza. Teren robi się coraz bardziej
pofałdowany. Trzeba się wspinać i pocić. Droga z Fuldy do
Frankfurtu jawi mi się teraz jak autostrada dla pielgrzymów.
Jest cicho i pusto. Drzewa, zieleń, a gdy, tak jak teraz, wejdzie
się wysoko, to widać na wiele, wiele kilometrów. W dole wzgórza, wioski. Za nimi jeszcze jedne wzgórza i wioski. I tak hen,
aż krajobraz rozmywa się na zamglonym horyzoncie. Na niebie
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wiszą nad Niemcami kłębiaste białe chmury. Rzędy białych baranków, leniwie przemieszczających się wśród błękitnego bezkresu. Tu, na grzbiecie wzniesienia, na jakie wszedłem, jest
ustawiona farma wiatraków. Olbrzymie skrzydła obracają się
majestatycznie. Są poustawiane co kilkadziesiąt metrów, a droga, którą idę, prowadzi od jednego do drugiego. Mógłbym podejść do któregoś i poklepać go przyjacielsko. Te gesty jednak
rezerwuję dla zwierząt. Ciągle do nich gadam, jak je spotykam.
Może nawet potrafiłbym się bardziej zaprzyjaźnić. Usiąść obok.
Oprzeć się. Poklepać po szyi. Mechaniczne twory nie budzą we
mnie takich chęci.
Zmęczony przechodzę przez jakieś miasteczko. To Rheinböllen. Mijam jakiś mały kościół po mojej prawej stronie. Nawet
już nie wiem, protestancki czy katolicki. Jest bardzo gorąco.
Moje myślenie jakby też się spociło, stało się lepkie i duszne.
Skręcam w to prawo. A co mi tam. Pewnie i tak nic z tego. Dziś
jest mój zły dzień. Dziś mi się nic nie uda. Dziś będzie tragedia.
Po naciśnięciu dzwonka w drzwiach niewielkiego budynku pojawia się kobieta. Na budynku była mała tabliczka, przeczytałem, że to jednak katolicka parafia.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry – odpowiada nieznajoma.
– Ja mam takie niestandardowe pytanie – zaczynam po angielsku. – Tylko nie chciałbym stawiać pani w niezręcznej sytuacji. Proszę otwarcie powiedzieć, jeśli to jakiś problem, to ja sobie pójdę dalej i nie ma spawy.
– No dobrze – odpowiada z lekkim uśmiechem Niemka – ale
jakie to pytanie?
– Jestem pielgrzymem, idę z Polski do Santiago de Compostela. Czy mógłbym przenocować przy waszej parafii? Może
być na podłodze. – Nie czekam na odpowiedź. Bo i jaka może
być? Tylko negatywna. Pytam ot, tak. Bo co mam zrobić? I tak
pójdę dalej i gdzieś przepadnę. Taki mój los.
– Proszę zaczekać, pójdę zapytać księdza.
Kobieta znika w drzwiach, ale zostawia je otwarte. Stoję
spokojnie i czekam. Niczego się nie spodziewam. Na nic nie
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oczekuję. Postoję jeszcze chwilę.
– Ksiądz się zgodził – mówi Niemka z uśmiechem. – Proszę
za mną.
Idziemy kilkanaście metrów do innego, nowego budynku.
Jest parterowy, ma kremową elewację. Jak wszystko w Niemczech, czysty i zadbany. Wewnątrz jest kilka pomieszczeń. Jest
toaleta i łazienka. Mała kuchnia i spora sala wielofunkcyjna.
– Tu pan może przenocować. A to klucz. Proszę rano zamknąć drzwi i wrzucić go do skrzynki pocztowej przy parafii.
Nie wiem, jak jej dziękować.
– Przepraszam, a czy mógłbym dostać pieczątkę do paszportu pielgrzyma?
Kiwa głową.
– Proszę ze mną. Będziemy musieli wrócić.
Wchodzimy ponownie do budynku parafii. Krótki korytarz i
na jego końcu po prawej stronie duży pokój. Moja gospodyni
bierze mój paszport i podchodzi do swojego biurka. Tyłem do
mnie, przy biurku po prawej stronie, siedzi ksiądz. Poznaję po
sutannie. Nie wiem, jak się zachować. Ksiądz przecież wszystko widzi i słyszy, ale nie podnosi głowy, coś tam pisząc w papierach. Przyjmująca mnie kobieta przystawia pieczątkę w
moim paszporcie i oddaje mi go z uśmiechem. Czuję się jakoś
niezręcznie. No bo jak to? Ksiądz, który zgodził się mnie przyjąć, nawet nie podniesie głowy, nie zapyta, nie chce zobaczyć
tego, komu pomógł i udostępnił nocleg?
Dziwne te Niemcy – myślę sobie już z powrotem w tej sali,
gdzie mam spać. Dziwne. Ratują mnie i pozwalają mi zostać,
ale poza tym kompletny chłód. Dystans. Zero relacji. Dobre i
to. Pewnie tacy już są. W końcu pomogli mi. A to więcej niż
ciepłe słowa. Więc znów. Nieoczekiwana pomoc. Czy Bóg kryje się za tymi wszystkimi ludźmi? Czy za jednostkowymi decyzjami, gestami, pomocą – jest gdzieś On sam? Który materializuje się w ten właśnie sposób? Poprzez pomoc okazywaną ludziom przez ludzi? Może jakoś wtedy właśnie, realnie, tu na
ziemi i teraz, istnieje?
Sprawdzam na komórce dalsze możliwości. Jutro do Sim311

mern nie pójdę, bo to będzie za blisko. Dzisiejszy przypadkowy
nocleg to prawdziwy dar nieba. Znajduję jakąś parafię katolicką
w Sohren. To trzydzieści kilometrów stąd. Akurat.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry – Słyszę w słuchawce.
– Przepraszam, ale mam taką niestandardową prośbę – mówię bez większego przekonania. Bez starania się o sukces. Bez
napięcia. – Jestem pielgrzymem i idę z Polski do Santiago de
Compostela. Jutro będę przechodził przez Sohren. Czy mógłbym gdzieś przenocować przy parafii? Może być na podłodze.
Jeśli to jakiś kłopot, to proszę śmiało powiedzieć, że nie. Wiem,
że to problem.
Zapada chwila milczenia.
– Właściwie to mógłby pan przyjść. Może pan przenocować
u mnie. Wie pan, gdzie się mieścimy? – Cytuję adres znaleziony w internecie. – Tak. – Kobiecy głos zaczyna mi tłumaczyć,
jak tam trafić. Zapewniam, że dam sobie radę i obiecuję, że
przyjdę. – Więc o której można pana oczekiwać?
– Pewnie gdzieś o szesnastej – odpowiadam, przeliczając w
myśli kilometry, godziny i odnosząc je do przewidywanego terenu.
– Dobrze. Będę czekać.
Odkładam słuchawkę. Siedzę na krześle. Przez szerokie
okna, przesłonięte pionowymi żaluzjami, wpadają promienie
wieczornego słońca. Kolory są jasne i kremowe. Na podłodze
leży rozłożony mój czerwony śpiwór. Jest trochę kłopot z jedzeniem, bo po drodze nie było marketu, ale to nie jest najważniejsze. Odczuwam jakiś spokój. Jakieś poczucie bezpieczeństwa.
Patrzę w te ślady słońca, spadającego na podłogę, ściany. Jasne,
pionowe pasy rozświetlające rzeczywistość. Czy Bóg jest takim
słońcem, które może rozświetlić naszą rzeczywistość? Nie
wiem. Dobrze mi. Przebieram się. Podłączam komórkę do kontaktu w ścianie. Za chwilę zasnę. Potem kolejny dzień. Wciąż
naprzód i naprzód. Za wszelką cenę. Za każdą cenę. Sam nie
wiem, dokąd.
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Dzień 47. Sohren
Wstałem o piątej dwadzieścia. O szóstej byłem już na trasie.
Słońce opierało się właśnie o wschodnią ścianę kościoła w Rheinböllen. Wysoka, strzelista świątynia, cała z czerwonej cegły.
Klucz zostawiłem zgodnie z poleceniem. Wrzuciłem go do
skrzynki przy drzwiach plebanii. Teraz od blisko trzech godzin
idę w coraz gorszym terenie. Zrobiłem od wyjścia raptem sześć
kilometrów. To jakiś horror. W górę, w dół, leśne skrzyżowania
bez oznakowania albo z takim bardzo wątpliwym. Miałem
ochotę iść ogólnie uczęszczaną drogą, ale sobie ściągnąłem z
internetu marszrutę Jacobsweg. Ktoś sobie kpiny chyba urządza. Brnę teraz coraz głębiej w jakieś bagno. Tu nie ma żadnej
drogi. Szeroka na kilka metrów podmokła przesieka między
dwoma ścianami rachitycznego brzozowego lasu. Gdy wbijam
kij, wchodzi jakieś czterdzieści centymetrów w podłoże. Woda
stoi między kępami trawy, po której usiłuję skakać, żeby przesuwać się do przodu. Klnę tego, kto wytyczył tędy szlak i
wszystko inne. Raz po raz chwieję się i próbuję łapać równowagę kijami, które znowu zapadają się coraz głębiej. Najgorzej,
żeby mi noga gdzieś głęboko nie wpadła. Buty mam pełne błotnistej wody. Ręce całe odsłonięte, bo idę w bezrękawniku. Na
prawym ramieniu siada mi ogromny giez. Nie mogę go zgonić.
Nie mogę go ruszyć, bo się przewrócę. Matko. Kąsa mnie tak,
że mi świeczki w oczach stają. Kurwa mać! Drę się do niego po
polsku. Nie wiem, czy do niego. Drę się na cały głos. Jasna
cholera! Co to kurwa za trasa! Dalszymi krokami witam się coraz bardziej z błotem, które oblepia mi nogi. Boże, żeby stąd jakoś wyjść. Po co ja szedłem szlakiem? Po jakiego gwinta?
Chciałem być taki pielgrzymkowy?
W końcu docieram do jakiegoś rozgałęzienia i normalnej
gruntowej drogi. Remonty tu były albo co, bo spory plac całkowicie zdewastowanej ciężkim sprzętem ziemi. Ubłocony i obolały ruszam w dalszą drogę. Nie powinienem był kląć. Tak
szpetnie. Wiele rzeczy nie powinienem. Najłatwiej jest mówić,
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co się powinno, jak się siedzi wygodnie w fotelu, leży w łóżku
albo przemawia z jakiegoś podwyższenia. Wtedy strumienie
mądrości i rozsądku przepływają przez nas ku chwale najpiękniejszych manier. Tu, w błocie, w bezsensie, w sytuacji, gdy
wszystko się sypie i jest człowiek sam, bywa różnie. Nie jestem
fajny, nie jestem kryształowy i szczerze mówiąc, mam to
gdzieś, żeby nie powiedzieć wulgarnie, w dupie. Muszę się
szarpać z czyjąś bezmyślnością, z czyimś lekceważeniem prowadzenia szlaku miejscami, gdzie przejść niemal się nie da. Z
czyimś brakiem zainteresowania tanimi noclegami dla pielgrzymów, tak że nocleg po drodze kosztuje czterdzieści euro albo
trzeba żebrać, a to w każdej chwili może zostawić człowieka samego, w noc i złą pogodę. Kto tak skonstruował tę trasę? Dla
kogo ona właściwie jest? To nie jest kraj dla takich pielgrzymów jak ja, to zachodnie Niemcy.
W końcu wychodzę na asfaltową ścieżkę. Biegnie wzdłuż jakiejś drogi. Z lewej strony mam las. Moje emocje stygną.
Gniew i zdenerwowanie gdzieś opada, osuwa się w zamykające
się za mną szuflady kolejnych kilometrów i minut. Wracam do
równowagi. Już nie oskarżam. Już się nie miotam. Po prostu
idę. Uparcie i do przodu. Muszę zdążyć do tego Sohren, bo tak
się umówiłem. A potem, kto wie, czy będą na mnie w tej parafii
czekać, czy też jak się spóźnię, to pocałuję klamkę i co wtedy?
Z naprzeciwka widzę dwójkę z plecakami. Gdy się spotykamy, słyszę Buen Camino, odpowiadam podobnie. To kobieta w
średnim wieku, może nawet młodsza ode mnie i chłopiec. Prawie młodzieniec. Pytają mnie o drogę, bo zeszli ze szlaku. Zgubili znaki. O to tutaj nietrudno. Droga oznaczona jest byle jak i
bardzo łatwo gdzieś się zgubić, źle skręcić, minąć oznaczenie.
A potem. A potem szukaj wiatru w polu. Znaleźć szlak ponownie to duży problem. Ja mam GPS, coś im tam doradzam. Okazuje się, że to matka z synem.
– Idziemy do Rzymu – odpowiada z dumą na moje pytanie o
cel podróży. Robię duże oczy. Przyglądam się ich plecakom.
Połowa albo jedna trzecia mojego. Do Rzymu? Z takimi plecakami? – Idziemy przez dziesięć dni. Potem następnego roku
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znowu trochę dalej. Takimi etapami – wyjaśnia Niemka.
Teraz rozumiem. Do tego nie trzeba ciężkiego ekwipunku.
Może to i dobrze. Przynajmniej się lepiej poznają, zwiążą. Czasem jest tak, że dystans między rodzicami i dziećmi rośnie, bo
jedni dla drugich nie mają czasu i wszystkich wychowuje telewizja. Taka wspólna podróż to musi być cenna rzecz. Dla nich
obojga. No i cel jest szczytny. A że nie każdy taki wariat jak ja,
to może i dobrze. Na wszystko musi być miejsce. Inaczej byłoby nieciekawie. Pytam, gdzie poprzednio nocowali i ile to kosztowało.
– Ach... to była taka urocza gospoda – kobieta wymienia nazwę miejscowości – i ludzie tacy mili. Zaraz panu pokażę – sięga do plecaka, który zdjęła właśnie z pleców.
– Nie, nie – próbuję ją powstrzymać. Po pierwsze spieszę się
do Sohren i cała ta rozmowa jest mi nie na rękę. Po drugie nie
chcę robić jej kłopotu. Szczegóły mnie aż tak nie interesują. I
tak nie pójdę do tej gospody.
– O, proszę – pokazuje mi rachunek – tyle zapłaciliśmy za
nocleg, tutaj za śniadanie i obiad.
Rachunek opiewa na sumę przekraczającą sto euro. Co ja
mam powiedzieć? Przełykam świadomość różnicy materialnej
między nami. Chwilę jeszcze rozmawiamy. Oczywiście są pełni
podziwu dla mojej decyzji, dla tego ile już przeszedłem i w
ogóle.
– A gdzie pan nocuje?
– Gdzie się uda. Głównie pytam po parafiach.
– Po parafiach? – Kobieta unosi brwi. – To bardzo dobry pomysł. Powinni przyjmować pielgrzymów, przecież to takie
chrześcijańskie – dodaje rezolutnie.
Żegnamy się i ruszam w dalszą drogę. To już blisko. Tylko
żebym zdążył na tę szesnastą. O piętnastej pięćdziesiąt trzy widzę już Sohren. Leży przede mną w dole. Prowadzi ku niemu
wąski, prosty pas asfaltu. Prawie po nim biegnę. Strasznie chcę
zdążyć. Siedem minut.
Jestem w mieście. Łatwo docieram do kościoła, duży i widoczny budynek. Ale nie widzę parafii. Siedzący przy stolikach
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rozstawionych na ulicy Niemcy wskazują mi kierunek. To z lewej strony kościoła. Dochodzę do niewielkiego budynku. Naciskam dzwonek. Otwiera mi wysoka kobieta z pofalowanymi
włosami.
– Dzień dobry – zaczynam.
– A, to pan – przerywa mi. – Znalazł pan nas.
– No tak – mówię z wahaniem. Dlaczego miałbym nie znaleźć? – Znalazłem.
– Proszę zaczekać chwilę.
Kobieta znika, po czym pojawia się ponownie i prowadzi
mnie do samochodu. Wsiadamy.
– Jestem Ursel – przedstawia się.
– Pardon, jak? – nie mogę odszyfrować imienia.
– Ursel – powtarza z uśmiechem, tym razem wyraźnie i powoli.
Przedstawiam się sam. Po krótkiej jeździe jesteśmy przed jej
domem. Duży, w środku cały w drewnie. Ale taki jakiś nieniemiecki. Jest w tym domu coś, czego we wcześniejszych niemiecki domach nie widziałem. Jakaś nieokreśloność. Odrobina
bałaganu, a jednocześnie jakiejś pasji, jakiegoś piękna. Jest po
prostu inny. Gospodyni prowadzi mnie do przeznaczonego dla
mnie pokoju, pokazuje łazienkę i toaletę. Mówi, że jeśli chcę, to
mogę skorzystać z pralki. Krótki instruktaż witam ze spokojem.
Wiem, jak się to obsługuje. W sumie te urządzenia są pewnie
podobne do siebie na całym świecie. Gdy wracam do pokoju
przez przestronny salon, w którym też jest kuchnia, zwracam
uwagę na duże zdjęcie. I wszystko staje się jasne. Ursel w Finisterra. No tak – przyznaje się – sama szła Camino de Santiago,
więc gdy usłyszała, że ja pielgrzym i tam idę, to pomyślała, że
mnie przyjmie na noc. Są takie sytuacje i momenty, gdzie słowa
nie bardzo się przydają do wyrażenia tego, co byśmy chcieli
wyrazić. Jestem po prostu wzruszony i wdzięczny. Ale nie mam
jak tego powiedzieć. Więc po prostu jestem sobą. W domu są
jeszcze dwie córki gospodyni. Ursel zostawia mnie na chwilę,
bo musi wrócić do pracy. Biorę prysznic. Patrzę łapczywie na
piankę do golenia stojącą w łazience. A niech tam. Powiedziała,
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że mam się czuć jak w domu i mogę korzystać ze wszystkiego.
Wędruję do plecaka po maszynkę jednorazową. Zarosłem już
strasznie i mogę się wydawać lekko zaniedbany ludziom, których spotykam. To lekko to raczej eufemizm. Ponoć są różne
etapy, gdy człowiekowi rośnie broda. Pamiętam, że są etapy
lumpa, jeńca wojennego. Ostatni etap to czarodziej. Ja się boję,
że wyglądam na lumpa. Więc biały puch pianki do golenia ląduje na mojej twarzy. Po chwili wyglądam jak mikołaj. Teraz,
wolnymi pociągnięciami, zdejmuję ze skóry tę piankę razem z
zarostem. Na koniec płuczę całą twarz. Wykąpany, ogolony, nie
poznaję siebie w lustrze. Całkiem nie ten człowiek, który dziś
rano miotał się na bagnie, gryziony przez wielkie muchy.
Gdy Ursel wraca, pyta mnie, czy chciałbym dziś pójść na
mszę.
– Jasne – odpowiadam ucieszony.
– To jest taki starszy ksiądz. Ja zadzwonię do niego, on przyjedzie i zabierze cię.
– Ale nie chciałbym, żeby to był przeze mnie jakiś kłopot.
– Żaden kłopot. On się bardzo ucieszy, że może ciebie zabrać. Odprawia dzisiaj mszę w takiej małej wiosce. Będzie mu
przyjemnie.
Pół godziny później stoję przy ulicy, czekając na ciemne renault. Mam na sobie moją muszlę od księdza Jurka z Miłowic.
Ta muszla, niekupiona i niezaplanowana, idzie ze mną przez
wszystkie dni. Dynda mi na szyi. Wkładam ją za saszetkę, którą
też mam na szyi, żeby muszla za bardzo nie latała. Trochę myślałem, że to nieco ostentacyjne. Takie zbędne wypinanie piersi.
Ale udręka i trud, jaki przechodzę, przekonał mnie, że tak nie
jest. Ta muszla nie jest wyrazem ani znakiem jakieś dumy czy
pychy. Nie chwalę się ten sposób przed nikim. Raczej mówię,
jak jest. Wyszedłem. Idę do Santiago, chociaż nie wiem, czy
dojdę. Jak polegnę, to też trudno. Będzie wiadomo przynajmniej, kto.
Samochód zatrzymuje się i wygląda ku mnie starszy mężczyzna.
– Tak, tak, jestem pielgrzymem.
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– Proszę wsiadać.
Ursel ostrzegała mnie, że ksiądz nie mówi po angielsku. To
będzie problem – zmartwiłem się. – Nie będzie – roześmiała
się.
I rzeczywiście, ksiądz spokojnie prowadzi auto. I od czasu
do czasu coś do mnie mówi. Mówi tak, jakby się starał mnie
uczyć. Wskazuje na coś i mówi po niemiecku, patrząc, czy rozumiem. Objaśnia. Wszystko powoli i wyraźnie. Faktycznie,
już się pewnego zasobu słów nauczyłem. Kojarzę i powtarzam
za nim czasem jakieś nazwy. Samochód mknie zawijającymi się
wąskimi szosami to w górę to w dół. Ta okolica to w zasadzie
morze takich wzniesień. W ogóle tereny Niemiec, przez które
idę, wywołują we mnie tęsknotę za równinami Polski. Tu jest
stale w górę, w dół i na zmianę. Zjeżdżając ze wzniesienia,
ksiądz zatrzymuje samochód na poboczu drogi. Przed nami, na
wielkim polu, biegają jakieś zwierzęta. Przyglądam im się.
– Jelenie – mówi ksiądz po niemiecku i dodaje tę nazwę po
angielsku. Więc jednak parę słów zna.
– Jelenie – powtarzam po niemiecku.
Siedzimy tak w milczeniu, patrząc na te zwierzęta.
– Lubię na nie popatrzeć – mówi ksiądz. – Kiedy tak biegają
– zatrzymuje głos. – Jest ich tu ponad sto.
Faktycznie teren przed nami jest ogromny. Piękne zwierzęta
w niewielkich grupach to gryzą trawę, to gdzieś patrzą. Niektóre biegają swobodnie. Może młodzież.
– Piękne są – mówi ksiądz i włącza silnik.
Zostawiamy jelenie po prawej stronie. Dziwni ci niemieccy
księża. Dojeżdżamy do maleńkiego kościółka w jakiejś wiosce.
To chyba kilkanaście kilometrów od Sohren.
– Zazwyczaj jest siedem osób, dzisiaj będzie osiem – mówi
do mnie z rozbawieniem ksiądz. – Wszyscy będą zadowoleni,
że pan będzie.
Jakaś kobieta pojawia się nie wiadomo skąd i zapala świece.
Ksiądz znika, przygotowując się do mszy. Siadam w ławce i zamyślam się. Myślę nad tym kościołem, dlaczego tak mało osób
do niego chodzi. Nad tym księdzem, który dostrzega piękno w
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biegających zwierzętach. Nad Bogiem, który kieruje krokami
naszego życia. Czy też to może my nimi kierujemy, a stają się
jego krokami, jeśli my do niego idziemy? Nie musimy wcale
wędrować do Santiago. Do niego możemy iść każdego dnia,
każdym krokiem. Liczy się tylko, czy jesteśmy go świadomi.
Czy go nie wypychamy, stawiając mu granice, wyznaczając
miejsce. Tu jesteśmy my, a tam On. Próbując w ten sposób zachować autonomię i niezależność. Ksiądz wchodzi, brzmi
dzwonek, zaczyna się msza. Prosta i sprawna, choć klęczenia
znów więcej niż u nas. Staram się uczestniczyć, na ile potrafię.
Próbuję wpasowywać się w słowa modlitwy, ale „Ojcze nasz”
mówię po polsku. Na znak pokoju podajemy sobie ręce z resztą
obecnych.
Po mszy ksiądz jest rozluźniony. Swobodniejszy. Gdy jedziemy, robię uwagę, że świetnie śpiewa. I rzeczywiście – mimo
podeszłego wieku jego głos w kościele brzmiał najczyściej i
najgłośniej. Uśmiecha się. Mówi, że zawsze lubił śpiewać. Jeśli
go dobrze rozumiem, to nawet śpiewał w jakimś zespole czy
chórze.
– O na przykład to – I zaczyna śpiewać amerykański standard rozrywkowy z lat sześćdziesiątych. Wow. Słucham i jestem pod wrażeniem. – Albo to – i następna znana mi piosenka.
Próbuję śpiewać razem z nim. Jedziemy tak wijącymi się wąskimi drogami zachodnich Niemiec i śpiewamy amerykańskie
piosenki. Czy może być coś bardziej niespodziewanego? Próbuję i ja coś od siebie. Ale w połowie refrenu głos mi się łamie.
Jestem jak uczniak przy mistrzu.
– Nic nie szkodzi – uśmiecha się ksiądz i jedziemy dalej.
To już pora wysiadać. Żegnam się i idę do domu Ursel. Przypominam sobie, że zostawiłem pranie w pralce automatycznej.
Trochę to krępujące. Gdy mnie wita, wskazuje mi półkę z wysuszonymi i poskładanymi moimi rzeczami. Mówię proste –
dziękuję, ale to słowo wyraża teraz bardzo wiele.
Siadamy do kolacji. Tym razem Ursel, jedna z jej córek i ja.
Na początek pojawia się na stole sałatka. Zielona sałata, ser, pomidor jakieś inne warzywa. Żeby to było pożywne, to bym nie
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powiedział. Potem jest drugie. Siedzimy na piętrze, na otwartej
werandzie. Wokół już zapadł zmierzch. Rozmawiamy o wszystkim, o Camino, o tym, dlaczego poszedłem, o tym, dlaczego
Ursel poszła i jakie z tego wnioski. Jej córka błyszczy. Pytaniami i ciekawością. Jest w tym cudownym wieku, kiedy cały
świat jest tą jedną wielką możliwością. Teraz będzie jej czas. Jej
czas wytyczania drogi w tym świecie. Gdy robi się późno, żegnamy się i idę spać. Nie mam zaplanowanego na jutro żadnego
noclegu. Najlepiej byłoby mi pójść do Heidenburg, to prawie
trzydzieści dziewięć kilometrów. Potem miałbym już tylko
dwadzieścia siedem do Trier, końca mojej drogi w Niemczech.
Ale nie wiem, czy mnie przyjmą na parafii w Heidenburg. Druga ewentualność to Morbach. Dużo bliżej i trochę na południe
od szlaku. Gdybym tam przenocował, to do Trier miałbym następnego dnia ponad czterdzieści pięć kilometrów. Czy przeszedłbym taki dystans? Wokół Trier to już niemal góry, bardzo
dużo stromych podejść i zejść. Odsuwam te pytania. Tak naprawdę w ogóle nie interesuję się tym, co będzie pojutrze. Nawet Santiago gdzieś przepadło we mgle niepewności walki o
każdy kolejny dzień. Teraz, gdy już tyle za mną, wcale o Santiago nie myślę. Nie traktuję wcale realnie możliwości, że tam
właśnie dojdę. Mówię, gdy mnie pytają, że idę do Santiago i
przecież w końcu faktycznie tam idę. Jednak w mojej świadomości już chyba nie wierzę, że tam kiedykolwiek dotrę. To po
prostu tak daleko, że jest poza zakresem wszelkich możliwości.
Idę po prostu naprzód. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden nocleg. Nieustannie naprzód. Bo to Santiago gdzieś mi wpadło. Potwornie głęboko. I nawet jeśli świadomość się go już wyparła i
przylepiła mu etykietę z napisem „niemożliwe”, to jest coś
głębszego niż świadomość. Coś, co pcha mnie z niepowstrzymaną dotychczas siłą wciąż naprzód i naprzód. Co pozwala mi
brnąć przez bagna i niepewność dnia następnego. Dźwigać
udrękę braku noclegów i szamotania się o każde schronienie.
Opadam już z sił, bo mimo tego, że ciągle wygrywam, że ciągle
mi się udaje, to wciąż i wciąż stąpam po krawędzi, a sprawy wiszą na przysłowiowym włosku. Zamykam oczy. To wszystko,
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co się stało, istnieje nadal. Tylko mnie chwilowo nie ma. Jestem
teraz w rękach Tego, który przywołał mnie do bycia. Do świadomego życia. To dobre ręce.
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Dzień 48. Morbach
Jestem w niewielkim miasteczku, którego nazwy nie znam.
Czysto, pięknie, niebo błękitne, słońce zalewa wszystko dookoła swoim uśmiechem. Siedzę sobie na niewielkim placyku.
Ławka tutaj i stół. Rozłożyłem swój dobytek oraz danie dnia:
chleb z marketu. Jakaś Niemka przyszła i położyła przede mną
truskawki. Co miałem powiedzieć? – Dziękuję. Przytuliłbym ją,
ale z Niemcami nie wiadomo. Bardzo zasadniczy są. Więc jem
te truskawki, patrząc w słońce ponad lśniącymi dachami domów. Dzwoniłem do Heidenburg, do parafii, w której planowałem się zatrzymać przed etapem do Trier. Niestety nie mieli
możliwości. W zasadzie byłem zdecydowany iść na Trier, ponad sześćdziesiąt kilometrów i gdy gdzieś padnę, to spać w trawie. Jednak ostatnim odruchem zadzwoniłem do Morbach. To
nie po drodze, ale kto wie. I okazało się, że tam można. Ksiądz
zaprosił mnie na osiemnastą. Pewnie będę wcześniej, bo do
Morbach niewiele ponad dwadzieścia kilometrów. Co będzie
później? Pójdę na wariata do Trier. Przez te wszystkie górki.
Wzniesienia są coraz wyższe. Teren coraz bardziej pofałdowany. Właśnie mija mnie starszy mężczyzna i mówi po niemiecku
„dzień dobry”. Uprzejmie odpowiadam. Miłe to.
Rano Ursel poczęstowała mnie śniadaniem i odwiozła pod
plebanię w Sohren. Pewnie już nigdy się nie spotkamy. Takie są
prawa pielgrzymki. Dlatego być może pielgrzymi są wobec siebie bardziej otwarci i bardziej szczerzy niż ludzie w codziennym życiu. Spotykają się bowiem tylko na chwilę i to w okolicznościach, w których jakoś od siebie często zależą. W codziennym życiu zdaje nam się, że zawsze mamy czas. Więc
albo odkładamy to, co mamy do powiedzenia, albo boimy się
powiedzieć, bo... co będzie później? Więc dobrze jest czasem
wyjść. Żeby zorientować się, że tak naprawdę wszystko jest
tymczasowe. Każdy kontakt. Każda relacja. Dlatego właśnie
każde spotkanie z człowiekiem powinno być świętem. Świętem,
którego nie powinniśmy przegapić, przekombinować czy odło322

żyć. Tu i teraz dzieje się wszystko. Nigdy gdzieś i kiedyś. Wstaję. Jak setki miejsc do tej pory, opuszczam i to miasteczko.
Wszystko ciągle opuszczam i wszystko ciągle napotykam, i
wciąż do mnie wraca to pytanie ze Zgorzelca. Czy gdy już
wszystko opuszczę, tak do końca, to wszystko się wtedy dla
mnie skończy czy się zacznie? To pytanie zostanie na zawsze w
sferze braku pewności, w obszarze niewiedzy, w gestii tego jedynego gestu, jaki wobec takiej sytuacji może człowiek zrobić,
w gestii zaufania z jakim zwracam się teraz do Tego, który mnie
przywołał. Który kiedyś, może w wieczności, wypowiedział
moje imię, to znaczy moje istnienie. I dlatego właśnie jestem.
Więc się zbieram, pakuję, wychodzę, zostawiam wszystkie
moje strachy i wątpliwości jemu samemu. Powierzam mu siebie. Bo tak naprawdę, nie mam innego wyjścia. Czepianie się
siebie nic mi już nie da. Zostaje tylko zawierzyć. Na przekór. I
iść do Niego. Choć to, na dzień dzisiejszy, wydaje się niemożliwe.
Droga wznosi się stopniowo coraz wyżej. Rozległe łagodne
wzniesienia pokryte lasami i jaśniejszymi od nich łąkami.
Wszystko prześwietlone słońcem, które, na szczęście, dziś nie
parzy, nie osłabia, nie wyciska siódmych potów. Cudny ten krajobraz zieleni i błękitu. Żadnej chmury. Żadnego człowieka.
Tylko przestrzeń i ja, przemieszczający się miarowo. Jak kropla
drążąca skałę, jak strumień płynący ku morzu. Jak tęsknota,
której już nic nie może zatrzymać. Po dłuższym takim marszu
wchodzę w las. Wreszcie las niemiecki w dobrą pogodę. Ochodziłem się w tych lasach w deszcz i było to strasznie ciężkie doświadczenie. Teraz taniec cienia i światła na drodze. Szum
drzew, kołyszące się w słońcu krzewy, kwiaty. I ten zapach.
Czasem się zastanawiam, czy las to po prostu zbiór drzew.
Drzew i innych roślin. I zdaje mi się, że nie. Że to wcale nie
tak. Las to byt. To jakaś całość. Razem żyjąca. Las oddycha.
Las mówi. Las przyjmuje. Wędrowców i myśliwych, drwali i
kochanków. Las szumi i starczy nic nie mówić, i nic nie myśleć,
by ten szum usłyszeć. A w nim kakofonię dźwięków, melodii i
znaczeń. Idę więc spokojnie i nie myślę za wiele. Myślenie w
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takich chwilach zawadza człowiekowi jak ciężka siatka z zakupami. A bez niego idzie się prosto, zwyczajnie, pięknie. Bo niebo nad głową. Bo drzewa po bokach. Bo słońce łaskawie kładzie się przed stopami.
Gdy wychodzę z lasu i napotykam następną miejscowość,
widzę pomnik żołnierzy. Charakterystyczna sylwetka w charakterystycznym niemieckim hełmie z czasów drugiej wojny światowej. Po obu stronach tablice z nazwiskami tych, co polegli.
Jest coś przygnębiającego w tym pomniku. Przedstawiony na
nim żołnierz opadł na kolana i ma pochyloną głowę. Wygląda
jak chłopiec w za dużym, żołnierskim stroju. Dzieci też szły do
wojska. I po co? Pocośmy się w tej Europie tyle zabijali? Kto
do tego doprowadził?
Idę dalej. Już blisko. Po lewej dziwne zwierzęta. Włochate
toto i brązowe. Jaki! Serio. Niemcy hodują sporo niestandardowych zwierząt. A to trzymają jelenie, a to te jaki. Włochate, rogate bydlę patrzy na mnie. Wygłaszam krótką przemowę na temat spodziewanej dla niego pomyślnej przyszłości. Nie jestem
jej całkiem pewny. Może to bydło na mięso? Nie mam pojęcia.
Jednak czuję jakiś związek z tymi zwierzętami. Nie chcę, żeby
się martwiły albo odebrały pielgrzyma z Polski jako jakiegoś
chłodnego przechodnia, którego wcale nie obchodzi ich los.
Choćby ten dzisiejszy, choćby smak trawy, którą jedzą, choćby
ta odrobina słońca i błękitu nieba, który nad ich rogatymi głowami rozpościera się szeroko. Więc im życzę dobrze. W końcu
to chyba Franciszek powiedział o zwierzętach, że to tacy nasi
bracia mniejsi. Macham im na pożegnanie. Chyba rozumieją,
bo patrzą z uwagą w moim kierunku.
Do Morbach docieram przed szesnastą. Wiem, że ksiądz zaznaczył, że mam przyjść na osiemnastą, ale co to szkodzi? Po
drodze mijam jeszcze jeden pomnik poległych żołnierzy. Czy
naprawdę nie wiemy, nie pamiętamy, że takie pomniki stoją we
wszystkich państwach Europy? Że wszystkie narody opłakują i
upamiętniają tak stratę swoich synów, mężów, ojców? Cholera
mnie na to bierze. To jakaś diabelska sprawa, te wojny. Nie od
biedy powiedział Pan Jezus: „błogosławieni, którzy wprowa324

dzają pokój”. Co z tymi, którzy sieją wojny? Nie wiem. Niech
ich Bóg oświeci, bo z krwi ludzkiej, która wsiąka w ziemię, nie
rodzi się nic dobrego. Ludzie powinni życie poświęcać pracy,
miłości, tworzeniu, zabawie, opiece nad innymi, radości i
wszystkim innym rzeczom poza tą jedną, szatańską zupełnie –
wojną.
Docieram do parafii o szesnastej. Na spotkanie wychodzi mi
ksiądz proboszcz. Widzę koloratkę.
– Dzień dobry. Jestem pielgrzymem. Dzwoniłem na parafię,
że przyjdę dzisiaj.
– No tak – odpowiada ksiądz i zawiesza głos. Ponosi powoli
lewą rękę, palcem prawej wskazując, umieszczony na niej zegarek – ale...
Rozumiem, choć nie dowierzam sobie.
– No tak. Umawialiśmy się na osiemnastą.
– No właśnie – odpowiada ksiądz.
– E... – zacinam się – to ja w takim razie pójdę, zrobię sobie
zakupy i wrócę o osiemnastej.
– Dobrze – uśmiecha się ksiądz i się odwraca.
Idę w ulicą w dół. Widziałem, idąc do kościoła, duży supermarket. Nic nie szkodzi, mam czas. Zrobię sobie zakupy. Najem
się. Choć trochę jednak śmiesznie. Ale taki już urok Niemców.
Pomogą, dadzą, ale dokładnie tyle, na ile się umówili. No i w
takim czasie, jak to zostało ustalone. Uśmiecham się sam do
siebie. Nie mam pretensji. Wchodzę do marketu.
Gdy wracam o wyznaczonej godzinie, wita mnie cywilny
pracownik parafii. Słabo mówi po angielsku, ale pokazuje mi
salę ogólną i toaletę. Pokazuje, że zamek zatrzaskuje się, jeśli
wyjdę, więc wyjść powinienem rano i zamknąć za sobą drzwi.
Dziękuję mu. Dziękuję temu księdzu już w myślach i zostaję
sam. Niestety komórka nie ma tutaj zasięgu. A nie mogę, jak na
złość, wyjść na zewnątrz. Drzwi zatrzasną się i będzie. Rozścielam zatem swoje legowisko na podłodze. Coraz bardziej zaczynam lubić mój śpiwór. Przyzwyczaiłem się do niego. Do niezawodności jego zamka. Do ciepła, jakie w nim znajduję. Staje się
moim schronieniem, w jakimś sensie moim domem, który no325

szę ze sobą. Dziękuję Bogu za ten nocleg i ludzi, którzy mi go
dali. Zasuwam ten zamek. Zamykam oczy. Jutro będę musiał
bardzo, bardzo wcześnie wstać. Do Trier mam prawie pięćdziesiąt kilometrów przez pofałdowane góry. I żadnego zagwarantowanego tam noclegu.
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Dzień 49. Trier
Muszę to jakoś przejść. Po prostu muszę to jakoś przejść.
Ten ostatni etap w Niemczech. Muszę się stąd wydostać, z tego
terenu polowań na pielgrzymów, by ich złapać na nocleg za godziwą dla polującego kwotę. To dzikie szaleństwo dla mnie.
Jest trzydzieści pięć stopni w cieniu, a ja wspinam się po górkach z obładowanym wodą i jedzeniem plecakiem. Mam w tych
warunkach do przejścia czterdzieści siedem kilometrów. I nic
nie mogę z tym zrobić. W związku z czym napieram. Idę.
Wszystko mnie boli. Pocę się i nagrzewam. Wokół mnie strome, malownicze zbocza porośnięte ciemnym lasem. Raz po raz
droga prowadzi pod górę, właśnie na takie zbocze, to znowu w
dół. Schodzenie jest gorsze niż wchodzenie. Strasznie tu pusto.
Tylko gdy dojdę do jakiejś wioski, można zobaczyć człowieka,
poza tym idę sam. Chyba wrosła już we mnie ta samotność.
Przyzwyczailiśmy się do siebie. Droga prowadzi czasem pasem
asfaltu, ale znacznie częściej to wąskie lokalne drogi. Właściwie to już zgubiłem oznaczenia. Próbuję ratować się GPS, ale
nie ma łączności. Zostaje mapa offline, ale ta, jak na złość, jest
nieadekwatna do terenu. Stoję pięć minut i czekam, aż mi GPS
ustali pozycję. Nie ustala. Idę dalej. Po następnych pięciu minutach pozycja jest już ustalona. Źle poszedłem. Teraz w dół. Do
poprzedniego miejsca. Tego skrzyżowania nie ma na mapie.
Mapa w ogóle nie bardzo odpowiada temu, co jest przede mną.
Dziwne, ogólnie Niemcy są świetnie odwzorowane. Ale to
mapa darmowa. Nie można mieć pretensji. Można się tylko zagotować, jak się pobłądzi.
Kłopot w tym terenie jest taki, że jak się pójdzie w złą stronę, to nie bardzo można liczyć na późniejszą korektę kierunku.
W tych górkach drogi są tak pozawijane, że raz zboczywszy, nie
sposób wrócić na poprzedni szlak. Trzeba się po prostu cofnąć i
zacząć od nowa.
Idę mechanicznie. Jak robot. Wiem jedno. Muszę dojść do
Trier. Do tego miasta. Muszę. To graniczny punkt mojej podró327

ży w Niemczech. Od początku znałem te dwie nazwy: Görlitz i
Trier. Potem Francja. Do Vézelay, do Saint Jean Pied de Port.
Potem Hiszpania. Do tych dalszych etapów wcale nie przywiązuję wagi. Ich dla mnie właściwie nie ma. Dla mnie jest Trier i
ta droga, która odbiera mi siły i jasność myślenia. Kroki, zieleń
liści, bezlitosny upał, presja, by dojść, by nie zostać gdzieś po
drodze, to wszystko miesza mi się w świadomości. Po drodze
zjadam zapasy z wczoraj. To, co kupiłem w markecie w Morbach. Wodę wypijam, bo gorąco, że nie sposób wytrzymać.
Wziąłem trzy i pół litra. Nie wiem, czy mi wystarczy. Właściwie to chciałbym o czymś pomyśleć. Jedyne, na co mnie było
stać, to poranna modlitwa za księdza, który mnie przenocował.
I który jednocześnie mnie odprawił, gdy przyszedłem za wcześnie. Poza tym nie myślę. Nic nie wiem. Napiąłem się psychicznie do ostatnich granic. Muszę przejść. Dać radę. Za wszelką
cenę.
Otępiałem od temperatury, wysiłku i czasu, przez który się
przedzieram. Czas właściwie nie płynie. Gdzieś się kłębi mi
pod nogami. Wokół mnie. Nad moją głową. W głowie. Wszystko mi się miesza i straciłem rachubę czasu i przestrzeni.
Wszystkie te ścieżki, podejścia, lasy, drogi są we mnie naraz
obecne. Wiem tylko, że muszę zrobić następny krok, choć niemożliwie dużo już ich dzisiaj zrobiłem. W Morbach komórka
nie miała łączności. Zmieniałem więc karty telefoniczne, bo
myślałem, że na innej karcie może połączę się z internetem albo
choćby SMS do domu. Wszystko na nic. Po prostu tam zasięgu
nie było. Po drodze zatrzymałem się w jakiejś wiosce, siadłem
przy gospodzie i zorientowałem się, że dzień na zegarku niewłaściwy, bo czerwiec ma trzydzieści, a nie trzydzieści jeden
dni. Więc zacząłem poprawiać zegarek. Jak zacząłem kręcić to
pokręciłem i godzinę. W końcu ustawiłem na tą, jaką pokazywała komórka. Dopiero potem zorientowałem się, że godzina
była zła, bo te karty zmieniałem. Więc już nie wiem, która jest.
Wiem, że nogi się pode mną uginają i że zbliża się wieczór. Do
Trier mam jeszcze z siedem kilometrów i chyba tam już dzisiaj
nie dojdę. Po mojej lewej stronie widzę niewielki kościół. Pod328

chodzę do niego. To jakaś niewielka miejscowość. Na mnie robi
wrażenie wypoczynkowej. Na tablicy ogłoszeń, wśród innych,
jest jakiś adres i numer telefonu, jak rozumiem, do pani proboszcz. Czy coś w tym stylu. To kościół ewangelicki. Kurczę.
Mógłbym przenocować. Mógłbym. Naprawdę. Wyciągam komórkę. Wybieram numer. Kilka dźwięków oczekiwania.
– Halo?
– Dzień dobry. Jestem pielgrzymem. Idę z Polski do Santiago de Compostela. Jestem Polakiem – słowa wychodzą z moich
ust jakieś pokruszone, niezręczne. To wszystko przez zmęczenie. – Stoję teraz przed waszym kościołem. Czy mógłbym tu
zostać na noc? Mogę spać na podłodze.
– No wie pan. Żony nie ma teraz. Poza tym... my jesteśmy
protestantami. Rozumie pan. Pan powinien zapytać chyba... u
katolików.
Słucham i coś się we mnie skręca.
– Rozumiem – odpowiadam.
– Poza tym my tam nic nie mamy. Nie ma łazienki, kuchni –
zaczyna wymieniać. Skąd ja znam tę argumentację?
– Ja tego wszystkiego nie potrzebuję. Ja potrzebuję tylko
przenocować.
– Nie no... Nie mamy takich możliwości.
Rozłączam się. Tak sobie myślę, że gdyby kościół protestancki w Niemczech zrobił konkurs na durnia roku, to ten pan
spokojnie mógłby wystartować. Argumentować, że powinienem
pójść do katolików, bo ja z Polski, a on to protestant. Dobre.
Pyszne. Chrześcijańskie jak ta lala. Ale ja nie wiem, gdzie jest
kościół katolicki. Nie widziałem takiego.
Stoję, bezradnie się rozglądając. GPS podpowiada, by iść dalej. Nie mam innego wyjścia. Słońce ma już kolor ciemnego
złota. Po prawej wznoszą się winnice, na pnących się w górę
zboczach. Miejscowość zostawiam za sobą i jestem znów sam.
Widzę jakąś małą chatkę w jednej winnicy. Próbuję tam wejść.
Półtora na półtora metra. W środku pył, brud, porozrzucane cegły, jakiś metal. Nie ma sensu. Przeciskam się przez ciasne
drzwi z moim plecakiem. Idę dalej. Raczej siłą woli niż mięśni.
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Ból rwie mi biodro i pulsuje w nogach. Nieważne. Nieważne
nawet, czy dojdę. Po prostu idę. Wokół mnie robi się coraz bardziej pusto. Winnice się skończyły. Wychodzę na dziwny teren.
Szeroka płaszczyzna wylana asfaltem, jakieś lampy. Idę dalej
przed siebie. Widzę tablice zakazujące fotografowania. Zwariowali w tych Niemczech czy co? Dlaczego właściwie nie można
fotografować? Przede mną jakieś ogrodzenie i niska bramka,
która jest otwarta. Przechodzę przez nią. To musi być jakiś teren
klubu sportowego czy coś w tym stylu. Wszędzie płoty i ogrodzenia, i taka ogromna pusta przestrzeń. Po lewej niewielka
budka. W niej jakiś człowiek. Podchodzę zapytać, czy dobrze
idę. Mężczyzna, który wychodzi z wnętrza ma, o dziwo, pistolet
w kaburze przy pasie i jakiś dziwny uniform.
– Ale jak pan tu wszedł? – pyta mnie.
– No... przez GPS byłem prowadzony – pokazuję mój telefon. Patrzy się na mnie trochę dziwnie. – To ja pójdę dalej. To
już niedaleko. Idę do Trier.
– Nie wolno – mężczyzna podnosi lekko głos. – To jest jednostka wojskowa. Nie może pan iść dalej. Proszę tu usiąść i zaczekać, zadzwonię po kolegę.
Nie mam wyjścia. Zresztą jestem tak wyczerpany, że siadam
bez protestu na jakimś murku. Woda skończyła mi się trzy godziny temu. Piłem, bo mi się chciało, piłem, bo chciałem, żeby
plecak był lżejszy. Siedzę z otwartymi ustami i czuję, jak język
przywiera mi do podniebienia. Mężczyzna w budce rozmawia
przez telefon. Po chwili odkłada słuchawkę i siedzi wyprostowany. Do budki podchodzi jakiś inny. Przygląda mi się i zaczyna rozmowę z tym pierwszym. Czy to ten kolega? Nie wiem.
Biernie czekam. Siedzę. Kilka minut później podjeżdża samochód. Wysiada z niego młody mężczyzna, który od razu zaczyna mnie pytać, skąd się wziąłem i co tu robię. Po kilku pytaniach i odpowiedziach każe mi wsiadać do samochodu.
– Nie, nie, dziękuję – odpowiadam. – To ja już sobie pójdę i
biorę plecak.
– Proszę wsiąść do samochodu. – Tym razem polecenie wydane zostaje tonem jakby bardziej zdecydowanym, żeby nie po330

wiedzieć: ostrzejszym. Z mojej drugiej strony stają dwaj wcześniej napotkani mężczyźni.
Pokornie ładuję się do suv-a. Samochód rusza i jedzie w dół.
Przed nami jakieś trzysta metrów i cały szereg zabudowań. Żołnierz zatrzymuje samochód.
– Chce pan wody? – przygląda mi się uważnie.
– No pewnie, że chcę.
– Proszę iść za mną.
Wchodzimy do jakiegoś budynku, w którym właśnie toczy
się remont. Wszędzie pochlapane farbą, z gołych ścian pomieszczenia wystaje rura zakończona kurkiem. Mam pustą półlitrową butelkę.
– Tu. Niech pan sobie nabierze.
Odkręcam kran, podtykam butelkę. Gdy się napełnia, zakręcam ją. Mężczyzna odwraca się, by ruszyć z powrotem.
– Chwileczkę – mówię.
Wypijam ciągiem pół litra wody. Po czym okręcam ponownie kran i ponownie napełniam butelkę. Matko jaka różnica.
Wracamy do auta. Jeszcze jakieś sto metrów i brama. Tu wysiadam. Mężczyzna życzy mi dobrej drogi. Przede mną, już blisko,
Trier.
Idę przez miasto. Rozglądam się. Już po dziewiętnastej. Po
lewej stronie drogi supermarket Netto. Na szczęście jeszcze
otwarty. Wchodzę. Kupuję podstawowy zestaw. Chleb, ser,
woda. Kładę się na trawie obok marketu. Słońce jest nisko.
Pada na trawę, przejeżdżające samochody, przechodzących ludzi. A więc dotarłem. A więc jestem. W moich nogach pulsuje
zmęczenie i ból. Nie wiem, co teraz. Po prostu jestem tu. Nie
mam żadnego miejsca ani noclegu. Muszę się ruszyć. Za wszelką cenę muszę się ruszyć.
Idę dalej przez miasto. Jakiś bar-gospoda, wygląda na turecką. Wchodzę do środka. Właściciel albo szef to ogromny mężczyzna z brzuchem, łysiną i wąsami. Nie. U niego nie można
przenocować i nie wie, gdzie można. Idę dalej. Zapada
zmierzch. Po prawej stronie jakiś hotel. Wchodzę do środka.
Kto wie. Może mają coś dla mnie. Przestawiam się i mówię, o
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co chodzi. Nie wiem, czy robię to składnie, ale kobieta w recepcji chyba mnie rozumie.
– Bardzo proszę. Mamy pokój za siedemdziesiąt dwa euro.
Patrzę tak na nią i nie wiem, co powiedzieć. W końcu zrezygnowany kręcę głową.
– To dla mnie za drogo. Nie stać mnie. – Odwracam się powoli.
– Niech pan zaczeka. Może w hostelu?
Odwracam się ponownie.
– O... tutaj jest hostel – recepcjonistka podaje mi mapkę, na
której zaznaczyła wyraźny krzyżyk. Tam będzie dużo taniej.
– A my jesteśmy? – wskazuję wzrokiem na mapę.
– Tutaj – stawia drugi krzyżyk.
Patrzę na mapę przez chwilę. Może przez za długą chwilę?
Po prostu wolniej mi wszystko idzie. Wolniej mi się myśli. Tak,
teraz widzę, jak dojść do tego hostelu.
– Dziękuję. – Biorę mapę w rękę i żegnam się.
Teraz cofam się trochę drogą, skąd przyszedłem. Potem trzeba będzie w lewo, w stronę Mozeli. Potem nad rzeką, do tego
hostelu. Idę tak i idę. To strasznie daleko. Przynajmniej tak mi
się wydaje. Zasięgam języka u dwóch przechodzących kobiet.
Dobrze idę. W końcu dochodzę do ulicy wzdłuż rzeki. To
gdzieś tu musi być, po prawej stronie. Po kilku minutach widzę
duży budynek. Skręcam w jego stronę. Wchodzę w podcienia i
widzę skośnookiego młodego człowieka. Pali papierosa. To raczej rzadkość w Niemczech. Tu ludzie raczej nie palą. Pytam
go, czy to hostel.
– Nie. Nie – zaprzecza jakby trochę nadpobudliwie.
– Ale można tu przenocować?
– Nie. Nie. Hostel jest tam – pokazuje ręką na dalszy kierunek. Tutaj jest dla studentów.
Co jest dla studentów, tego już nie mogę zrozumieć. Nie
mogę też zrozumieć, dlaczego skoro to jest dla studentów, to ja
nie mógłbym tu poszukać noclegu. Ale może nie mogę. Może
to faktycznie dla studentów. A może ja czegoś nie rozumiem.
Mój mózg pracuje na osiemdziesiąt procent normalnej sprawno332

ści. Zajmuje się głównie obsługą sygnałów bólu i zmęczenia
wysyłanych przez zużyte ciało.
Kilkaset metrów dalej znajduję Jugend Herberge – schronisko młodzieżowe. Niestety nie da się do niego wejść prosto z
ulicy. Już trochę oszołomiony, rozglądam się nieco bezradnie.
Wszędzie płot i ogrodzenie. Idę wzdłuż niego, mijając po prawej budynek schroniska. Dopiero kilkadziesiąt metrów dalej
można skręcić. Zawracam i idę do schroniska. W zasadzie jest
już noc. Palą się uliczne latarnie. Wchodzę do jasnego wnętrza.
W recepcji jest mężczyzna. Zostanę tu, choćby nie wiem co. A
jak nie? – kołysze się pytanie w mojej podświadomości.
– Dzień dobry. Jestem pielgrzymem. Chciałbym zostać na
noc. Po ile macie najtańsze miejsca.
– Nie mamy miejsc. Przykro mi. Wszystko jest zajęte.
Stoję i nie rozumiem. To znaczy słyszę te słowa, ale ich sens
jakby do mnie nie dociera. To naprawdę duży budynek, muszą
mieć tu ze sto miejsc, a kto wie może więcej.
– Może jest jedno jakieś – próbuję niemrawo.
– Niestety. Nic nie mamy. Naprawdę.
Stoję tak dalej przy tej ladzie. Zbierając siły na to, co przede
mną.
– Może pan spróbuje w drugim hostelu, dam panu mapę.
Mężczyzna rysuje coś na mapie i po chwili kładzie ją przede
mną. Ten drugi hostel mieści się dokładnie po przeciwnej stronie Trier. To jakiś absurd. A co będzie, jeśli tam też będzie zajęte? Jeśli nie będzie wolnego łóżka?
– A czy może pan zadzwonić i zapytać, czy tam jest wolne
miejsce? – pytam recepcjonistę. – Bo może tam też pełno i na
darmo pójdę, a już późno.
Mężczyzna wybiera numer na telefonie. Stoi ze słuchawką
przy uchu. Oparty o drewniany blat lady stoję i ja. Po dłuższej
chwili ponawia próbę. Bez rezultatu. Po którymś razie uśmiecha się blado.
– Niestety. Nikt tam nie odbiera.
Moja mina chyba nie robi na nim dobrego wrażenia. Właściwie to jestem już skończony. Jest noc. Nie mam gdzie pójść.
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Wyczerpałem swoje możliwości. Denerwujący w Niemczech
jest ten ich totalny porządek. Ciężko znaleźć jakiś teren niezagospodarowany. A gdzieś będę się musiał zwalić na noc. Nad
rzeką? Tam wszystko wykoszone. Będę jak na dłoni. A jak się
ktoś przyczepi, a jak mnie okradną? Mozolnie zakładam znowu
swój plecak.
– Proszę pana.
– Tak?
– Niech pan zapyta w tym białym budynku – Mężczyzna
wyciąga rękę przed siebie.
W jakim budynku? O co mu chodzi? Staram się patrzeć w
kierunku, w jakim pokazuje, ale wzrok mi już nie dopisuje. Po
prostu nieostro widzę.
– W którym?
– No w tym, przed wejściem na teren hostelu. Niech pan tam
zapyta.
– Tam? – pytam ponownie z niedowierzaniem.
– Tak. Proszę tam zapytać.
Wychodzę, dziękując. Nie rozumiem tej rady. Jak to? Mam
pytać w budynku? Jakaś prywatna kwatera czy co? Ale droga i
tak mnie prowadzi w tym właśnie kierunku. Tuż za bramą zatrzymuję się i podnoszę głowę. Na tarasie sporego białego budynku stoi oparta o poręcz kobieta. Ma z pięćdziesiąt lat i widoczne tatuaże na całych rękach. Patrzy się z góry na mnie.
– Dzień dobry – mówię do niej.
– Dzień dobry. O co chodzi?
– Przepraszam. Jestem pielgrzymem. Szukam noclegu.– Kobieta kiwa głową i się uśmiecha. – Czy mógłbym tu przenocować?
– Mógłby pan.
– A ile to kosztuje? Bo prawdę mówiąc, to nie na za wiele
mnie nie stać – język mi się plącze.
– Dziesięć euro to nie będzie za drogo? – pyta mnie i znów
się uśmiecha.
Matko kochana. Dziesięć euro! Nocleg! Kurczę! W Trier.
– Jasne, że nie. – Rozjaśniam się i teraz ja się uśmiecham.
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– A pięć euro za nocleg na dziedzińcu na trawie?
Uśmiecham się coraz bardziej.
– To jeszcze lepiej – odpowiadam z zadartą do góry głową.
Kobieta milczy przez chwilę, przyglądając mi się.
– A pięć euro za miejsce w sali, ale na podłodze?
Nie znajduję słów i gestów na wrażenie tego, co czuję. Kręcę
głowa i mówię:
– Super.
Wchodzę do środka. Kobieta prowadzi mnie po schodach.
– Tu jest pokój. Tu ma pan klucz. Ten klucz jest do drzwi
głównych, wejściowych. Pan pójdzie za mną.
Pokazuje mi gdzie prysznic, toaleta i kuchnia. To duży i pusty budynek. Dziękuję najuprzejmiej, jak potrafię. Kobieta zostawia mnie samego. Pierwsze, co robię, to idę pod prysznic.
Muszę to zrobić. Muszę zmyć z siebie ten kurz, to zmęczenie.
Cały ten, pełen spiekoty i wysiłku, dzień. Wracam do pokoju.
Otwierają się drzwi. Gospodyni wchodzi z talerzem zupy, parówkami i chlebem.
– Wiesz co? – mówię do niej po angielsku. – Ty wcale nie
uwierzysz w to, co ci powiem, ale ty jesteś aniołem. Jesteś aniołem, którego Pan Bóg postawił tutaj na mojej drodze.
Śmieje się, kręcąc przecząco głową. Jem do końca. Pojawia
się, żeby zabrać pusty talerz. Zostaję w końcu sam. Rozścielam
na podłodze moją matę, na niej mój śpiwór. Gaszę światło. Zamykam oczy. Zasypiam...
Słyszę stukanie i jakieś szumy. Ktoś majstruje przy zamku.
Przytomnieję i otwieram szerzej oczy. Wyraźnie teraz słyszę.
Wstaję i w ciemności cicho podchodzę do drzwi. Szczękanie
zamka i jakieś usiłowanie chyba otwarcia go.
– Halo? – zagaduję.
– Halo – pada z drugiej strony.
To męski głos.
– Co pan robi? – pytam.
– Nie mogę się dostać do pokoju. Klucz nie pasuje. Czy
może pan mi otworzyć?
Zgłupiał? Ktoś się włamuje do mnie i chce jeszcze, żebym
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mu otworzył. A potem? Zapalam światło, które do tej pory było
zgaszone.
– Ale skąd pan jest? Dlaczego pan się chce tu dostać?
– Ja tu śpię. Tylko ten klucz nie pasuje.
Właściwie to mam ochotę zgasić światło i położyć się spać.
Nie moja sprawa. Jak to prawdziwy lokator, to powinien mieć
dobry klucz. A jak ktoś się chce włamać? Jak to jakaś akcja?
Rozglądam się jednak po sali. Na jednym łóżku, daleko ode
mnie, widzę leżącą kurtkę.
– A zostawił pan coś w tym pokoju? – pytam.
– Tak, kurtkę.
– A jakiego koloru?
Mężczyzna podaje właściwy kolor. Wkładam klucz do zamka. Przekręcam. Z drugiej strony niższy ode mnie, ale wysportowanej budowy ciała, młodzieniec.
– Dziękuję – mówi i wchodzi do środka.
– Bardzo proszę.
Jestem zadowolony, że nie zgasiłem światła. Że zapytałem i
w końcu go wpuściłem. W sumie przecież sam bym się mógł
znaleźć w takiej sytuacji. I co wtedy? Zasnuwam się w mój śpiwór. Chłopak lub młody mężczyzna, mam kłopot z rozstrzygnięciem, znika na chwilę pod prysznic, po czym sprawnie lokuje się na łóżku i gasi światło. Przeglądam jeszcze komórkę.
Do Francji mam za daleko. Jutro tam nie dotrę. Chcę iść do
Metz, a to na południe i do granicy pewnie z pięćdziesiąt kilometrów. Będę szedł jeszcze jeden dzień w Niemczech. Nie szukam już parafii, adresów i schronisk. Gaszę telefon. Zamykam
oczy. Kończę jeden z najtrudniejszych dni mojej pielgrzymki.
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Dzień 50. Merzkirchen
Piękna jest Mozela w porannym słońcu. Wzdłuż rzeki asfaltowe deptaki. Szereg flag powiewa na wysokich, metalowych
masztach. Przede mną wielki, stary most. Łuki zrobione z kamienia rozpinają się nad rzeką, łącząc oba brzegi. Po moście
autobus i jakieś samochody. Ludzi niewielu, bo dopiero po
siódmej. Przeciwny brzeg, ten, na który pada słońce, to strome
zbocze z czerwonego kamienia. Miejscami porośnięte drzewami, miejscami kamieniste, spadające w dół urwiska. W tych
miejscach stoją budynki. Jakiś jasny, nowoczesny hotel. Za
nim, wznosząca się na kilkadziesiąt metrów w górę, ściana karmazynowych skał. Dochodzę do mostu. Ma on dla mnie jakieś
specjalne znaczenie. I specjalny zamiar się z nim wiąże. Wchodzę więc na niego. Krok za krokiem wchodzę na tę graniczną
rzekę. Na ten skraj, do którego myślałem, że nie dojdę. Przeszedłem całe Niemcy, ze wschodu na zachód. I teraz patrzę w dal.
Wzdłuż linii brzegu spienione kule roślinności. To krzewy i pochylone drzewa. Po stronie, skąd przyszedłem, wstęgi tych deptaków i miasto, po przeciwnej, za linią zieleni, rząd przytulonych do siebie domków, za nimi ściana z kamienia wysoko w
górę, dalej drzewa, a potem... Luksemburg i dalej Francja. Statki cumują tuż przede mną. Wycieczkowe. Czekają na chętnych,
żeby ich zabrać tą rzeką. Wyjmuję mój zeszyt, długopis. Otwieram na środku i zaczynam pisać. Słowa spadają na papier niebieskimi liniami. Burzą się, to łagodnieją, tworzą niezbyt równe
rzędy. Wiatr odchyla mi kartki. Przytrzymuję dłonią. Druga prowadzi długopis. Ciekawe. To jedyny list jaki napiszę z tej pielgrzymki. Tak jakoś, ni to zaplanowane, ni przewidziane. Ale
taki prawdziwy, odręczny. Zamykam zeszyt. Pakuję go do plecaka. Proszę przechodnia, by zrobił mi zdjęcie. To będzie taka
para do tego listu. Kiedyś. O tym, gdzie zaszedłem. O tym, co
przeżyłem. O tym, co czułem. O tym, jak jest. Tu i w drodze, i
w życiu. Uśmiecham się do tego zdjęcia. Całkiem niewymuszenie. Tak rzadko mi się to zdarzało w zwykłym życiu. Tak rzad337

ko zdarzało mi się to też w trakcie drogi. Do zdjęć zawsze pamiętałem, żeby się uśmiechnąć. Gdy zrobiłem sobie takie, a
uśmiechu nie było, robiłem następne. Trzeba jakoś wyglądać.
Teraz nie. Teraz po prostu jestem. Chciałbym tak zawsze być...
Choć przecież wiem, wiem to najnaoczniej, najdokładniej, najoczywiściej, że to niemożliwe, niepotrzebne i błędne. Bo nie
ma potrzeby zatrzymywać chwili. Bo każda chwila jest na zawsze. Nic i nikt nie jest w stanie jej dotknąć, zmienić, zniszczyć. Jesteśmy całym bogactwem tego, co się nam stało, tego,
cośmy sami zrobili. Rzecz jasna i całą miernością i mizerią
tego. Ale nie teraz. Nie dziś. Nie tutaj. Tutaj mój uśmiech nie
ma granic ani czasu, nawet nie wiem, czy jest mój. Chyba cały
ja jestem w tym uśmiechu i w tym liście, co go właśnie napisałem. Wkładam plecak na ramiona. Ruszam w stronę miasta.
Rzeka przygląda mi się z zaciekawieniem. To do niej dotarli
kiedyś Rzymianie i założyli miasto Trier. I ono od tej pory istnieje. I teraz ja przez nie przechodzę. Bo przechodzę przez życie, bo przechodzę przez drogę do Santiago. Bo tak naprawdę,
jak każdy z ludzi, idę do Boga. Do szczęścia, które gdzieś, kiedyś na mnie czeka. Do miłości, która jest w moim sercu i choć
wszystkiego się mogę zaprzeć, to przecież jej się nie zaprę, bo
oprócz niej niczego już nie mam. Tylko mój trud. Tylko ryzyko.
I tylko tę rzekę rankiem, pięćdziesiątego dnia, od kiedy przekroczyłem próg domu, to jest bezpieczeństwa i spokoju. Przy
zejściu z mostu mijam kilka skośnookich osób. Turyści. Pewnie
zwabiła ich tu historia, może też krajobraz.
Idę prosto do Porta Nigra. Być w Trier i nie być przy Porta
Nigra to nie być nigdzie. Porta Nigra to jedna z czterech bram
do miasta, jakie zbudowali Rzymianie. Została ta jedna. Z
ciemnego piaskowca. Kiedy to było? Dawno temu. Teraz ta budowla robi wrażenie, a dawniej? Próbuję sobie wyobrazić, jak
to by było, co bym czuł, gdybym tak, na osiemset lat przed powstaniem państwa polskiego, podróżował tędy i zobaczył tę budowlę. Pewnie czułbym podziw dla jej twórców. Zbudować
taką konstrukcję bez zaprawy murarskiej. Robię kilka zdjęć.
Czasem zdjęcia oddają to, co widać. Częściej spłaszczają obraz
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i go zubażają. Wyższa wieża ma cztery kondygnacje. Niższa
tylko trzy. Między nimi dwa piętra kolumnad z pustymi oczodołami okien, pod którymi mur i dwie bramy prowadzące do
rzymskiego miasta. Zapomniany fragment starożytności ostał
się i tutaj. Imperia przemijają. Ich pomniki potrafią przetrwać.
Trier jest typowym, ładnym, niemieckim miastem. Czysto i
pięknie. Można się tu dobrze poczuć. Przechodząc spokojnie
przez miasto, nie śpieszę się, dochodzę do katedry. Masywne
bloki jej konstrukcji zachęcają do wejścia. Zegar pokazuje za
dziesięć dziewiąta. Drzwi jawią się jakieś małe względem bryły
kościoła. W środku kamień i całe mnóstwo marmuru. Cudownej
urody rzeźbienia. Wysokie sklepienia zamykają się, hen, nade
mną ostrymi łukami. Najważniejsze jest chyba jednak światło.
Wpada zewsząd, wlewa się potopem przez okna za podestem
ołtarza, spada z tych wysoko, pod samym sklepieniem. Jest go
całe mnóstwo. Wydobywa barwy kamienia, szczegóły niezliczonej ilości postaci zastygłych w swoich pozach. Marmur jest
jasny i czarny, i zielonkawy. Mój wzrok ginie w pokrytym rzeźbami sklepieniu kopuły nad ołtarzem. Wcale nie wiem, co tam
jest przedstawione. Tak jak czasem nie zna się języka piosenki,
ale przecież kocha się ją uszami, bywa sercem. Bo piękno nie
zamyka się tylko w bezpośredniej treści, piękno odzywa się
przez formę, ale i ją przekracza, aż budzi w nas jakieś echa,
echa zachwytu, podziwu, oniemienia. Teraz dokładniej poznaję
te rzeźby i treści, które przedstawiają. Jest i duch święty w postaci gołębicy, jest flaga Jezusa zmartwychwstałego, więc pewnie i któraś z dziesiątek postaci to On. To tak wysoko.
Widzę księdza idącego przez kościół. Ruszam za nim trochę
bezwiednie. Schodzi w dół po schodach. Niżej jest niewielka
sala, jakby wykuta w kamieniu. Może piętnaście na piętnaście
metrów. Msza. Msza. Zostaję. Jestem. Modlę się. Dziękuję. Za
wszystko. Bogu. Za to, że tu jestem. Że mi pozwolił. Że mi pomógł. w ten wszystek sposób. Rękami ludzi, ich decyzjami,
moim uporem. Msza jest zbiorem gestów. Znaków. Czy dałoby
się bez nich? Może i tak. Ale człowiek potrzebuje zakorzenienia. Zakorzenienia w formie. Odwołania się do czegoś fizycz339

nego, konkretnego. Życie nie może polegać tylko na emocjach,
nie wiem, jak szlachetnie przeżywanych. Życie wymaga formy
i porządku. Konstrukcji, na której zbudować będzie można całą
resztę. Która jest punktem odniesienia i oparciem w ciągle
zmiennej rzeczywistości. Wychodzę stamtąd znów spokojniejszy. Jest to dzień, w którym nie wiem nawet, dokąd idę. Nie ma
żadnej wyznaczonej miejscowości, do której chcę dziś dojść.
Chcę iść na południe. W kierunku Metz. Wcześniej w kierunku
Schengen. Chcę być w Schengen. Kojarzy mi się ono, to pewnie charakterystyczne dla mieszkańca byłego bloku sowieckiego, z wolnością. Jest realizacją pięknego marzenia, by nie było
granic. Granic w Europie. By Europa była w jakimś zakresie
wspólną przestrzenią dla ludzi w niej mieszkających. Ale do
Schengen dziś nie dojdę. Nie wiem, gdzie dojdę. Idę ulicą Trieru. Skręcam w lewo, gdy widzę biuro turystyczne. Nie mają zielonego pojęcia o Jacobsweg. Gdybym chciał na wyspy Kanaryjskie, a to co innego. Ale chcą pomóc. Szukają mapy drogi do
Schengen. Nawet jakiś wydruk mi dają. Nieprzydatny, ale biorę. Znów ulica. Gdzieś czytam na tablicy, że jeszcze z czasów
Rzymu. Państwa, za którego panowania przyszedł Jezus. Ciekawe, co tak naprawdę po nas pozostaje? Ile lat istniała Troja, zanim zniszczyli ją Grecy? A Kreta? A ludzie? Co zostawiają po
sobie? Czy muszą coś koniecznie zostawiać? Takiego namacalnego? Czy nie wystarczy dobro i miłość? Błogosławieni czyniący pokój, bo będą nazwani synami bożymi. Jeśli Bóg istnieje, to
nie musimy zostawiać nic materialnego, bo wszystko istnieje i
my też. A jeśli Boga nie ma, to nic nie ma znaczenia, bo z chwilą zamknięcia oczu po raz ostatni nic już nie będzie i nas nigdy
nie będzie, i nigdy nas nie było. A z chwilą końca ostatniego
człowieka w ogóle nic nigdy nie będzie. Bo nie ma elektronów
ani planet, ani gwiazd, jeśli nie ma oczu, które by je widziały.
Początkowy odcinek idę nad Mozelą. Ale szybko odchodzę
w tereny puste i leśno-rolnicze. Niekończące się pola są po moich obu stronach. Niebo nie ma na sobie ani jednej chmury.
Słońce praży zupełnie niemiłosiernie. Temperatura zapowiadana w prognozie przekracza trzydzieści sześć stopni w cieniu. Ja
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idę w słońcu. Z ciężkim plecakiem. Idę, bo tak zdecydowałem.
Idę, bo tego chcę. Idę, bo przede mną, gdzieś tam, jest cel, do
którego idę. Zatrzymuję się jeszcze raz przy niemieckich czereśniach i wiśniach. Będę je błogosławił i pamiętał przez całe życie. I błogosławił Niemców za ich rozsądek i sadzenie tych
drzew, często przy drogach. Łany zbóż są dojrzałe. Pełne tej
złotej barwy, którą pamiętam z Polski, z czasów dzieciństwa,
kiedy co lato jeździliśmy na żniwa. Najpierw jako dziecko biegałem po prostu wokół tych, co się trudzili. Schylali się, kosili,
nosili. Potem, jak ręce miałem już bardziej zręczne i silniejsze,
kręciłem powrósła ze słomy. Układałem je obok skoszonych
kupek zboża, by ktoś następny, najczęściej mój ojciec, mógł
mocnym ściśnięciem rąk związać zboże w snopek. I tak przez
cały dzień pracowało się w polu. W pocie czoła, w pyle tego
zboża, które teraz kołysze się u moich zmęczonych nóg. Potem
rzecz jasna i ja wiązałem snopki. W miarę jak moja siła rosła.
Rozwijamy się. Rośniemy. Robimy coraz więcej, chodzimy coraz dalej. Potem przychodzi jakiś kres tego wzrostu. Przynajmniej fizycznego. I cieszyć zaczyna czas, gdy można wieczorem po pracy usiąść przy stole, przy świetle naftowej lampy, a
potem już elektrycznej żarówki i pogadać. Podzielić się słowami, to jest sobą, bo słowa wyrażają myśli, a myśli to my. Bo jesteśmy tak naprawdę myślami. Tym, co myślimy i tym, co myśli o nas Bóg. Bo inaczej, gdyby o nas nie myślał. To po prostu... byśmy zniknęli.
Więc cieszą mnie te zboża. Gdy wchodziłem do Niemiec,
były jasnozielone. Zresztą to bardzo zależy od rejonu. Ale teraz
jakby dopełnia się ten czas, mój tutaj. Jutro... Jutro pewnie wyjdę z tego kraju, przez który szedłem dłużej niż przez Polskę. W
którym spotkałem tylu niezwykłych ludzi i tyle niezwykłych
zdarzeń. W którym tak strasznie borykałem się z niemożnością
znalezienia schronienia i w którym tak niezwykłą czasem znajdowałem pomoc. Słońce chyli się już ku linii horyzontu. Jakieś
lekkie przemglenie być musi, bo jego światło rozszczepia się,
rozsnuwa w powietrzu, jakby prześwietlając je całe. Wchodzę
w jakąś niewielką miejscowość. Widzę po prawej: Pilger Her341

berge! Poważnie. Niestety nie wygląda na tanią. Zatrzymuję się.
Nic nie szkodzi zapytać. Dzwonię. Pytam pojawiającą się gospodynię o to, za jaką najniższą kwotę mógłbym zostać.
– Wszyscy o to pytają – odpowiada z cieniem lekkiej irytacji. Patrzy przez chwilę na mnie. – Jak pan chce, to może pan
zostać tam, w ogrodzie – wskazuje na szeroki plac trawy poza
budynkiem schroniska.
– A ile to będzie kosztować?
– Nic – wzrusza ramionami.
– Dziękuję – uśmiecham się.
– Nie ma za co – odpowiada uśmiechem. – Tu ma pan wodę
do picia – pokazuje kran sterczący na zewnątrz budynku. – Noc
nie powinna być chłodna.
Udaję się we wskazanym kierunku. Teren porośnięty jest
krótko skoszoną trawą. Niestety lekko spada. Szukam najbardziej poziomego miejsca. Rozkładam moje rzeczy. Najpierw folię malarską, na to karimatę, potem śpiwór. Wiatr podrywa folię
w górę. Przyciskam ją dwoma kijami trekkingowymi i rzeczami
z plecaka. Najgorzej, że nie mogę naładować komórki, a jutro
mam przekraczać granice Luksemburga i Francji. Na szczęście
mam ciągle ten zapasowy akumulator. Nieużywany i nieładowany pewnie nie ma już całej swojej sprawności, ale podłączam
do niego telefon. Wsuwam się do śpiwora, jest ciepło i cicho.
Powoli zapada zmrok. Dopiero teraz, pierwszy raz tak wyraźnie, może nawet pierwszy raz tak wyraźnie w życiu, słyszę
dźwięk wiatraków. Zazwyczaj się go nie słyszy. Bo wieje, bo
ptaki śpiewają, bo setki innych dźwięków. Tu, w Merzkirchen,
późnym wieczorem, trzeciego lipca 2015 roku, dźwięk bliskich
wiatraków słychać bardzo wyraźnie. To ciche i niskie dudnienie. Niemal jakby dźwięk morza. Jednostajny, pulsujący szum
kołysze mnie do snu. Zasypiam z wdzięcznością. Sam nie
wiem, za co. Za wszystko.
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Dzień 51. Koenigsmacker
Jest potwornie gorąco. To trudno nawet słowami opisać. Nie
mam termometru, zresztą w słońcu na nic by się przydał. Podają, że ma być nawet trzydzieści dziewięć stopni w cieniu. A ja
idę w pełnym słońcu. Wyszedłem o szóstej. Spało mi się dobrze. Chyba raz się tylko zbudziłem. Zapamiętałem dźwięk tych
wiatraków. Potem, gdy ruszyłem, szedłem w ich kierunku. Było
pięknie, bo jeszcze jako tako chłodno. Śniadanie, zeszłego dnia,
jadłem w Trier. Potem już czereśnie i wiśnie aż do noclegu. Po
drodze żadnego sklepu, więc idzie mi się źle. Zatrzymuję się
przy drzewach. Zrywam te owoce. Jem. Jest lepiej. Dochodzę
teraz do miasteczka Perl. To na granicy z Francją i Luksemburgiem. Ostatnie miasteczko niemieckie, w jakim będę. I to będzie już koniec Germanii, ze wszystkim, co w niej spotkałem.
Schodząc w dół, widzę supermarket Aldi. Wreszcie zjem coś
poważnego. Wygłodniały i śmiertelnie zmęczony tym gorącem,
wchodzę do środka. Chłód i przestrzeń, i pełne półki tego, czego mój organizm gwałtownie się domaga. Koniecznie woda.
Biorę dwie duże butelki. Chleb. Dwie paczki, bo nie wiem, co
będzie jutro. Ser żółty. Salami. Standardy. Dostrzegam w sklepie Francuzów. Inaczej ubrani od Niemców, inny język. Płacę i
wychodzę na zewnątrz. Nigdzie nie pójdę tak objuczony. Poza
tym jestem, naprawdę i nie na żarty, głodny. Siadam na chodniku obok marketu. Wyjmuję swoje skarby. Piję, piję, piję. I
wreszcie jem. Siedzę w cieniu, więc idzie wytrzymać. W końcu
to tylko te trzydzieści dziewięć stopni. Chleb kupiłem ciemny z
takimi ziarnami. Ten najbardziej lubię. Na parkingu przede mną
zatrzymują się samochody, wysiadają całe rodziny. Sporo rejestracji spoza Niemiec. Pewnie tu taniej niż tam, za granicą. Wypakowany po brzegi pojemności jedzeniem i wodą mineralną,
wstaję i składam mój dobytek. Muszę wrócić do sklepu. Jedną
całą butelkę wypiłem. Drugą przelałem do mniejszych plastikowych, które noszę w plecaku. Te puste muszę zwrócić w sklepie, to dostanę za to zwrot kaucji. Dłuższy czas w Niemczech
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nie mogłem się połapać, za co mi naliczają drobne kwoty na rachunkach. A to kaucje za butelki plastikowe z wodą mineralną.
W sklepie wrzucam je sprawnie do automatu i podchodzę z
kwitkiem do kolejki, do kasy. Młoda kobieta, widząc mnie z pustym wózkiem i paragonem w ręce, cofa swój i gestem przepuszcza mnie do przodu. Podaję mój kwitek kasjerce. Ta coś
tam majstruje. Czekam. Kasjerka jest blondynką, dość korpulentną. Nagle wskazuje na opakowanie po salami, leżące na
dnie mojego wózka i zaczyna coś głośno mówić. Kręcę głową.
Jakieś was is das. Potem „salami”. Kobieta uporczywie wskazuje palcem na leżącą w wózku folię opakowania. Próbuję tłumaczyć, że nie ukradłem, tylko wszedłem z zewnątrz, a zjadłem
na dworze. Blondyna zaczerwienia się i zaczyna na mnie pokrzykiwać. Zgłupiała czy co? Zjadłem salami na sklepie i przyszedłem z pustym opakowaniem? Gorączkowo szukam w saszetce rachunku. Matko święta, na szczęście go nie wyrzuciłem.
Przypadek, ale szczęśliwy. Wyciągam rachunek i podstawiam
frau pod oczy. Nieco się uspokaja, choć czerwone policzki nadal jej pałają. Jakaś nakręcona czy co?
– No ale moje pieniądze – próbuję nieporadnie po niemiecku, bo frau, co się tu rzadko zdarza, nie mówi po angielsku.
– Jakie pieniądze?
– Za paragon. Dałem pani.
– Jaki paragon?
Teraz już baranieję.
– No paragon za butelki. Dałem pani.
– Nie mam żadnego paragonu. Nic pan mi nie dał.
Mam problem. Wzięła ode mnie paragon ze zwrotu, gdzieś
go włożyła, potem napadła na mnie, że jestem złodziejem, bo
zjadłem jej salami. Jak cudem się usprawiedliwiłem, bo nie wyrzuciłem rachunku, to ona, że nie ma mojego paragonu.
Nieoczekiwanie stojąca z tyłu młoda kobieta, teraz poznaję
po języku, że Francuzka, włącza się do rozmowy. Żywo mówi
coś do ekspedientki i pokazuje, że faktycznie dawałem jej ten
kwitek. Ta odpowiada równie nieprzyjemnie jak mi. Włącza się
para, stojąca za tą młodą kobietą.
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– My też widzieliśmy. Ten pan dał pani paragon. Pani go
wzięła.
Blondyna się zapowietrza. Za chwilę puści pianę z ust. Gmera coś tam przy kasie. Ludzie zewsząd oglądają się, co się tu
właściwie dzieje. W końcu coś tam przyciska, szuflada się jej
wysuwa i podaje mi pół euro. Biorę monetę z niesmakiem. Nie
ma „dziękuję”. Nie przeprasza mnie nawet za całe zajście, za
napaść, za to, że wpierała mi, że nie dostała paragonu na drobny
zwrot. Siedzi taka milcząca, napompowana swoją butą i złością.
Przykro się kończy ten mój pobyt w Niemczech. Spotkałem tu
wielu wspaniałych i uprzejmych ludzi. I na koniec ta kobieta.
Jak ona w ogóle się zachowała? Względem klienta w sklepie?
To tu takie obyczaje? Bo nie rozumiem, co ona mówi po niemiecku? Bo nie jestem Niemcem?
Idę w stronę Schengen. To musi być niedaleko. Po krótkim
odcinku widzę pierwszą tablicę z nazwą miejscowości, która
nie jest w typowo niemieckich kolorach. Jest zielona z żółtym
napisem. Czy to kolory z Luksemburga? Kilkadziesiąt metrów
dalej zaczynają się ze mną dziać złe rzeczy. Czuję, jakby w żołądku, w jelitach, odbywały się jakieś dziwne ruchy i procesy.
Faktycznie, od rana jadłem cały czas wiśnie i czereśnie, a teraz
napchałem się tłustym salami i popiłem wodą mineralną. I teraz
czuję, że za chwilę będzie tragedia. Rozpaczliwie szukam jakiegoś miejsca. Straszne to i upokarzające. Nie widzę żadnej stacji
benzynowej ani baru czy restauracji. Pozostaje natura, obok
drogi. Niestety, mam biegunkę. I to ciężką. Raz po raz mnie
szarpie. Idę ledwo żywy. Temperatura powietrza zabija, a ja się
odwadniam. Droga zmienia się w mękę. Tylko nie teraz, nie tutaj. Robię, co muszę. Z jakimś bólem i wstydem. Ale czasem
tak właśnie jest. Jesteś zmuszony do tego, czego nie chcesz. Idę
ciągle do przodu. Pomimo. Bo co mam zrobić. Mogę tylko to.
Iść.
Dochodzę do mostu przez rzekę. To już Luksemburg. Oddycham trochę głębiej. Widzę napis Schengen. Uśmiecham się.
Doszedłem. Robię sobie zdjęcie na tle tego napisu. Tego symbolu, że granice nie muszą być zamknięte, że może być inaczej.
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Że Europa może być wspólną przestrzenią mieszkających tu ludzi, że państwa nie muszą dzielić, że mogą łączyć. Brak granic
dla przemieszczania się ludzi, to pierwszy krok. Ale krok strasznie ważny i niezbędny. To skarb współczesnej Europy. Mojego
kontynentu, który nadal waha się między takimi tendencjami,
co są szowinistyczne i dzielą, a takimi, które przyszłość widzą
we współpracy, a w ludziach tu mieszkających – Europejczyków. Nie. To nie znaczy, że polskość, niemieckość czy francuskość, ma przestać być ważna. Pełni ona tylko inną rolę. Staje
się wartością i zaletą, pięknem, które nas odróżnia jednych od
drugich i w tym sensie ubogaca. Może być też odwrotnie, może
owa narodowość oddzielać, zamykać i przeciwstawiać sobie ludzi. Oby nigdy więcej. Ale pokój i współpraca to nie jest sukces
czy meta, która została osiągnięta. To wieczny proces wymagający wiecznej pracy. Teraz Europejczykom, którzy mają już
wolność i wspólnotę przestrzeni, potrzeba jeszcze jakiejś silnej,
wiążącej wartości. Może tą wartością może być szlak do Santiago de Compostela? Europejczycy zawsze byli odważni, zawsze
podróżowali, zawsze wychodzili z domu. Współczesna cywilizacja usiłuje nas zapędzić do tego domu, nawet bardziej, przykuć do źródeł nieustannego przekazu myśli i obrazów, które
przemyślnie zainstalowała w naszych mieszkaniach. Ale Europejczycy wychodzą z nich. Wychodzą i spotykają się na szlaku
świętego Jakuba. Trochę zapomniany już w Europie jest ten
kontekst, może czasem trochę wstydliwy. Kontekst tego, że to
chrześcijaństwo było sercem Europy. Sercem czasem skrwawionym, czasem butnym, czasem czyniącym błędy. Ale było jej
sercem i jej tożsamością. Czymś co nadawało jej cywilizacji
niepowtarzalny charakter. Teraz... kościoły stoją puste. Są zamykane. Czasem zaniedbane. Kościół gorączkowo poszukuje
sposobów na dotarcie do ludzi. Bóg? Bóg myślę, chodzi razem
z tymi, co po ścieżkach jakubowych przemierzają Europę. Jest
w ich krokach, w ich uśmiechach. Czeka na nich w każdym poranku i w każdym zmierzchu. Nie jest brutalny. Nie ładuje się z
butami w ich życie. Nie wygraża pięścią. Nie wskazuje palcem.
Kocha. Kocha i czeka. Aż jeden z drugim stuknie się w głowę i
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pozna, że poza życiem i użyciem jest coś jeszcze. Coś, co przekracza dzień i noc. Pragnienia i przyjemności. Ból i cierpienie.
Coś, co wzywa natarczywie gdzieś tam na dnie serca. Coś, co
kocha. Coś, co stwarza nas samych w każdej sekundzie naszego
życia, w każdym porywie naszych emocji. Ku temu czemuś,
czego nazwy Europejczycy już tak często nie wymawiają, jednak idziemy. Bo Jakub był apostołem Jezusa. A Jezus oddał za
nas swoje życie. Więc nie ma obawy. Nie ma strachu. Ale jest
zadanie. Żeby do niego iść i żeby nie zostać po drodze, na drodze. W barze, w doczesnej miłości, w umiłowaniu władzy, w
gąszczu pretensji czy frustracji. Naszym zadaniem jest iść. A
idąc, spotykamy się. A ponieważ idziemy do Santiago, to jest
Świętego Jakuba, jesteśmy dla siebie ludźmi. To znaczy braćmi.
To znaczy, że między nami jest On. Bo On to nie złożone nabożnie ręce. On to przyjaźń, otwartość i miłość. I to, czego tak
mocno można doświadczyć na samotnej drodze, gdy spotka się
kogoś wieczorem. On to bycie razem.
Schengen jest niewielkie. Ot, można powiedzieć, mieścina.
Małe domki o ostrych dachach. Przechodzę przez most na drugą stronę. Skręcam w lewo. Ruszam dalej. Domy znikają powoli po moich obu stronach. Przede mną pusty pas asfaltu. Z lewej
strony pas wzniesień pokrytych lasem, za którymi rzeka. Po
prawej pola pokryte zbożem i trawą. Widzę tablicę informacyjną. „FRANCE”. Francja! Matko kochana. Nareszcie. Mało nie
zabłysnę z radości. Więc to już. Więc zostawiłem Niemcy za
sobą. I teraz... Francja! Nic nie wiem o Francji. Nie rozumiem
języka. Nigdy tu nie byłem. Nie mam mapy ani przewodnika.
Ale się cieszę. Cieszę się jak szalony. Wcale tego nie potrafię
wytłumaczyć. Radość, jak rwąca rzeka, przepływa przeze mnie,
pędząc ku niebu przede mną, mknąc nad lśniącymi złotem polami, pędząc pustą asfaltową szosą na wprost. Godzinę później
pierwsze francuskie miasteczko. Patrzę trochę zdziwiony. Widzę – tak, tak, nieporządek! Przekrzywiony słup przystanku autobusowego. Za nim leżą w nieładzie jakieś deski. Niskie ogrodzenie obok rozpada się i przechyla. Niezrażony idę do przodu.
Na szczęście skończyły się moje problemy z biegunką. Jednak
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jestem kompletnie odwodniony, a w powietrzu parno i gorąco.
Zatrzymuję się przy jakimś domu, przed którym siedzi grupa
dorosłych. Próbuję kilku słów po francusku, których starałem
się nauczyć w ciągu ostatniego tygodnia w Niemczech.
– Dzień dobry. Jestem pielgrzymem. Chciałbym pić.
Reakcja jest natychmiastowa. Mężczyzna prosi, żebym zaczekał. Kobieta znika we wnętrzu domu. Chwilę później otrzymuję dużą butelkę chłodnej wody mineralnej.
– A skąd idziesz?
– Z Polski.
– A dokąd?
– Do Santiago de Compostela.
Słuchający mnie Francuzi wykonują gesty, jakby dmuchali
na coś gorącego.
– I dzisiaj cały dzień szedłeś? – Kiwam głową. Oni kręcą
głowami z niedowierzaniem.
Żegnam się i idę dalej. Dziś chcę dojść do Koenigsmacker.
Znalazłem w internecie, że tam polski ksiądz jest na parafii. Nawet dzwoniłem z jednego przystanku, jeszcze w Niemczech.
Odpocząłem tam dłużej. Ale figa. Jakaś kobieta mówiła do
mnie ciągle po francusku. Kompletnie nic nie mogłem zrozumieć. Rozpaczliwie próbowałem przejść na angielski, ale bez
efektu. Więc po prostu idę. Nie dogadam się. Jak tam jest polski
ksiądz, to mam szansę, że zostanę. Powoli powietrze stygnie.
Zatrzymuję się przy jakiejś ławce i wyciągam ser żółty w plasterkach, kupiony w Aldim. Muszę go zjeść, bo z poprzedniego
posiłku nic we mnie nie zostało. Ser zmienił postać i konsystencję. Teraz jest to plastyczny blok żółtej masy. Nie ma żadnych
plasterków. Nie interesuje mnie to. Otwieram foliowe opakowanie i gryzę to, co w środku. Każdy kęs przynosi mi ulgę i poczucie, że jest we mnie trochę więcej siły i energii. Kończę i ruszam dalej. Dzień dobiega końca. Jest dwudziesta, gdy dochodzę do Koenigsmacker. Dziwna ta nazwa. Zupełnie niemiecka,
chociaż to już Francja. Kościół widzę z daleka. Docieram do
niego. Obok budynek parafii. Nawet widzę napis z polskim nazwiskiem księdza. Dzwonię. Nasłuchuję. Dzwonię znowu.
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Znów nasłuchuję. Powtarzam te czynności wiele razy. Wszystko zamknięte. Na głucho. Siadam na schodach przed kościołem.
Nie wiem, co dalej. Jestem wyczerpany. Nie mam na nic sił. Jak
dzwoniłem do tego Koenigsmacker, to zadzwoniłem też do
Metz. Tam też jest polski ksiądz. Na szczęście dodzwoniłem
się. I w paru polskich słowach dowiedziałem się, że mogę tam
przyjść na noc. Więc jutro muszę dotrzeć do Metz. To jakieś
trzydzieści siedem kilometrów stąd. W tej temperaturze to może
być dla mnie niewykonalne. Nie wiem, może to też przez tę biegunkę. Dziś przeszedłem około dwadzieścia osiem kilometrów i
gonię resztkami sił. Więc jakbym jeszcze trochę przeszedł, to
miałbym krócej jutro. A jak tu się położę pod tym kościołem, to
jutro będzie daleko. Poza tym tutaj widzą mnie wszyscy przechodzący ulicą. Może nie wolno? Może policja? Może ktoś
okradnie? Może niepotrzebnie się martwię? Wstaję. Idę. Nie
wiem, dokąd. Nie mam żadnego miejsca na myśli. Po prostu idę
w zapadającą noc, prosto przed siebie. Gdzieś we Francję. Nogi
mam jak z ołowiu. Samochody świecą jasnymi jak słońca światłami. Noc powoli gęstnieje. Nie widzę dobrze ścieżki. Idę
wzdłuż drogi. To jedyne wyjście. Niestety ruch robi się coraz
intensywniejszy. Samochody pędzą. Kręci mi się w głowie. Już
nie dam rady. Po prostu nie dam rady dalej. Skręcam na pobocze. Rów melioracyjny, za nim wąski rząd krzewów i szerokie
ściernisko. Rozkładam na tym ściernisku moją folię, pewnie się
podrze trochę. Na to rozkładam moją matę i ukochany czerwony śpiwór. Kładę się na tym posłaniu. Trochę kręci mi się w
głowie. Nade mną noc i gwiazdy. Po lewej stronie droga szumi
ruchem samochodów. Czuję przepływ powietrza po twarzy.
Wciąż jest bardzo ciepło. Leżę w otwartym śpiworze. Powoli
zapadam w sen. Wszystko staje się coraz wolniejsze i bardziej
odległe. Zmęczenie przejmuje niepodzielnie władzę nad moim
organizmem. Osuwam się w sen, z którego wyrywa mnie sygnał połączenia telefonicznego. Półprzytomny, szukam ręką komórki. Przyciskam odbierz i przysuwam ją do ucha.
– Jesteś? – słyszę głos żony.
– Jestem.
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– Wszystko dobrze?
– Tak. Wszystko okej – odpowiadam.
– Zbudziłam cię?
– No... tak – potwierdzam. Głos pewnie muszę mieć nieciekawy.
– To masz nocleg? – Nie wiem, co odpowiedzieć. Mówię zatem prawdę.
– Nie.
W słuchawce zapada chwila ciszy.
– To gdzie śpisz?
– No... nie wiem. Leżę na poboczu jakieś drogi.
Rodzinę w takich sytuacjach należy utrzymywać w jak najlepszej kondycji psychicznej. Wszelkie zamartwiania się i ich
smutki nic pielgrzymowi nie pomogą. Teraz jednak wyszło jak
wyszło.
– To jak ci możemy pomóc? – Słyszę w słuchawce.
– Nie, nie możecie mi pomóc. To znaczy pomódlcie się za
mnie – odpowiadam na pytanie i żegnam się, kończąc rozmowę.
Odkładam telefon. Przez chwilę patrzę w górę. Nade mną
morze gwiazd. Lekki, ciepły podmuch zabiera wszystkie moje
myśli, łącznie ze świadomością.
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Dzień 52. Metz
Nic mnie nie zjadło. Nikt mnie nie okradł. Samochodów nie
słyszałem w czasie snu. Jestem tylko obolały, bo pod matą było
mocno nierówno. Niebo błękitne. Właśnie wschodzi słońce.
Jest około wpół do szóstej. Lepię się do siebie po tej kolejnej
nocy pod gołym niebem. Cały kurz i pot przylgnął do mnie.
Zlepia mi palce, skleja stopy, wiąże myśli, tak że muszę się z
tymi myślami szarpać jakoś, żeby wstać, żeby zacząć składać
moje klamoty. Zwijam śpiwór. Wszystko wyrzuciłem z plecaka,
żeby ten śpiwór wepchnąć na sam dół. Teraz pakuję te rzeczy z
powrotem. Najgorsze, że mam bardzo mało wody, a dzisiaj niedziela. Wszystko zamknięte. Jedzenia też już nie mam. Nie za
bardzo wiem, co będzie. Wstaję i zamykam plecak. Za moimi
plecami szosa. Ruch jeszcze niewielki, bo rano, bo niedziela.
Będzie można łatwiej iść poboczem szosy. Daleko przede mną
jakieś grube kominy i białe tumany pary albo dymu wydostające się z nich. Może to elektrownia atomowa. Czytałem, że we
Francji jest dużo elektrowni atomowych.
Kroki mnie bolą. Boli biodro. Chce mi się pić. Wychylam to,
co mam. Co będzie, to będzie. Jest ciepło, bardzo ciepło. A to
dopiero poranek. Idę jak w jakiejś mazi, w tym moim pocie,
brudzie i zmęczeniu. Po prostu idę. Bo się zaparłem. Nawet
mnie skóra na ramionach boli. Matko święta, żeby skądś picia.
Niestety nie znam francuskiego. W ostatnich dniach te moje
próby, żeby coś się nauczyć. Zupełna tragedia. Zatapiam się w
krokach. Tępym powtarzaniu. Słońce, w miarę upływu kilometrów, wstaje coraz wyżej i wyżej. Bezlitośnie rani mnie swoim
ciepłem. Nie dam dalej rady. Nigdzie nie dojdę. Rozpaczliwie
lustruję mijane zabudowania. Oczy skanują otoczenie w poszukiwaniu żywego człowieka. Wciąż rano. Niedziela. Francja.
Muszę się za wszelką cenę czegoś napić. Po prostu muszę.
Przede mną, po prawej stronie, jakaś babcia o siwych włosach
podchodzi do skrzynki pocztowej przy ogrodzeniu. Coś tam zagląda czy wyjmuje. Odwraca się i zmierza z powrotem w stronę
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domu.
– Pardon! – wołam za nią, zdesperowany.
Kobieta odwraca się i patrzy na mnie.
– Jestem pielgrzymem. Idę z Polski do Santiago de Compostela. Chce mi się pić – wyzuwam z siebie nieporadnie słowa w
nieznanym mi języku. Nie mam pojęcia, czy niosą ze sobą jakąś
informację dla tej kobiety, do której mówię.
Coś do mnie mówi starym, trzeszczącym od czasu do czasu,
głosem. Patrzę na jej oczy, twarz, włosy. Niczego nie rozumiem.
– Nie rozumiem – odpowiadam i kręcę głową z rezygnacją.
Ona ponawia swoje słowa. Jej zdania to tylko dźwięki. Jakby
dźwięki oskarżenia, że nie nauczyłem się języka, że zawracam
jej głowę, że powinienem wiedzieć i rozumieć. W końcu staruszka odwraca się i rusza w stronę domu. Teraz dostrzegam.
Niesie gazetę wyjętą ze skrzynki. Wyciągam komórkę. Nie
wiem, jak dalej iść. Sprawdzę na mapie. Stoję na pustej ulicy i
śledzę ekran. Do Metz mam jeszcze bardzo daleko. Zamykam
program z mapami. Podnosząc głowę, dostrzegam ze zdziwieniem ponownie tę kobietę. Teraz idzie w moją stronę. Nie. Naprawdę. Niesie ze sobą butelkę wody. Uśmiecham się bezwiednie. Butelka wody podróżuje w moją stronę w starej, wychudzonej, pomarszczonej ręce. Znów słyszę słowa w tym języku.
Nic nie rozumiem, ale kłaniam się i powtarzam – dziękuję,
dziękuję. Woda jest zimna, pewnie z lodówki. Kobieta podaje
mi też zawiniątko w folii aluminiowej. Jest w nim ciasto. I co tu
z nią zrobić? Obok nas zatrzymuje się samochód. Wysiada z
niego kobieta niewiele starsza ode mnie i podchodzi do tej, która przed chwilą mnie obdarowała. Kobiety wymieniają ze sobą
kilka słów. Dzierżąc w jednej ręce chłodną wodę, a w drugiej
zawiniątko z ciastem, orientuję się, że mówią o mnie. Starsza
pani wskazuje na mnie i tłumaczy, jak rozumiem, że jestem
pielgrzymem. Wtedy ta młodsza zwraca się do mnie. Nie! Naprawdę, po angielsku.
– Idzie pan do Santiago de Compostela?
– Tak – odpowiadam szczęśliwy, że ktoś mówi do mnie w
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ludzkim języku.
– A zechciałby pan może wpaść do nas na śniadanie?
Myśli i obrazy z szybkością błyskawicy przelatują przez
moją głowę. Nawet nie potrafiłbym prześledzić ich biegu ani
ich wymienić. Która była pierwsza, która druga. Jak się ze sobą
łączyły, a może biegły obok. Właściwie przez większość czasu
myśli biegają sobie zupełnie niezależnie od nas. Możemy je dostrzegać, jak nie jesteśmy zajęci czymś innym, ale one pojawiają się, bawią ze sobą, ganiają się w naszym umyśle, aż w końcu
wypada powiedzieć dość i coś postanowić albo zrobić.
– To byłoby wspaniale, ale ja – tu spoglądam na samochód –
nie mogę jechać samochodem.
– Ach. To drobiazg. Mieszkamy sto metrów dalej, za tym zakrętem w lewo – kobieta wskazuje mi najbliższe skrzyżowanie.
– Będę jechała samochodem, a pan pójdzie za mną, dobrze?
Uśmiecham się.
– Dobrze – odpowiadam. Obracam się w stronę staruszki i w
całym tym ferworze myśli, niespodzianek i słów, patrząc na nią,
mówię w moim własnym języku: – Dziękuję.
Oczy starszej pani rozszerzają się, a głowa podnosi się do
góry.
– O – mówi po polsku – dziękuję. Ja rozumiem!
Ja... Nic nie rozumiem. Wszystko się w mnie kotłuje i miesza. Piękno tego stwierdzenia. Dary, które trzymam w dłoniach.
Oferta drugiej kobiety. Ten samochód obok mnie. To wszystko
razem tak całkiem nieprawdopodobne, że niemal niemożliwe.
Raz jeszcze żegnam się, tym razem polskimi słowami, ze staruszką i idę za autem, które prowadzi mnie do pobliskiego
domu. W jego drzwiach wita mnie mężczyzna francuskim: –
Bienvenue. Rozumiem, że to „witamy” albo coś takiego. Jestem
wewnątrz. Zdejmuję plecak.
– Proszę powiedzieć, czego panu potrzeba – mówi mężczyzna. Jean Paul, tak się przedstawił. Zanim zdążam z odpowiedzią, proponuje: – A może chciałby się pan wykąpać, wziąć
prysznic?
Patrzę na niego jak na jakąś postać z filmu, a może nie je353

stem całkiem przytomny? Przytomności starcza mi na tyle, żeby
kiwnąć głową i wykrztusić po angielsku – chętnie. Jean Paul
prowadzi mnie do łazienki. Ręcznik jest biały i puszysty, natrysk nowoczesny. Szampon, mydło, wszystko jakby czeka na
mnie. Zostaję sam. Rozbieram się. Wchodzę pod strumień ciepłej wody. Nie wiem, co powiedzieć ani co myśleć. Dlatego nie
myślę wcale. O niczym. Pieszczę się tą wodą. Tym luksusem,
który zmywa z mojej skóry brud i pot. Zmywa poczucie beznadziei i stresu. Zmywa wszystkie ciemne myśli i mówi – Jesteś u
siebie. Wszystko będzie dobrze. Teraz jesteś jak nowy.
Wycieram się. Poczuć miękki ręcznik po takiej kąpieli. Bezcenne. Jestem czysty i pachnący, a jeszcze rankiem byłem lepki
i cuchnący. Gospodarze zapraszają mnie do wnętrza. Na stole
chleb, masło, miód, marmolada, ser. Nie chcę kawy, proszę o
herbatę. Dostaję. Zaczynamy rozmawiać. Dlaczego idę. Kiedy
wyruszyłem, co i jak. I szybko okazuje się, że oboje też są pielgrzymami. Szli do Santiago już kilka razy. Jestem szczęśliwy i
pod wrażeniem. Pytam. Ciągnę z Jeana informacje. Jak najlepiej? Jak dojść, którędy?
– A którędy planujesz? – pyta mnie.
– Teraz do Vézelay, a potem do Saint Jean Pied de Port.
– Hmm, a dlaczego nie przez Le Puy?
– Le Puy? No... to jest o wiele dalej, a ja nie wiem jak z noclegami po drodze. Do Vézelay mam bliżej, a jak tam już dotrę,
to stamtąd zaczyna się chyba normalny szlak.
Jean Paul potwierdza i kiwa głową. Rzeczywiście, na drodze
do tych miejsc będzie z noclegami problem, a potem są już albergi i szlak pielgrzymkowy pełną parą.
– A potem, w Hiszpanii, jak chcesz iść?
– Marzyłem o Camino del Norte, ale słyszałem, że to trudny
szlak.
– Trudny? – Jean Paul ze zdziwieniem podnosi brwi. – Wcale nie trudny. W ogóle nietrudny. No i – dodaje, uśmiechając się
szeroko – najpiękniejszy. Trudny to jest szlak z Arles, ale Camino del Norte wcale nie jest trudne. No... trochę męczące, ale jest
na to rada. Trzeba iść powoli – uśmiecha się – powoli – dodaje
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ponownie.
– I rzeczywiście można go przejść? – pytam z pewną nadzieją w oczach.
– No oczywiście.
– Bo słyszałem, że jest jednak dużo trudniejszy – ponawiam
wątpliwości, które przecież chcę, żeby Jean Paul rozwiał. Żeby
mnie upewnił, zapewnił. Żeby swoim doświadczeniem rozbił
moje obawy i lęki. Żeby przełamał to, co mówili inni, że na
pierwszy raz to trzeba iść Camino Frances, bo i tak się człowiek
nachodzi, a del Norte jest trudniejsze, to raczej zostawić sobie
na później. Ale ja przecież nie chciałem później. Przecież nawet
wziąłem z domu magiczne kąpielówki, bo marzyłem o Atlantyku. Nawet nie tyle, że koniecznie chciałem w nim pływać, ile
go spotkać. Usiąść na jego brzegu. Na brzegu oceanu. W takich
chwilach rzeczywistość i czas zdają się gdzieś niknąć. Blednąć
czy ściemniać się na peryferiach tego, na co się patrzy, co się
pije oczyma, gdzie się jest. A pije się przestrzeń, bezkres, który
spotykali ludzie docierający nad taki brzeg. Człowiek się w tym
bezkresie gubi. Wzrok jakoś ginie, to znaczy sam człowiek jest
tą przestrzenią, barwami tańczącymi na brzegach skłębionych
chmur. Lotem światła nad delikatnie pomarszczoną powierzchnią morza, które otula całą ziemię. I już nie ma nic. Nie ma czasu, życia, spraw ważnych i minionych, przyszłych i czekających, nie ma nóg i rąk, nie ma godziny i żadnego myślenia, tylko ten bezmiar, co się z człowiekiem brata, jakby obaj braćmi
byli od zawsze, od urodzenia albo kto wie, jeszcze może wcześniej. Jakby nigdy się nie rozdzielali, a wszelkie rozdzielenie
było tylko czasowe. Jakby zawsze byli do tego, żeby patrzeć sobie w oczy, to jest nawzajem, być w sobie.
Więc z tych słów, chciwie słuchanych słów Jeana Paula, buduję sobie schody. Schody nad ciemnym strumieniem obaw i
wątpliwości. Most ma jasne stopnie o kolorze uśmiechu mojego
rozmówcy. Jest wąski, ale solidny. Nie żadna tam pordzewiała
konstrukcja. Opieram dłonie o poręcze. Badam jego wytrzymałość, twardość. Upewniam się pytaniami. Z odpowiedzi buduję
jego, brakujące jeszcze albo niewyraźne, elementy. Tak. Widzę
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to. Teraz już wiem. Mogę. Przejść na drugą stronę. Do nieprzewidzianego, do możliwego, do szalonego Camino del Norte,
gdzie mój przyjaciel Atlantyk pewnie jest i zgodnie z zapewnieniami Jean Paula czeka.
Jem i popijam. Oglądam dokumenty i przewodniki pokazywane przez gospodarzy. Mają dzieci i wnuki. Właśnie teraz
wnuki są u nich na wakacjach czy może wypoczynku.
– Dlaczego chodzisz na Camino? Co ci to daje? – pytam. To
pytanie „Dlaczego” zawsze pada. Ludzie chcą wiedzieć. Nie
tylko, która godzina, po ile chleb, którędy do celu. Ludzie chcą
wiedzieć „Dlaczego”. Odpowiedzi na pytanie „Dlaczego”, są
dla ludzi szczególnie ważne.
Jean Paul uśmiecha się.
– Nie wiem. Może to jakieś pojednanie się z ludźmi? Z ludzkością? Może to nasze lepsze „ja” spotykamy na takiej pielgrzymce?
Są wspaniali. Oboje. Jeśli się można czuć jak w domu, to tak
właśnie się u nich czuję. Gdy się żegnamy, po schodach wyskakuje na nas czereda dzieciaków. Rozkrzyczane i wesołe. Słyszę
ich imiona, ale nie zapamiętuję. Dostaję jeszcze wodę. Dwa i
pół litra. Żegnam się uśmiechem i uściskiem, i czymś, co nie
jest ani jednym, ani drugim. Żegnam się poczuciem wspólnoty,
tożsamości, bycia razem. Wychodzę objuczony tą wodą. Ale
bez niej nie doszedłbym do Metz.
Kolejne kroki niosą mnie w przestrzeń. Po obu stronach drogi rozwijają się pola. Wielkie bele skoszonego zboża przypominają pokaz sztuki nowoczesnej. Bryły na tle niebieskiego horyzontu. Grunt mi chrzęści pod butami, słońce bezlitośnie pali ramiona. Kręgosłup się buntuje, bo plecak jest ciężki. Ale to nic.
To wszystko nic. Gdzieś w moim wnętrzu jest znów coś jasnego, spokojnego, pewnego. Nie zginę. Dam radę. Przynajmniej
dzisiaj. Kolejne godziny zmieniają otoczenie w rozpalony piec.
Nic to. Staram się iść szybko. W Metz mam umówiony nocleg
u polskiego księdza. Dojść i odpocząć. Te dwa słowa, choć nie
wypowiedziane, napędzają mnie cały czas. Idę teraz głównie
asfaltem. Już nie odpoczywam. Stopy od spodu parzy rozgrzana
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wstęga jezdni. Biodro mnie boli zupełnie niemożliwie. Znów te
objawy. Początkowe poczucie zimna, jakby spływała mi po biodrze strużka zimnej wody i potem to rozrywające pieczenie.
Można oszaleć. Manipuluję pasem plecaka. To go podnoszę, to
obniżam. Niewiele pomaga. Kołaczę się z tym swoim bólem i
gorącem ciągle naprzód. Dojść do Metz. Tyle wiem. Potem odpocznę. Potem się zobaczy. Poradzę się księdza. Może tam się
czegoś dowiem. Kupię sobie kartę telefoniczną, to będę miał internet bez ograniczeń.
Metz widzę niewiele przed czwartą. Przyspieszam jeszcze
kroku. Nareszcie miasto. Szerokie place, aleje. Idę w kierunku
posiadanego adresu. Niewielka ulica. Przy niej piękny, ogromny kościół. Parę metrów dalej widok na Metz. Jestem na jakimś
wzniesieniu. Zdejmuję buty. Byłem umówiony na siedemnastą.
Mam jeszcze trochę czasu. Wkładam je z powrotem i postanawiam pójść pół godziny pozwiedzać. Może znajdę kościół z
mszą świętą. W końcu dziś niedziela. Kościołów tu w bród. W
pobliskim labiryncie uliczek naliczyłem chyba cztery. Wszystkie na głucho zamknięte. Dziwne. Jeden właściwie otwarty.
Przy wejściu stoi młoda dziewczyna i chłopak. Mają może po
dziewiętnaście lat. W środku puste całkiem wnętrze. Elewacje
już zniszczone przez czas. Tylko światło wpada przez wysokie
okna położone za ołtarzem. To znaczy byłyby położone za ołtarzem, gdyby był tu ołtarz. Nie ma go. Przestrzeń niewielkiego
podwyższenia przed tymi oknami jest pusta. Przed schodkami
jednak coś jest ustawione. Z tego czegoś dobiega muzyka, właściwie dlatego tu wszedłem. Pod ścianami, z lewej i prawej
strony, stoją poustawiane jedna na drugiej, czarne opony samochodowe. Idę w kierunku źródła tej muzyki. Teraz widzę, że
urządzenia są dwa. To drugie stoi wyżej, w miejscu przeznaczonym kiedyś na ołtarz. Każde zbudowane jest z czarnej poziomej
płaszczyzny w kształcie koła, nad którą porusza się jakaś maszyneria. Dostrzegam, że to, co się porusza, albo dokładniej obraca nad okrągłym, czarnym stołem, to ramię, które na jednym
końcu ma głośnik, z którego dobiega muzyka, a na drugim klawiaturę skierowaną klawiszami w dół. Z powierzchni tego okrą357

głego blatu wystają w różnych miejscach niewielkie występy,
tak że gdy klawiatura się obraca, to chwilami klawisze ustępują
pod naciskiem tych występów i tak powstaje muzyka płynąca z
głośnika po drugiej stronie ramienia. Patrzę zauroczony. Kościół wypełnia światło i muzyka z tej instalacji, bo tak się chyba
nazywa taką formę wystawy albo sztuki. A jednak całkiem równocześnie, niejako równolegle, rodzi się we mnie jakiś smutek,
jakiś ból, jakiś bunt. Bo to jest całkowity upadek chrześcijaństwa. Te opony w kościele, ta mechaniczna muzyka, ta absolutnie już doskonała nieobecność myśli o Bogu. Więc go już tu nie
ma. Pasą się tą obłędną muzyką, nadawaną mechanicznie w
kółko. Po co? Po co to wszystko? Co to wyraża? Ku czemu
dąży? Czy to aby nie nihilistyczne, to jest dążące donikąd, w
niebyt jakiś, przedsięwzięcie? Pytam młodych ludzi, czy tu się
cokolwiek kiedykolwiek odprawia. Wydają się trochę zdziwieni
i zafrapowani. Niestosowne i nie na miejscu pytanie. Nie, nie –
zaprzeczają. Pozostaje im mechaniczna muzyka i bezrozumna
instalacja. Która niczego nie przynosi i do niczego nie zmierza,
bo gdy człowiek pozbędzie się już Boga, który go ogranicza, to
strasznie łatwo znajduje się „tam”, to znaczy nigdzie. Bo sens
jest poza człowiekiem. Jest w jego relacjach, w jego dążeniach,
w jego miłości, w wartościach, jakie wyznaje. Sens jest ostatecznie w transcendencji, to jest przekraczaniu tego, co zmysłowe, doświadczalne i pojmowalne. Cała historia człowieka to
pęd, by owo ograniczenie przekroczyć, ale przekroczyć dokądś.
Jakby była w nas jakaś nieuświadamiana i nie do dotknięcia
wiedza. Że coś poza jest. Jasne, że znajdą się wyjaśnienia, że to
mechanizmy psychiczne i że my już tak mamy. Że szukamy sobie wytłumaczeń. Że to wynika z naszej budowy. Taka mieszanka atomów, elektronów, impulsów elektrycznych. Taka mieszanka jest właśnie tutaj. W tej mechanicznej muzyce, która
wyraża tylko jedno: pustkę, utratę, nicość.
Wychodzę na słoneczną ulicę, wracam pod majestatyczny
kościół. Siadam na placyku przed kościołem i dzwonię do księdza. Tak. Będzie za parę minut. Jakiś mężczyzna podchodzi do
mnie i pyta po angielsku, czy nie wiem, jak dojść do katedry.
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Niestety. Jestem tu nowy. Chwilę później słyszę, jak mówi do
swojej żony. Oboje są młodzi. Jeszcze przed trzydziestką. Mówi
do niej po polsku. Uśmiecham się. Jaki ten świat mały. Nawiązujemy rozmowę. Wyemigrowali z Polski, bo on dostał pracę w
koncernie samochodowym w Niemczech. Teraz mieszkają w
Trier i przyjechali pozwiedzać trochę Metz. Ale nie wiedzą,
gdzie ta katedra. Próbuję szukać na GPS, ale nie na wiele to się
przydaje. Ruszają dalej. Czekam jeszcze przez chwilę. Widzę
księdza. Witamy się. Po polsku. Szczerze. Z uśmiechem. Ksiądz
Wiesław mieszka na ulicy Kapucynów. Wchodzimy do klatki
schodowej. Potem na górę. Stare budownictwo, choć wnętrze
przyzwoite. Ksiądz oferuje się, że zrobi coś do jedzenia. Pokazuje mi pokój, łazienkę. Będę spał na podłodze, na materacu.
Nic więcej mi nie potrzeba. Chwilę później siadamy przy pysznym polskim żurku. Dzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co widzę:
– Wie ksiądz co? Ja to tak widzę, że w Niemczech to się
żyje, we Francji smakuje życie, a w Polsce – zawieszam głos –
w Polsce to się usiłuje przeżyć.
Chwila ciszy w oczach mojego gospodarza wydaje się
świadczyć, że trafiłem z tym porównaniem. Chyba coś w nim
jest. Rzeczywiście Francuzi sprawiają wrażenie ludzi zafascynowanych życiem, konsumpcją, ale nie taką nastawioną na
ilość, ale na jakość, na smak. Niemcy z kolei mają wszystko
zorganizowane tak, żeby żyło się dobrze i sprawnie. W Polsce...
W Polsce wie jak jest ten, kto w niej żyje. I to nie gdzieś na wyspach powodzenia i dobrobytu jak Warszawa czy inna metropolia, ale gdzieś w Polsce wschodniej czy w Zachodniopomorskiem. Po prostu trzeba jakoś przeżyć. Do tego sprowadza się
życie.
– Tu we Francji – opowiada ksiądz – nie ma wielu wierzących ludzi. Ale to nie znaczy, że nie ma tu ludzi dobrych – uzupełnia.
Gdy się dzielę tym, co widziałem w Niemczech, mówi, że
we Francji odsetek uczestniczących w życiu religijnym to może
trzy procent. Podobno Paryż to inna bajka. Dużo imigrantów i
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realne życie religijne. Poza Paryżem – religijny ugór. Pustynia.
Gdy mówię, że chcę iść do Santiago, przygląda mi się badawczo.
– A może to już wystarczy? Przecież i tak pan wiele osiągnął. Może tym razem do Vézelay i wrócić?
Kręcę głową. Nie kuś, kusicielu, myślę sobie pod nosem, ale
raczej żartem niż na serio. Nie wyglądam dobrze. Złachany i
wychudły. Pewnie ksiądz w dobrej intencji. Chcę iść na mszę
świętą, więc ksiądz Wiesław prowadzi mnie przez miasto. Docieramy do kościoła.
– Trafi pan z powrotem?
– Jasne, że trafię.
– Proszę – tu jest klucz. Mogę wrócić późno. Spotkamy się
rano, na śniadaniu.
Wchodzę do kościoła. Wewnątrz może trzydzieści osób. Idę
wzdłuż ławek do przodu. Siadam po lewej stronie. Po prawej,
na samym przodzie, grupa młodych osób. Dwie murzynki, murzyn i biały. Ksiądz zaczyna mszę. Wsłuchuję się w kolejne słowa. Z ich kolejności bardziej niż z brzmienia domyślam się treści. Ksiądz ma jasny ornat, jest lekko łysawy i wygląda całkiem
jak nasz, polski. Za to dziewczyna, która wychodzi przed ołtarz
i zwraca się twarzą do nas wszystkich, wcale Polki nie przypomina. Jest czarnoskóra, młoda i piękna. Podnosi dłonie w górę i
wykonując gesty niczym dyrygent, zaczyna śpiewać. Nareszcie.
Nareszcie śpiew, jakiego słucha się z przyjemnością, z uśmiechem, ze zwykłym zachwytem. Z całym szacunkiem dla Niemców, ich poczucie muzykalności jest po prostu inne niż reszty
ich sąsiadów. Przynajmniej nas i Francuzów. Patrzę i słucham,
podoba mi się. Kolejne części mszy. Ojcze nasz odmawiam po
polsku. I po chwili komunia. Dziwne. Wcale nie klękaliśmy. U
nas klęka się dwa razy, stosunkowo krótko. W niemieckim kościele oklęczałem się, aż mnie kolana bolały. Tutaj jakieś pochylenia się, ale ludzie stoją. Wychodzę po mszy na ulicę. Jest
gwarno i tłoczno. Życie w Metz wrze pełną parą. Dziesiątki,
setki stolików i krzeseł wypełniają place i uliczki. Ludzie piją,
ludzie rozmawiają, ludzie żyją, ludzie smakują życie. Kolorowi
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wymieszani z białymi, ale nie w taki sposób, iżby stanowili
kontrast. Są tutaj niezbędnym składnikiem Francji. Tak to czuję.
Gdyby ich tu nie było, to nie byłaby to już Francja. Wrośli w
nią. Stali się nią, tak jak wcześniejsi mieszkańcy. Czy to możliwe, żeby kiedykolwiek w takim kraju jak Francja biali stali się
mniejszością? Myślę, że to niemożliwe, a tych roześmianych
murzynów postrzegam z sympatią, a nie z rezerwą. Idę uliczkami Metz w kierunku domu mojego gospodarza. Klucz pasuje.
Wchodzę na schody, piętro, otwieram następne drzwi i jestem w
swoim pokoju, to znaczy jakiejś salce, w której za chwilę zasnę.
Otwieram szeroko okno. Spoza niego wpływa do środka ciepły
wieczór. Na zewnątrz jest wciąż trochę gwarno. Hałasy i odgłosy stanowią nieodłączne tło otoczenia, wpadają do środka i niczym tapeta na ścianach dekorują wnętrze. Materac jest solidny
i ciężki. Podłączam komórkę do ładowarki. Zdejmuję buty i
skarpety. Niestety znów mam pęcherz na stopie. Nabrzmiały
płynem, grozi, że w następnych dniach będziemy się droczyć ze
sobą. Nie przebijam go. Nalepiam plaster. To lepiej działa. Jestem zmęczony. Tym dniem, wrażeniami. Cudami w postaci
niemożliwego zbiegu zdarzeń prowadzącego do śniadania we
francuskim domu. Drogą w słońcu, która by mnie powaliła,
gdyby nie zapas wody, jaki dostałem w prezencie. Mnóstwem
ludzi w Metz, dobrym przyjęciem przez mojego gospodarza,
mszą z pięknym śpiewem, wieczorem, który chciałbym spędzić
razem z tymi ludźmi. Nie czekając na nic ani donikąd nie pędząc. Siadając razem z nimi przy stoliku, żartując, pijąc wino,
ciesząc się sobą nawzajem. Gdzieś tam jeszcze, na innym piętrze mojej świadomości, brzmi ta smutna muzyka z pustego kościoła. Wszystko razem wzięte łączy się i spływa przeze mnie
gdzieś w ciemność, w której niknie też moja świadomość tego,
co wokół i tego, co we mnie.
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Dzień 53. Vandieres
Jemy sobie jajecznicę z księdzem Wiesławem i rozmawiamy.
Wczesny poranek w Metz jest jakiś optymistyczny. Noc spędzona w dobrych warunkach, zamiast na polu przy drodze, jakoś rozjaśnia moje myśli. Przy pożegnaniu dostaję bagietkę i
spory kawałek kiełbasy. Taki ksiądz na drodze pielgrzyma to
jak oaza na pustyni. Dookoła piasek, gorąc, cierpienie i zagrożenie, a tu odpoczynek, zebranie sił, zieleń i chłód. Pytam jeszcze, jak to jest z noclegami we Francji. Czy można spokojnie
spać na dworze, czy są jakieś schroniska i tak dalej. Ksiądz nie
ma jakichś konkretnych informacji. Co do spania na zewnątrz,
szczególnie w mieście, robi lekką uwagę – mogą okraść. Żegnamy się jak faceci, uprzejmie, ale bez zbędnych czułości. Wychodzę na miasto. Właśnie budzi się do życia. Siadam na jakiejś
ławce, ustawiając plecak obok siebie. Wokół mnie życie. Słońce
opierające się o futryny okien, o kolorowe szyldy sklepów i kawiarni. Ludzie chodzą we wszystkie strony. Starzy, młodzi, biali, kolorowi. W powietrzu szum miasta, kakofonia różnych
dźwięków. Nie idę dalej, bo chcę najpierw kupić kartę telefoniczną. Niestety mój abonament z Polski czyni dzwonienie po
Francji niewykonalnym, dodatkowo dostęp do internetu. Muszę
mieć tę kartę, bo droga daleka i na dodatek nieznana. Ścieżka
świętego Jakuba prowadzi z Metz na południe, wzdłuż Mozeli.
Potem dalej, aż skręca w prawo na zachód, w kierunku Vézelay.
To kilkaset kilometrów. Nawet nie wiem, ile. Trzysta? Czterysta? Więcej? Jakoś muszę dojść do tego Vézelay. Sklepy z kartami do telefonu czynne są od dziesiątej. Poczekam, najwyżej
daleko nie zajdę. Jakaś starsza kobieta coś do mnie mówi i
żywo gestykuluje. Domyślam się, że chce usiąść w miejscu,
gdzie ja postawiłem swój plecak. Zdejmuję go na ziemię. Kobieta ma niebieską sukienkę, jakieś sześćdziesiąt lat i zniszczoną cerę. Włosy czarne, zaczesane do tyłu, zebrane w mały ogonek. Jej twarz jest zmęczona. Zmęczona i jakby zła, jakby była
zła na mnie, że postawiłem ten plecak, na ten tłum, że musi się
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przez niego przeciskać, na to życie, że ma już sześćdziesiąt lat.
Zakłada nogę na nogę i wyciąga papierosa. Duszący dym snuje
się w moją stronę. Tu dużo ludzi pali. Dużo więcej niż w Polsce
czy w Niemczech. Taki kraj. Mam w ogóle wrażenie, że Francuzi o siebie nie dbają. Szczególnie ci, których widzę w starszym już wieku. Jakby wszystko, co było do dostania od życia,
już skonsumowali, już nabyli, już doświadczyli. A teraz przyszło im unosić się wciąż na powierzchni rzeczywistości, nie
wiedząc już, po co i dlaczego.
Wstaję, nie mogę znieść tego dymu. Idę przez ulicę. Ludzie
są ubrani zupełnie byle jak. Jakby zerwali się z łóżka i nie bacząc, co wrzucają na siebie, wybiegli na ulicę. Nikogo to nie
razi, nikogo to nie zajmuje. Jakiś luz jest w powietrzu, jakaś
swoboda, ale jednocześnie niedbałość, ale jednocześnie poczucie zagubienia. Wyciągam bagietkę otrzymaną od księdza. Jestem po prostu głodny. Zjadam ją, karmiąc oczy otoczeniem.
Jakaś kobieta o ciemnej karnacji podchodzi do mnie z wyciągniętą ręką. Chyba chce ode mnie pieniędzy. To kiepski pomysł.
Mówię do niej po polsku, że mogłaby mi trochę odpalić swoich.
Chyba nie rozumie. Ksiądz Wiesław radził, aby we Francji próbować mówić po polsku: – Tu jest dużo Polaków, często w drugim i trzecim pokoleniu, można czasem kogoś spotkać – opowiadał. Dobiega dziesiąta. Podnoszę się i idę do salonu Virgin.
Nie, nie mają kart z sensownym internetem. Internet to nie jest
ich specjalność. Ekspedientka proponuje mi konkurencję, czyli
Orange. W salonie Orange sporo ludzi. W ogóle panuje tu jakiś
zamęt. Ludzie tu, ludzie tam, jacyś przedstawiciele firmy rozmawiają z nimi w różnych miejscach. Inni klienci siedzą na
krzesłach. Nie ma ładu, nie ma składu, nie ma kolejki. Nie wiadomo, co i jak. Zaczepiam ekspedientkę. Nie mówi po angielsku. Zaczepiam następną, wskazuje kolegę. Młody brodacz
właśnie coś komuś tłumaczy. Staję obok i czekam. Nie wiem,
czy powinienem usiąść na krzesełku. Nic nie wiem. Razi mnie
ten chaos. W końcu odzywam się do brodacza. Ma jasne włosy
i brodę, coś jak typ skandynawski. Koszula z krótkim rękawem
jest biała w jakiś delikatny wzór. Tak, mają kartę. Zaprasza
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mnie nieco obok, zaraz ktoś do mnie podejdzie. Ów ktoś to
młody człowiek o kolorze skóry w tonie miedzi. Jest uprzejmy i
mówi trochę po angielsku. Jedyna oferta, jaką mi przedstawia,
opiewa na trzydzieści euro. Nie bardzo mogę to pojąć, bo w
Niemczech podobna karta na miesiąc kosztowała tylko dziesięć.
Decyduję się. Nie mam wyjścia. Nie mam planu. Nie mam
przewodnika. Nie mam informacji, a przede mną nieznany, rozległy kraj. Muszę mieć internet. Wzbogacony o tę kartę, ruszam
w drogę. Jest późno, późno jak dla pielgrzyma. Słońce w pełni
każdym promieniem wyciąga siły z mojego ciała. Po krótkim
marszu zatrzymuję się na skraju rozległego trawnika. Muszę
coś zjeść. Kiełbasa od księdza zaspokaja mój głód. Mógłbym
tak jeść i jeść. Właściwie to ciągle jestem głodny. Popijam
wodą i ruszam dalej. Idę teraz nad rzeką. Gdyby nie to, byłoby
krucho. Brzegiem biegnie szeroka na półtora metra alejka o asfaltowej nawierzchni. Drzewa z obu stron często rzucają na nią
cień. Dzięki temu kolejne kilometry i godziny jakoś zostawiam
za sobą. Wraz z upływem czasu jednak słabnę. Stopniowo zużywam całą zabraną wodę. Żałuję, że nie kupiłem niczego do jedzenia, ale po drodze nie znalazłem supermarketu, a nie stać
mnie na stołowanie się we francuskich barach, oberżach i restauracjach. Mimo bliskości rzeki temperatura bardzo wysoka,
na dodatek wilgotno. Niemal czuję, jak przez skórę przesącza
się na zewnątrz cała moja odporność, siła i zapał do marszu.
Wszystko zaczyna mi się mieszać. Strumień siekanego liśćmi
drzew słońca, lepkie od ciepła powietrze, droga uderzająca
mnie w stopy przy każdym kroku. Jeść, strasznie mi się chce
jeść.
Późnym popołudniem jestem bardzo osłabiony. Idę prawą
stroną rzeki. Bez żadnej osłony. Nie znalazłem po drodze miejsca, gdzie mógłbym coś kupić do jedzenia. Na jednym z przystanków sprawdziłem, że szlak Jakuba, którym idę, prowadzi
przez Vandieres. Właśnie dochodzę do tego miasteczka. Idę wąską ścieżką wydeptaną w nadrzecznej trawie. Jest już późno i
dalej po prostu nie dam rady. Muszę się tu gdzieś zatrzymać.
Skręcam w prawo. Osada, bo to raczej osada niż miasteczko,
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czyni wrażenie wymarłej. Nikogo nie ma na ulicy. Wszystko
zastygłe w prażącym przez cały dzień słońcu. Głód i zmęczenie.
Rozglądam się trochę rozpaczliwie. Nawet nie widzę miejsca,
gdzie mógłbym ewentualnie spać na dworze. Dochodzę do niewielkiego budynku z napisem „Albergue”. Zamknięte. Dalej nie
pójdę. Oglądam ten budynek. Widzę jakiś numer telefonu za
szybą. Wyciągam komórkę i dzwonię. W końcu taka korzyść z
tej mojej karty za trzydzieści euro, że mogę tu dzwonić. Z drugiej strony kobiecy głos. Nic nie rozumiem. Co mam powiedzieć? Myślę gorączkowo. Wygłaszam wyuczony tekst o tym,
że jestem pielgrzymem. No i że jestem tu. „Ici” to po francusku
„tutaj”. No więc jestem tutaj – mówię do słuchawki. W odpowiedzi potok francuskich zdań. Na moje pytanie, czy ktoś po
drugiej stronie rozumie angielski, odpowiada lawina kolejnych
niezrozumiałych dla mnie dźwięków. Stoję tak z tą komórką coraz bardziej bezradnie. W końcu słyszę: – żariwe, żariwe. Bardziej domyślam się, niż wiem, co to może znaczyć. Język angielski zawiera całą masę słów pochodzenia francuskiego. Arive – po angielsku to przybyć. Więc ta kobieta informuje mnie
chyba, że przyjedzie. Mówię, że dobrze i rozłączam rozmowę.
Siadam na schodach tej albergi i wbijam swój tępy wzrok w fasady domków po drugiej stronie. Czas jakby zmiękł i od tego
gorąca, zaczyna się rozciągać i uginać jak plastelina. Robi się
gęsty i całkiem nielinearny. Kłębi się i wije jak myśli w mojej
głowie, których nie do końca jestem świadomy. O czymś tam
chyba myślę, ale głównie patrzę w przestrzeń. Żariwe, żariwe,
powtarzam sobie. Wychodząc z Metz, wyszedłem w niewiadomą. W całkowitą niewiadomą. Nie mam tu żadnego wsparcia
ani punktu zaczepienia. Nie mam nic. Jest jeszcze gorzej niż w
Niemczech, gdy wyszedłem z Fuldy, bo tam przynajmniej Bóg
mi zesłał trzech polskich księży. Tu jestem sam z tym „żariwe”,
które dźwięczy mi w uszach. Podjeżdża samochód. Francuski.
Wysiada z niego kobieta w średnim wieku. Uśmiecha się i coś
mówi do mnie. Nic nie rozumiem. Otwiera drzwi do albergi i
zaprasza mnie do środka. Dopiero teraz, gdy słyszę z jej ust słowo „albergue”, doznaję pewnego oświecenia. Otóż wymawia je
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jako „oberż”. Czyli nasza polska oberża to właśnie albergue,
słowo pochodzenia francuskiego. Wewnątrz jest chłodno i przestronnie. Kobieta prowadzi mnie po schodach na górę i pokazuje pokój. Śliczny i czysty. Trzydzieści euro. Staję trochę jak
wryty. Próbuję negocjować. Pytać, czy nie można by taniej. Pokazywać na podłogę. Kręcenie głową i potok kolejnych niezrozumiałych dźwięków. Więc to mój jedyny wybór. Wybór, który
jeśli powtórzę jeszcze kilka razy, to mnie zabije. Zabije mnie
jako pielgrzyma, bo nie będzie mnie stać na dalszą drogę ani na
powrót. Wyciągam pieniądze i płacę. Zostaję sam. Z tym wielkim krajem przed sobą. Ze swoim głodem i zmęczeniem. Z
przekonaniem, że w ten sposób nigdzie nie dojdę. To po prostu
niemożliwe. Nie za te pieniądze. Nie mogę tak iść. Coś muszę
zmienić. Siadam i uruchamiam komórkę. Jedyne, co mam, to
wodę bez ograniczeń. Coś się we mnie buntuje. Nie pozwolę
tak siebie załatwić. Wysłać się do francuskich miast, gdzie jedyną opcją będzie albergue za trzydzieści euro. Gdzie polegnę ze
wstydem, bo mnie na to nie stać. Wyznaczam najkrótszą trasę z
Vandieres do Vézelay. Nie biegnie wcale wyznaczonym szlakiem świętego Jakuba. Nic mnie to nie obchodzi. Nie biegnie
żadnym szlakiem. W zasadzie przez żadne większe miasta ani
miejscowości. Ale jest krótsza. Najkrótsza możliwa do Vézelay.
Muszę jakoś tam dotrzeć. A potem? Potem będzie już normalny
szlak pielgrzymkowy. Potem będzie wszystko dobrze. Dzielę
wyznaczoną drogę na etapy. To będzie około dziewięciu dni.
Tak właśnie pójdę. Przez środek Francji. Na dziko. Bez planu i
zabezpieczeń. Ale tu, wobec tego, co mnie spotkało w Vandieres, oficjalna droga jest nie dla mnie. Zapamiętuję w komórce
wyznaczoną trasę. Kładę się na łóżko. Pościel jest idealnie biała, poduszka trochę chłodniejsza. Okno otwarte na oścież. Nie
ma klimatyzacji, ale chyba nie jest mi potrzebna. Czuję się niebotycznie zmęczony. To chyba przez ten brak jedzenia. W
Niemczech przynajmniej można było dojadać owoce z drzew.
Niemyte, pewnie pryskane, szczególnie te przy polach zbóż, ale
zawsze cukier i witaminy. We Francji tego nie ma. Jak nie ma
co jeść, to nie ma co jeść. Uzmysławiam sobie jeszcze przez
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chwilę przyjemność z leżenia w cywilizowanej pościeli. Nie potrafię zrobić tego zbyt długo. Za bardzo jestem zmęczony.
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Dzień 54. Cornieville
Rano, na dole, zastałem za kontuarem jakiegoś mężczyznę.
Był niewysoki, trochę korpulentny i miał brodę. Dostałem
chłodnej wody. To wszystko. Teraz idę przed siebie. Przede mną
wielki kraj. Obcy kraj. Nie idę po szlaku świętego Jakuba. Nie
stać mnie na to. Za długo, za daleko, za drogo. Po prostu skończyłbym szybko wszystkie swoje zasoby i musiałbym wracać.
Idę więc w nieznane, jak najkrótszą drogą do Vézelay. Mitycznego Vézelay. Nie mam pojęcia, czy tam dojdę, czy nie. Trudno
mi dokładnie ocenić, jak to daleko. Będzie około trzysta kilometrów. Nie wiem, gdzie mam się podziać po drodze, bo przecież tu może nie być żadnych schronisk, hosteli, oberży. Jest
strasznie gorąco. Nadal nic nie jem. Nie mam gdzie. To znaczy
nie ma żadnego sklepu. Już wczoraj było ze mną niedobrze. Te
kilometry wbijające się gwoździami w moje stopy ranią mi także kręgosłup. A może to ten plecak, który ciągle przemieszczam
ze względu na poranione biodro? Boli mnie. Boli mnie ten kręgosłup. Gorąco. Powietrze gęstnieje z każdą chwilą. Wiatr, gdy
chwilę wieje wzdłuż asfaltowej drogi, którą idę, ma temperaturę
nie do zniesienia. Ciężko oddycham otwartymi ustami. To jakieś szaleństwo. To nie tak powinno wyglądać. Ja tak nigdzie
nie zajdę – pojawiają się myśli w mojej głowie. Myśli mam całą
masę. W większości destrukcyjnych, pesymistycznych, pełnych
złośliwej desperacji. Skupiam się na tym, żeby stawiać kroki.
Żeby trzymać równowagę i kierunek. Nie wychodzi mi to najlepiej. Po pięciu godzinach takiego marszu zaczynam się zataczać. Mam problemy z utrzymaniem się w linii prostej. Na rozdrożu zdejmuję plecak i kładę się na trawie. Zamykam oczy.
Kręci mi się głowie. Ziemia pode mną zdaje się obracać. Chyba
w lewą stronę. Przywieram dłońmi do wyschniętej trawy.
Wczepiam w nią palce, żeby się nie przewrócić, żeby nie spaść.
Niby gdzie? Teraz czuję falowanie. Jakby coś się we mnie przelewało z lewej na prawą i z powrotem. Muszę to przeczekać.
Kapelusz leżący na mojej twarzy przepuszcza trochę blasku
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słońca, spadającego na mnie niemiłosiernie z góry. Wyrównuję
oddech. Uspokajam ziemię i to falowanie. Podnoszę się i siadam, podkurczając jedną nogę. Rozglądam się. Daleko, jakieś
pięćdziesiąt metrów, jakiś dom i postać przed nim. Drogi całkiem puste. Nie ma samochodów, nie ma ludzi. Patrzę bezmyślnie w przenicowaną słońcem przestrzeń. Nigdy nie myślałem,
że może być aż tak gorąco. Próbuję myśleć. Coś sobie zorganizować, zaplanować. Bezskutecznie. Wzrok biegnie w pobladły
od słońca horyzont. Jakby nawet błękit nieba wysechł od tego
upału. Z lewej strony idzie w moim kierunku jakaś kobieta. To
chyba ta sama, która była przed tym domem. Jest pięć metrów,
trzy, dwa przede mną.
– Proszę – wyciąga w moją stronę rękę z butelką wody.
Butelka jest na wpół zamrożona. Czuję lód swoją dłonią,
obejmującą ten prezent.
– Dziękuję – usiłuję się uśmiechnąć.
Kobieta coś do mnie mówi po francusku. Nie wiem, co.
Chyba wykonuję jakiś gest mający świadczyć o tym, że nie rozumiem. Ona kiwa ze zrozumieniem głową. Raz jeszcze wykonuje jakiś gest ręką, że to dla mnie. Ja jeszcze raz dziękuję. Odwraca się. Odchodzi. Okręcam nakrętkę. Nie. Nie jest zamrożona. A może na poły. Zimny płyn wpada mi do ust, do gardła,
spływa do środka. Od tego mój mózg jakby się wynurza z ciepłej i oblepiającej go mazi, w jaką wpadł w trakcie tego otępiającego marszu. Muszę się zebrać, muszę się wziąć w garść, muszę iść dalej. Wstaję, oglądając się jeszcze w kierunku tego
domu, z którego nieznana kobieta przyniosła mi zimnej wody.
Nie prosiłem o to, nie błagałem. Przyniosła sama. Na tym polega ludzkość? Na tym polega bycie człowiekiem?
Znowu idę. Niestety. Nadal nic nie jem. Nie chodzi o to, że
żołądek jest głodny. Głód polega na tym, że się czuje, czuje się
dokładnie, jak cały organizm się cofa. Jak wszystkie jego funkcje spadają po schodach na dół, jak potłuczone, już nie są tym
samym, czym były, jak z człowieka zostaje mniej i mniej. Pół
biedy, jak można się położyć. Ja idę w pełnym słońcu i znów
się zataczam. Widzę przez parkan stare wiśnie na drzewie. Kil369

ka. Poskręcane już i przejrzałe. Na wpół zepsute. To prywatny
teren przed prywatnym domem. Ale brama nie jest zamknięta.
Nigdy bym tego nie zrobił, bo jestem nieśmiały i dobrze wychowany. Po chwili nieliczne wiśnie znikają w moich ustach.
Dwie, cztery. Może osiem. Za mało. Kosmicznie za mało. Są
niedobre. Ale nic mnie to nie obchodzi. Nie obchodzi mnie, czy
wyskoczy na mnie jakiś pies, nie obchodzi mnie, czy ktoś wyjdzie z pretensjami lub krzykiem. Muszę coś zjeść, po prostu
muszę, inaczej się rozlecę gdzieś na tej drodze i taki będzie finał. „Rozleciany pielgrzym znaleziony przy drodze na francuskiej prowincji”. Jakiś farmer rozłoży gazetę z tym artykułem i
rzuci okiem na trudny do zidentyfikowania kształt przy pasie
jezdni. Jak to – rozleciany? Co to w ogóle za słowo? Ale oczy z
trudem wyłuskają kształt człowieka z nieskładnej kupy ciała i
kości. Więc chyba faktycznie rozleciany. Ciekawe, dlaczego się
rozleciał. Jak do tego doszło? Notka będzie krótka. Dzisiejsza
prasa i całe media nie znoszą rozwlekłych wyjaśnień. Skupiają
się na błyskach, na krótkich dawkach informacji, które mają poruszyć emocje, przyciągnąć uwagę na krótką chwilę. Krótką, bo
już czeka następna i następna informacja. I tak ta o rozlecianym
pielgrzymie niemal natychmiast stanie się historią. Jedną z milionów i trylionów zapomnianych, spadłych w archiwa komputerowe, gdzie niczym w czarnej dziurze wszystko znika i już
żadne oczy tego nie obejrzą. Ale ja ciągle idę. Po prawej stronie
mam las. Nie jakiś wysoki i dostojny, tylko skarlały i postrzępiony. Po lewej pole nieskoszonego zboża. Teraz sobie przypominam. Jak to było. Jak miałem kilka lat. Miałem bose stopy i
biegałem po ściernisku. Wypalaliśmy kawałki trawy. Było z
tym sporo emocji, a może nawet strachu, bo nie można było dopuścić do tego, żeby ogień się rozszalał, żeby się rozpłynął po
łące, żeby zaczął, nie daj Boże, kąsać lasu. Trzeba było uważać,
żeby nie zbudzić żywiołu, który pochłonąłby cały znany nam
świat. Ale igraliśmy z nim. Bawiliśmy się. Bawiliśmy się
wszystkim. Nawet praca była jakoś zabawą. Życie było wtedy
otwarte, bezmierne, nie do ogarnięcia. Piło się je każdego dnia
do dna, nie zostawiając niczego na później. Pamiętam, jak łu370

skaliśmy kłosy. Trzeba było trzeć dłońmi o siebie, żeby zedrzeć
to, co otula ziarna. Potem robiło się taką kulę z dłoni i dmuchało się w środek. Z drugiej strony wylatywał strumień otrąb.
Można też było przesypywać te otręby z ziarnami z dłoni do
dłoni, licząc, że wiejący wiatr odzieli jedne od drugich. Potem
jedliśmy. Nie smakowało to dobrze. Ale wtedy... wszystkiego
trzeba było spróbować. Wszystko, co zakazane, inne, niesprawdzone, było ciekawe. Przecieram między dłońmi zerwane kłosy
zboża. Mielę je jak w jakimś ludzkim młynie. Czuję, jak się
kruszą. Za chwilę włożę je do ust. Muszę, jeśli chcę przeżyć, to
znaczy przetrwać, to znaczy dojść. Czy wiem gdzie? Dziś – nie
wiem. Wkładam ziarna do ust i powoli mielę zębami. Kiepsko.
Niedobre. Połykam. W końcu to węglowodany. Choć te niezupełnie dojrzałe. Sięgam jeszcze raz. Powtarzam te czynności. W
takim czasie i w taki sposób nigdy się nie najem. Bardzo niewiele mi zostaje po tym dmuchaniu i przesypywaniu. Powoli
gryzę niesmaczny posiłek. Z tego głodu i gorąca zrobiłem się
niezdarny. Myśli, zamiast biec jak bystre strumienie, układać
się jak ślady satelitów na niebie, kołaczą się jak jakieś połamane koła, które zgubiły obręcze i każdym obrotem ranią siebie i
ziemię wystającymi szprychami. Gdy kolejny raz wyciągam
dłoń po te kłosy, które i tak prawie nic mi nie dają, przeszywa
mnie gwałtowny ból. Odskakuję do tyłu. Drżę. Fizycznie i psychicznie. Przyglądam się. Nie zauważyłem wcześniej. W dole,
poniżej kłosów, biegną przez całą długość pola dwa metalowe
przewody. Jasna cholera, zabezpieczenie przed zwierzętami.
Prąd elektryczny. Mam wszystkiego dość. Dokładnie wszystkiego. Wkładam plecak na te bolące plecy. Zaciskam pas. Zaciskam dłonie na kijach. Ruszam dalej. Nie mam wyjścia. Nic już
innego nie mogę zrobić, jak tylko iść. Iść do przodu. Wrażenie
porażenia prądem dalej jest we mnie. To nie mogło być wysokie
napięcie, takie mogłoby mi zrobić krzywdę, ale wystarczyło.
Do czego? Zatapiam się w marszu. Coraz bardziej pozbawionym sensu. Coraz dziwniejszym. Coraz bardziej rozpaczliwym.
Do tego wszystkiego zaczyna mnie znowu boleć noga w stawie
skokowym. Co ja tu właściwie robię? Po co ja wyszedłem? Czy
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to ma jakiś sens? Ale stanąć przecież nie mogę. Tu jest kompletnie pusto. Żadnego człowieka. Żadnego miejsca. W końcu
dochodzę do ściany lasu. Niebo nade mną jakby powoli przesłania się chmurami. Miejsce prażącego gorąca zajmuje duchota.
Drzewa splątane gałęziami zamykają przestrzeń nade mną i wokół mnie. To, po czym idę, to zbiór dziur i nierówności. Boli
mnie noga. Bolą mnie plecy. Łapię kijami równowagę, bez nich
bym przepadł. Za każdym razem, gdy noga mi się osuwa po jakimś kamieniu albo nierówności, ręka z kijem automatycznie
podtrzymuje balans ciała i chroni przed kontuzją. W lesie robi
się ciemno i wilgotno. Wokół mojej twarzy zaczynają krążyć
małe czarne punkty. Początkowo są nieszkodliwe. Chwilę potem jeden podlatuje mi do oka i usiłuje usiąść. Rzucam twarzą
w lewo i klnę wściekle. Gromada jego przyjaciół wiruje tuż
przede mną. Zatrzymuję się i rozganiam je dłonią. Na nic. Zaraz
wracają. Usiłuję iść. Siadają mi na ustach i powiekach. Potykam się. Prawie przewracam. Kurwa mać!!! Drę się na cały
głos w tym lesie. Noga mi gdzieś leci, bo ręką usiłuję je odganiać. Nie mogę ich przegonić, bo skręcę sobie do reszty nogę.
Nie mogę stać, bo po co. Nie mogę iść. Pakują mi się na twarz i
oczy. Wrzeszczę na całe gardło: kurwyyy, pizdyyy!!! Zaczynam
prawie biec. W tym bólu, w tej niemożności odgonienia czarnej
ohydy, po tej poszarpanej nierównościami drodze pędzę przed
siebie w bezrozumnym wysiłku. Miotam głową to w jedną, to w
drugą stronę. Co za przeklęty las?! Co za droga?! Krzywię się z
bólu, gdy noga wpada w dołek. Zamykam się w sobie jak w jakiejś kuli pędzącej przez to cierpienie. Przedzieram się przez kilometry i minuty. Wychodzę w końcu na skraj lasu, poszarpany
i poturbowany. Nie, nie przez te insekty. Przez samego siebie,
przez tę drogę, przez moje decyzje, przez moje cierpienie.
Może jeszcze przez głód i poczucie beznadziejności. Podnoszę
głowę. Niebo nade mną stało się przez ten czas stalowe. Nie
wiem, ile przeszedłem od wyjścia z Vandieres. Trzydzieści?
Czterdzieści? Robi się ciemno, już późno. Z nieba zaczyna padać deszcz. Zatrzymuję się i naciągam ponczo. W samą porę.
Zaczyna się ciężka ulewa. Świat zasłania płaszcz deszczu. Jego
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strugi rozmywają krajobraz. To już chyba koniec. Idę, głodny i
zmęczony, w tym deszczu przed siebie. Rozpaczliwie się rozglądam w nadziei na znalezienie jakiegoś miejsca na nocleg.
Żadne tam – pod drzewem czy lasem. Leje. Po mojej prawej
stronie jakaś opuszczona szopa bez przedniej ściany. Włażę tam
i próbuję sobie znaleźć miejsce. Bez sensu. Nastawiane maszyn,
jakiś gruz i deski. Nie ma wolnego skrawka przestrzeni. Ponownie wychodzę na deszcz. Nic już nie wiem. Wszystko mi się
skończyło. Nie wiem, co ze mną będzie. Kolejny kilometr.
Dwa. Kołyszę się na drodze. Deszcz ustaje. Wchodzę między
jakieś zabudowania. Kiepskiej kondycji domy po obu stronach
zapomnianej szosy. Drzwi jednego z mijanych po lewej stronie
są otwarte. Pewnie z gorąca. Przesłania je zasłona z drewnianych koralików. Zza zasłony słyszę dźwięk telewizora. Tego
okna na świat w każdym domu. A może okna do piekła? Sam
nie wiem.
– Pardon! – odzywam się przed tymi drzwiami.
Nic się nie dzieje. Koraliki delikatnie poruszają się, pewnie
od przepływu powietrza.
– Pardon! – krzyczę teraz głośniej. Wcale nie wiem, dlaczego to robię. Moje możliwości racjonalnego rozumowania, planowania i wnioskowania gdzieś zgubiłem na tej drodze. Gdzieś
je straciłem z kolejnymi kaloriami, z postępującym odwodnieniem, gdzieś wyciekły z potem i zmęczeniem.
– Pardon! – wołam po raz trzeci.
Korale rozsuwają się i spoza nich wynurza się kobieca postać. Coś do mnie mówi. Zbiór niezrozumiałych dźwięków.
Usiłuję powiedzieć, że jestem pielgrzymem. Tyle że już nie pamiętam, czy po francusku pielgrzym to pelerin czy perelin.
Używam obu nazw, włączając między nie spójnik z języka angielskiego. Wymieniam słowo „noc”. Kobieta z naprzeciwka
coś do mnie mówi. Bezradnie patrzę na nią. Nadal nic nie rozumiem. Ona przykłada dwie dłonie do siebie, podnosi je do twarzy i przechyla na nie swoją głowę. Tak. Chodzi o spanie! –
świta mi w głowie. Widzę gest ręką mający znaczyć – zaczekaj.
Stoję przed tymi drzwiami. Zza drewnianych koralików nadal
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dochodzi do mnie dźwięk telewizora. Ten dźwięk jest taki sam
w Polsce czy we Francji. Słowa się różnią, ale w jakimś sensie
to jest to samo. Jakby to była ta sama pieśń, ale w różnych językach. Kobieta wychodzi spoza zasłony i rusza na ulicę. Patrzę z
niezrozumieniem za nią. Wsiada w niewielki samochód, uruchamia go i podjeżdża kilka metrów w moją stronę. Wsiadam,
sam nie wiem jak, do niego, razem z plecakiem. Jedziemy jakieś sto metrów dalej. Nie wiem, ile to jest metrów. Blisko. Zakręca w lewo. Wjeżdża na duże podwórze. Wzdłuż ulicy są jakieś budynki, dalej, prostopadle do nich, coś na kształt stodoły,
znów bez przedniej ściany. Tu samochód się zatrzymuje. Wysiadamy. Kobieta prowadzi mnie pod dach, bo znowu trochę pada.
Mówi do mnie coś i pokazuje mi stos słomy. Jakaś ściana, fala
optymizmu mówi mi, że tu mogę zostać. Że znalazłem dach nad
głową i słomę pod śpiwór. Pytam ją gestem, czy mogę sobie nagarnąć słomy, żeby się na niej położyć. Z uśmiechem potwierdza moje domysły. Tutaj jest woda – bardziej domyślam się niż
rozumiem treść jej słów i gestów. To wszystko. Żegna się i podchodzi do samochodu. Dziękuję jej, jak potrafię po francusku.
Zostaję sam.
Mam dach. Mam dach nad głową. Będę mógł spać. Cud.
Zdejmuję z siebie przemoknięte rzeczy. Strasznie zmokłem na
tym deszczu. Ponczo włożyłem trochę za późno. Wszystko wilgotne. Rozwieszam części ubrania na wystających rurach.
Brudno tu. Ale to normalne. To gospodarska szopa, a nie dom.
Nagarniam sobie słomy. Najważniejsze, że będę mógł spędzić
noc. Cudem to wszystko znalazłem. Wyjmuję z plecaka śpiwór.
Z głodu i zmęczenia jestem jakiś rozpalony wewnętrznie. Jakby
mnie coś od środka trawiło. Jakiś płomień, jakieś gorąco, tym
razem nie z zewnątrz, nie z góry spadające i niszczące skórę,
tylko od środka, przez żyły, przez oddech. Staram się nie popełnić jakiegoś błędu. Nie zgubić czegoś, na przykład pieniędzy
czy dokumentów. Wyjmuję śpiwór z pokrowca. Z prawej strony
słyszę samochód. Podnoszę głowę. Tak, to znowu ona. Podjechała do tych zabudowań i coś tam robi. Chwilę później idzie w
moją stronę. Mówi coś do mnie i wykonuje zapraszający gest
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ręką. Idę posłusznie za nią. Na stoliku przed tymi zabudowaniami stoi coś, od czego robi mi się słabo. To nieprawda. To nie
może być prawda. Przede mną stoi talerz, garnek makaronu,
pieczony kawałek kurczaka, sałatka z pomidorów, owoce, ciasto i mała butelka piwa. Patrzę się na nią z niezrozumieniem i
jednocześnie nadzieją.
– To dla mnie? – pytam na poły po francusku, na poły po
polsku.
– Tak, tak – odpowiada z uśmiechem. – Jeść, jeść – pokazuje
mi zachęcająco.
Siadam przy stoliku. Kobieta wchodzi do środka. Biorę się
za makaron. Pochłaniam go. Znikam go. Trawię go. Jestem jak
wir, który wsysa wszystko, co przed nim. Jestem tak głodny, że
mnie to prawie boli. Kolejne łyżki makaronu znikają w moim
wnętrzu, a wraz z nim pojawia się w nim życie. Normalna aktywność. Normalne myślenie. Normalne istnienie. Nie bardzo
mogę przestać. Nie zamierzam. Nawet może martwiłbym się,
co sobie kobieta pomyśli, gdy zobaczy, że zjadłem pewnie z kilogram tego makaronu, bo czyszczę dokładnie cały garnek do
spodu. Może i martwiłbym się, gdybym był, jak byłem wcześniej, w dobrych, cieplarnianych warunkach, gdzie człowiek
tworzy sam sobie stos problemów, które wydają mu się najpoważniejsze na świecie. Niektórzy nawet gotowi są dla owych
problemów zrobić sobie krzywdę, mimo że mają co jeść i pić.
Przechodzę do kurczaka. Już zimny, ale to mi nie przeszkadza.
To mięso i tłuszcz! Obgryzam dokładnie, jedząc równocześnie
pyszną sałatkę z pomidorów. Otwieram także niewielkie piwo.
Mała butelka o małej zawartości. To nie porter w Polsce. Taki z
Żywca to ma prawie dziesięć procent. Na koniec kawałek ciasta
i owoce. Moja gospodyni pojawia się ponownie. Obok niej jakiś
młodszy od niej i ode mnie mężczyzna. Podaje mi rękę. Wita
się.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry.
– Mówi pan po angielsku? – pytam go.
– Tak, trochę mówię.
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Owo trochę okazuje się poziomem zbliżonym do mojego.
Mężczyzna zaprasza mnie do środka. Na herbatę. Siedząc tam,
rozmawiamy, a kobieta nam się przysłuchuje.
– Niech pan powie coś o sobie, dlaczego pan idzie i tak dalej... – zachęca mnie mężczyzna. Jest kuzynem gospodyni.
Opowiadam powoli swoją historię. Bez przeinaczeń i ubarwień. Jak doszło do tego, że poszedłem. Co się na to złożyło.
Sytuacja życiowa. Zapatrywania. Pragnienia. Między nami nawiązuje się porozumienie. To jest jakaś forma wspólnoty, gdzie
jeden rozumie drugiego. To, co mówię, tłumaczy bezpośrednio
mojej gospodyni.
– A chce się pan wykąpać? Mamy tu taki prysznic, trochę go
trzeba będzie doprowadzić do ładu, ale da się zrobić.
– Nie, nie. Nie chcę robić kłopotu.
– To żaden kłopot. To co, chce pan?
– No... jeśli można.
Kobieta, słysząc odpowiedź, znika gdzieś w innych
drzwiach. Piję herbatę. To podobno we Francji rzadko konsumowany napój. Tu wszyscy piją kawę. Po chwili mam zaproszenie pod prysznic. Warunki trochę spartańskie, ale woda ciepła, mam mydło i swój ręcznik, czy można chcieć czegoś więcej? Wchodzę pod natrysk. Zamykam oczy. Nadal nie wierzę w
to wszystko, co mi się przytrafia. Może to z głodu i ze zmęczenia mój umysł produkuje takie fantazje? Słyszałem, że umysł
potrafi nawet fabrykować fałszywe wspomnienia i święcie wierzyć, że to najprawdziwsza prawda. Taki człowiek będzie potem
bez trudu odtwarzał ze swojej pamięci wydarzenia w kształcie,
który nigdy nie miał miejsca. Cóż dopiero sny, majaki czy omamy? Może ja teraz gdzieś leżę, złożony zmęczeniem i wycieńczeniem, i snuję marzenia o tym, jak uratowała mnie francuska
kobieta? Może po mojej twarzy chodzą mrówki, moje ręce są
bezwiednie rozrzucone, głowa oparta o mech i tylko pod twardą
skorupą czaszki mózg płata mi figle, roztaczając fabularne wizje pomyślności?
Wycieram się i wychodzę na zewnątrz.
– O, a to jest jej zdjęcie, jak miała dziesięć lat. – Mężczyzna
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wskazuje czarno-białą fotografię, wiszącą w ramkach na ścianie. Przepiękna, młoda dziewczynka siedzi obok jakiejś kobiety
na powozie albo bryczce.
– To ona? – pokazuję palcem z niekłamanym zdumieniem.
Jest coś niezwykłego w tym zdjęciu. Nie jest takie jak zdjęcia
współczesne. Oszałamiające kolorami, obrysowaniem pierwszoplanowego obiektu na tle otoczenia. Jest zdjęciem z historii,
z życia. Jest przebłyskiem prawdy, która nie potrzebuje błyszczeć, bo nie błyszczenie jest jej istotą. Bo samo życie jest tym
błyskiem. Tym, co rozjaśnia twarz, tym, co podnosi serce. Patrzę sobie na to zdjęcie i myślę – piękna jesteś.
– A wiesz, jak ona ma na imię? – pyta mnie mój rozmówca.
– No?
– Noel. A wiesz, co to znaczy w języku francuskim?
– Co? – rzucam pytanie, tak jak się rzuca kamieniem przy
drodze albo jakimś patykiem. Jak się robi tysiąc rzeczy, niekoniecznie istotnych.
– Boże Narodzenie – pada odpowiedź.
I coś mnie przeszywa. I coś we mnie się dzieje. W sposób,
jaki nie potrafię tego nazwać. I patrzę na jej twarz w okularach.
Tę samą twarz, która kilkadziesiąt lat temu patrzyła na świat
oczami dziecka siedzącego obok swojej matki. I nie mogę pojąć, jak to się dzieje, że Boże Narodzenie mnie tu spotkało. Że
może zawsze tak miało być. Że tryby rzeczywistości, zbudowane z lat, przestrzeni, ludzkich istnień, bywa – czasem zazębiają
się w taki sposób, że nie pozostaje nic poza oniemieniem.
Uśmiecham się do niej. Tyle jej mogę dać. Bożemu Narodzeniu,
które tu na mnie jakoś tam czekało. Do którego wołałem na
opuszczonej francuskiej ulicy – Pardon! Pardon! Które kiedyś
siedziało koło swojej matki, które pewnie, jak i ja, ganiało po
polach, łapało muchy, łuskało kłosy. Które przeżyło i swoją miłość, i sporą część swojego życia. Które, jak i ja, konsumuje
swoją dzisiejszą codzienność. I które mnie jakoś uratowało i
spotkało. Bo może jednak Bóg istnieje. Może istnieje po prostu
w nas i przez nas. Nie gdzieś tam. Tu wskazanie w górę, w kłęby chmur, w błękit nieba, bo przecież nie pod ziemię. Więc
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może Bóg istnieje i mieszka w nas. Tak dokładnie w nas. Może
to jedyne miejsce, gdzie może tu mieszkać. Być może jest – poprzez nas. Zawsze wtedy, gdy wychodzi naprzeciw jakiemuś
człowiekowi. Może tak realizuje się boskość. To znaczy miłość.
Gdy kogoś przyjmujemy. Niespodziewanego. Niezapowiedzianego. Nie wiem, co mówić ani myśleć. Mam wrażenie, jakby
coś się przede mną otwierało. Jakby świat stawał się o wiele
szerszy, niż mi się to wydawało. Jakbym i ja z jednej strony całkiem znikał, a z drugiej był, i to bardziej niż przedtem. Jeszcze
chwilę rozmawiamy. Mówię im, że prowadzę bloga z podróży.
Pytam, czy Noel pozwoliłaby sobie zrobić zdjęcie ze mną, na
pamiątkę. Ale to już jutro, bo się ściemniło. Nie ma problemu.
Żegnam się z nimi. Dostaję jeszcze rozkładany plastikowy fotel
i materac, gdybym wolał zamiast słomy. Wolę. Rozkładam ten
fotel, układam na nim ten materac. Na wierzch kładę mój czerwony śpiwór. Przed snem jeszcze wychodzę na wzniesienie,
żeby wysłać krótki mail do domu. Niech się nie martwią. Gdy
wracam, wszystko tonie w zmroku. Powietrze jest czyste i już
chłodniejsze. Zasuwam na sobie zamek śpiwora. Dziękuję Bogu
za ten wieczór. Za wszystko. Za życie. Za Noel pomodlę się jutro. Czy modlitwy mają jakiś sens? Czy jest sens się za kogoś
modlić? Czy może to głupi i tępy zwyczaj religijny, który niczego nie zmienia ani nic nie przynosi? Nie roztrząsam tego. Pomodlę się. Modlitwa to wyraz jakiejś intencji, jakiegoś życzenia. A czegóż ja mogę życzyć Noel, jeśli nie szczęścia i dotyku
Miłości, która za jej pośrednictwem dziś i mnie w jakiś sposób
dotknęła? Chyba lekko pada, nie jestem pewien, bo ten szum
słyszę już w momencie, w którym niczego nie oceniam ani nie
rozumiem.
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Dzień 55. Abainville
Jednym z największych darów na pielgrzymce, przynajmniej
takiej jak moja, jest sen. Ten sen, w warunkach miejskiej codzienności, życia opartego o pościg za konsumpcją, o walkę z
problemami, które czasem sami tworzymy, staje się czymś ulotnym, przecieka przez palce, chowa się przed człowiekiem, zostawiając go w środku nocy, z otwartymi oczami, kołaczącym
sercem, z pytaniem błyszczącym gdzieś w głowie: Co dalej?
Bywa, wstaje wtedy człowiek i podchodzi do okna, inny zapala
papierosa, jeszcze inny zrobi kawę lub herbatę. I nagle w nocy,
pod nieobecność snu, powstaje dziura. Jakaś nieprzewidziana
przestrzeń czasu, tyle że czarna, bo to noc, i ciemna, bo brak
snu w nocy to zazwyczaj ciemne myśli i emocje. I tak patrzy
wtedy człowiek przez tę szybę, mija wzrokiem latarnie, pustą
ulicę i po chwili nic już nie widzi, tylko mu się zdaje, że widzi,
a tak naprawdę te falujące w nim myśli, niczym wzburzone jezioro, pochłaniają jego całą uwagę. I widzi te fale, swoją przeszłość i możliwą przyszłość, to, co się zdarzyło i to, czego pragnie albo się obawia. I to, że nie może spać. To go też denerwuje. Gdy zmęczony nad ranem przechyli głowę, to sen jest jak
kamień, twardy, ale ostry. Będzie go za mało, jakby nadkruszyła
go ta przerwa w nocy, jakby coś w nim nadgryzła. Gdy się idzie
tak prawie na wyczerpanie, to sen jest jak szum lasu. Obejmuje
człowieka łagodnie, dokładnie, przenika go delikatnie na
wskroś i leczy. Leczy z bólu, ze zmęczenia, z obaw i z niepewności. Przywraca mu jego prawdziwą postać. Być może sen jest
po to, żebyśmy się swoją świadomością nie zniszczyli po prostu. Może o to chodzi, by pozwolić jej minąć i by jej miejsce
zajęła jakaś nieznana nam nieświadomość. Jakaś przestrzeń,
wola, energia, która ma zapisane w sobie nasze prawdziwe ja.
To ona – pod naszą, tu w sensie świadomości, nieobecność –
odbudowuje miłosiernie to, cośmy naruszyli, nadwątlili, nadciągnęli. Ale musimy jej na to pozwolić. Nie możemy tej przestrzeni w nas za mocno zmącić, za bardzo wzburzyć. Dlatego
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droga jest dobra, a pielgrzymowanie uzdrawiające. Bo nas wyprowadza z nas samych. Wyprowadza nas ku innym, na świat.
Wyprowadza nas z kolein, w jakie wpadły nasze myśli i rade by
się w tych wąskich wąwozach, wyrzeźbionych powtarzalnymi
obiegami, gonić w nieskończoność. Dlatego tutaj, gdy człowiek
skłoni głowę, to zawsze w miłość, w opiekę, bo taką chyba nazwę wypada dać temu, co nieznane, a co nas utrzymuje, gdy nas
nie ma. Gdy znikamy. Czasem pędząc za rzeczywistością snu,
czasem po prostu nie istniejąc, będąc odłożonym na jakąś duchową półkę, aż do czasu, gdy seria impulsów układu nerwowego znowu przywoła nas do świadomości. Więc spało mi się cudownie i czuję się jak nowo narodzony, jedząc z Noel śniadanie. Wychodząc z Polski, powziąłem kilka ważnych postanowień. Jednym z nich było to, że nie tknę niczego słodkiego podczas mojej pielgrzymki. Wypada przyznać, że trzymałem się
tego postanowienia z uporem i honorem. Nie było to tylko
czcze zobowiązanie, jakaś forma umartwienia, żeby sobie dołożyć kłopotu i trudności, a ująć tego, co przyjemne. Miało to wymiar całkiem praktyczny. Cukier psuje zęby i generalnie źle
wpływa na mój organizm. Normalnie rzecz biorąc, natychmiast
tyję, co tutaj raczej jest niemożliwe. Teraz przede mną leżą
grzanki zrobione z bagietki i jakaś owocowa marmolada. To
mój jedyny wybór. I go akceptuję. Bo jestem głodny jak wilk.
Bo obraziłbym pewnie Noel, a nie potrafiłbym wytłumaczyć, o
co mi chodzi. Zresztą głód jest chyba ważniejszy. Każda kaloria, która trafia do wnętrza mojego ciała, to tu dla mnie skarb.
Te pochodzące ze słodkiej konfitury też. Gryząc grzanki, żałuję.
Żałuję, że jednak nie znam francuskiego. Brak znajomości języka oddziela ludzi. Uniemożliwia albo przynajmniej utrudnia
współdzielenie się sobą, żartowanie, swobodne wyrażanie tego,
co się myśli, bycie z kimś drugim. Rozmawiamy jednak. Trudno i z wysiłkiem, dokładając z obu stron starań, by się nawzajem zrozumieć. Proszę ją, by wstała do zdjęcia. Komórka wydaje dźwięk niczym aparat zwalniający migawkę. Teraz ten obraz
zostanie zapisany w jej wnętrzu. Potem powędruje na mój blog.
Potem... gdzieś na zawsze zostanie ta chwila poranka w Cornie380

ville. Te wszystkie chwile zostają, nie giną i nie nikną. Wiem o
tym. Tylko nasz wzrok się czasem stępia, tak że widzimy je jakby mniejsze, jakby ciemniejsze albo znowu bardziej blade. Ale
to nasza wina. I ta wina też może być jakoś odkupiona, bo
bywa, że te chwile minione wracają do nas w całej swojej barwie i intensywności. W zapachu kwiatów, które ktoś nam kiedyś dał, w dotyku trawy, w której kiedyśmy leżeli, w barwie
nieba nad naszymi głowami, kiedy piliśmy jego kolor szeroko
otwartymi oczami. Dziękuję jej za wszystko. Ściskamy się.
Pewnie nigdy więcej się już nie spotkamy, choć życie płata niespodzianki. Ja wraz z tym zdjęciem wędruję przed siebie. Mijam tablicę z nazwą miejscowości. Raz jeszcze się jej przyglądam. Cornieville, miejsce, gdzie spotkało mnie Boże Narodzenie. Jest siódma pięćdziesiąt. Wczesny poranek, ale słońce już
wysoko na niebie. Kapelusz mi kompletnie przemókł i wciąż
jest jeszcze wilgotny, więc założyłem czapkę. Mam po dwa nakrycia głowy i buty. Buty też zmieniłem. Te wczorajsze, przytroczone karabinkami do plecaka, wyschną, zanim dojdę gdzieś
na postój.
Na szczęście, w trakcie drogi, na niebie gromadzą się chmury. Nie są burzowe, gęste, cieniste. Zajmują niebo w umiarkowany sposób, tak że cień wraz ze słońcem na zmianę przykrywają ziemię. Po mojej lewej stronie pastwisko. Za metalowymi
przewodami, pewnie znów w nich prąd, stado kilkunastu krów.
Leżą na wyschniętej trawie. W większości łaciate, czarno-białe.
Trzy są tylko szare. Zatrzymuję się naprzeciwko nich. Te piękne
zwierzęta jak zwykle podnoszą swoje łby i przyglądają mi się z
uwagą. Zaczynam od krótkich pozdrowień i uwag na temat pogody. Wyrażam przekonanie, że chyba im tu dobrze, a że wydaje mi się, że to bydło mleczne – ale kto je tu doi? – więc rozsnuwam przed nimi wizje długiego i udanego życia. Nawet te najdalsze odwracają łby w moją stronę. Nie ma rady. Robię im
zdjęcie. Na pamiątkę. Są tacy, co mówią, że coś nas łączy nawet
z roślinami. Że jak wejdzie się między drzewa, w jakiś gęsty,
wielki las, to człowiekowi udziela się jego spokój. Albo znowu,
że jak w domu dobra atmosfera, to kwiaty kwitną, a jak kwas i
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zawiść, i niechęć od ludzi, to i kwiat potrafi zwiędnąć. Nie
wiem tego. Wiem, że gdy patrzę w oczy tych zwierząt, to przecież coś tam czuję. Nie żeby zaraz jakoś romantycznie. Zwierzę
to zwierzę, sporo byłem na wsi, więc wiem, że i zwierzę trzeba
czasem zabić. A jednak coś w tych zwierzętach jest. Wszystkich. Jakaś siła, witalność, falowanie. Życie może po prostu.
Może życie to coś więcej, niż techniczne określenie funkcji jakiegoś konkretnego organizmu. Może życie to coś o wiele, wiele więcej. Może to coś, w czym wszyscy jesteśmy zanurzeni i w
tym sensie jakoś zjednoczeni, nawet ze zwierzętami. Nawet z
głębokim lasem. Kto wie, może nawet z bezkresem otchłani, w
jaką się patrzy na brzegu oceanu, po którego powierzchni
wzrok, gdyby biegł prosto, to by poleciał hen, w kosmos, w
ciemną przestrzeń, gdzie gorąca gwiazda wysyła ku nam nieustannie swoje ciepłe promienie. Więc się z tymi krowami żegnam. Raz jeszcze zapewniam je, że dzisiaj będzie dobry dzień.
Zdają się mnie rozumieć. Machają swoimi uszami, w których
tkwią wbite tam oznaczenia wymagane przez Unię Europejską.
Czy nas też tak oznaczą? Każdemu numer najlepiej wszczepić.
To tyle ułatwi. Czy nas nie traktują jak zwierzęta, które muszą
jeść, pracować, a potem... wiadomo. Zmiana...
Idę wzdłuż asfaltowej drogi. Mijam jakieś zabudowania.
Cała Francja. Rozsypująca się fasada budynku, a przed nią czarujące kwiaty. Tutaj niemal wszystko jest zbudowane z kamienia. To dla nich normalne, ale u nas wszystko z jakichś cegieł,
czasem z drewna. Dom mojej młodości, może raczej dzieciństwa, gdzie jeździłem zbliżać się ze światem, też był z drewna. I
taki tam nadal pozostaje. Nie całkiem ten sam, bo się w międzyczasie spalił i odbudowali go, tak jak był wcześniej. Ale dom z
drewna ma specjalną duszę. Specjalny zapach. Specjalną atmosferę. Dom z cegły już taki nie jest. O ceglany mur się oprzeć to
co innego, niż przyłożyć policzek do drewna, w którym jest
przecież jakaś historia tego, jak rosło drzewo, tego, kto się pod
nim bawił, tego, gdzie uderzył piorun, a gdzie schowała się jakaś młoda para, szukając ucieczki przed oczami postronnych.
Dlatego lubię domy z drewna. Czy polubiłbym domy z kamie382

nia? Być może tak. Wydają się starsze. Tak samo starsze, jak
kamień może być starszy od drzewa. Może taki kamień nieść ze
sobą tysiące i tysiące tysięcy lat. Właściwie to sam nie wiem,
ile. Wtedy w takim kamiennym domu może zamieszkać spokój.
Jakaś wiedza, że nie ma się gdzie spieszyć. Że czas jest wielki i
ogromny. Jak cały wszechświat. A ta cegła? Cegła jest najgorsza. Trzeba, żeby budowniczy włożył wtedy w budowę swoje
serce. Żeby jakoś tę sztuczność i doraźność materiału, z którego
buduje, napełnił tym swoim sercem. Trzeba koniecznie, bo inaczej gorąco pieca, w którym ją wypalano, by nas zniszczyło. To
znaczy nasze życie mogłoby się stać sztuczne, oderwane od cyklu natury, od oddechu lasu, od cierpliwości górskich zboczy.
Przede mną napis ułożony z kwiatów: „Void Vacon”. Litery
są czerwone, w środku żółty krąg, całość zamykają z obu stron
także żółte linie kwiatów. Uśmiecham się do tej Francji, która
tak bardzo kocha piękno. Nie sposób się nie uśmiechnąć. Gdybyż jeszcze mieli trochę więcej dbałości dla szczegółów, dla
murów, dla tynków, co spadają ze ścian domów, odsłaniając niczym odpadające płaty skóry ich niezbyt piękne ciało. Prawdę
mówiąc, to znów jestem bardzo głodny. Wczoraj wieczorem
najadłem się co prawda do syta, ale to było po niemal dwudniowej głodówce. Śniadanie od Noel było smaczne i słodkie, ale na
potrzeby pielgrzyma takiego jak ja to było o wiele za mało.
Znajduję wreszcie pierwszy, od wyjścia z Metz, mały supermarket. Ceny dużo wyższe niż w Niemczech. Wybieram co tańsze
towary, ale chcę się najeść. Najeść bez oglądania się na nic. Kupuję bagietkę, pudło sucharów, sporą paczkę sera żółtego, jakąś
rybę w puszce, nie mam pojęcia, co to za gatunek, no i pasztet.
Chyba pasztet. Jak otworzę, to się dowiem. Siadam sobie na
murku w tym niewielkim miasteczku i otwieram moje skarby.
Jem, mrużąc oczy. Czuję, jak się powoli wypełniam, a słońce to
wypełnia niewielką przestrzeń między mną a tym sklepem, to
na chwilę chowa się za jakąś chmurą. Po mojej prawej stronie
płynie rzeczka albo raczej strumień. Murek, na którym siedzę,
cały jest pokryty jakimiś porostami albo grzybami. To jedna z
różnic między Francją a krajami, przez które przeszedłem. U
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nas trudno spotkać tak zajęte przez te drobiny życia mury. Tutaj
prawie wszystko jest nimi porośnięte. Może to kwestia klimatu.
Ryba mi smakuje. Jest w oleju, więc pieczołowicie wyjadam, za
pomocą strzępów pieczywa, wszystko, co jest w puszce. Otwieram też pasztet. Smakuje mi. Mógłbym tak jeść i jeść. Jednak
żółty ser i suchary zostawiam sobie na potem. Wiem z doświadczenia, że żółty ser w zasadzie się nie psuje wskutek temperatury. Najwyżej zmieni konsystencję i się trochę rozpłynie. Jak na
upał zareagowałby konserwy, jeszcze nie wiem. Wstaję i zbieram pozostałości. Nie będę śmiecił. Po krótkiej chwili wychodzę z miasta. Idę wzdłuż asfaltowej szosy. Teraz, niespodziewanie dla samego siebie, zauważam jej kolor. Nie jest wcale czarny ani szary. Nie jest też zielonkawy, jaki spotyka się czasem w
Polsce. Jest lekko różowy. Poważnie. Nawierzchnia jest zbudowana jakby z twardych grudek. Jest pusto i cicho. Brak ruchu,
brak samochodów. Po obu stronach las. Idzie mi się dobrze,
chociaż wczorajszy dzień, w którym przeszedłem w trudnych
warunkach około czterdziestu kilometrów, nadszarpnął moje
siły. Tego się nie czuje od razu, tego nadszarpnięcia. Gdy człowiek się budzi i zaczyna dzień, wszystko wydaje się jakby
nowe, jakby wczorajszego dnia nie było, a wszystkie po nim
ślady rozpłynęły się wraz z nocą. Ale w trakcie marszu organizm przypomina sobie o tym, co było niedawno. Nocny odpoczynek nie wyciera wszystkiego. Zmęczenie się potęguje i dokłada. Znów dokucza mi kręgosłup. Odzywa się biodro. Taki
urok tej mojej pielgrzymki. Zatrzymuję się. Odpoczywam. Znowu idę. Powtarza się to cyklicznie, aż dzień w końcu się pochyla i czuć zbliżający się wieczór. Dochodzę do miejscowości
Abainville. Jakieś domy. Kościół. Kościół to coś dla mnie znajomego. Coś dającego nadzieję. Może na nocleg. Może na spotkanie jakichś ludzi. Może na obecność Boga. Uchylam lekko
skrzypiące drzwi. W środku jest pusto. Nie wygląda na to, aby
tu się coś odprawiało. Francuzi porzucili większość kościołów.
Już im może nie są do niczego potrzebne. Wychodzę na zewnątrz. Rozglądam się. Ruszam ulicą. Po lewej stronie widzę
jakąś rodzinę. Mężczyzna, kobieta, dwoje dzieci w wieku pew384

nie kilkunastu lat, a może tylko dziesięciu. Staję przed ogrodzeniem i zagaduję swoją ułomną francuszczyzną. Jestem bardzo
zmęczony. Szukam noclegu. Tak, jestem pielgrzymem. Idę do
Santiago.
– Saint Jacques? – pytają.
Kiwam głową, bo się zorientowałem, że oni mają jakąś swoją nazwę na to Santiago. Jedna z dziewczynek coś wpisuje na
swoim tablecie. Po chwili podchodzi do mnie i pokazuje mi
ekran. Czytam po angielsku, że mogę spać w pralni i że powinienem iść prosto. W jakiej pralni? Na Boga. Może coś źle
przetłumaczone? Kręcę głową i próbuję się dokładniej dopytać,
o co im chodzi. Pójdę, a potem co? Jaka pralnia? Matka z córką
wychodzą na ulicę i zabierają mnie ze sobą. Idziemy, próbując
rozmawiać. Jakieś sto metrów dalej widzę dziwną budowlę.
Drewniany czworokątny dach przykrywa otwartą pod nim przestrzeń. Coś jak wielka altana.
– Pralnia – mówi dziewczynka, pokazując dłonią. Do otwartej ze wszystkich stron „altany” przylega druga część, tym razem z zabudowanymi ścianami. Całość okazuje się być położona nad przepływającym strumieniem wody. Sam nie wiem, czy
to potok, czy niewielka rzeka. W tej drugiej części widzę, że
woda płynie pomiędzy drewnianymi częściami podłogi. Pewnie
kiedyś – czy teraz też? – ludzie przychodzili tu prać. Tu, gdzie
jestem, podłoga jest z desek. Co prawda nie ma ścian, tylko bardzo niskie podesty wokół, ale jest za to dach nad głową. Dobrze. Tu mi będzie dobrze. Zimno nie jest, a przed ewentualnym
deszczem będę zabezpieczony. Dziękuję moim przewodnikom.
Kobieta pyta, czy możemy sobie zrobić zdjęcie. Pozuję i uśmiecham się. Zostaję sam. Siadam i powoli rozpakowuję plecak.
Wyjmuję i rozściełam folię malarską, kładę na niej kije trekkingowe, żeby jej wiatr nie porwał. Wieje tu, ale trudno. Karimata,
a na niej układam śpiwór. Wyjmuję też latarkę na czoło, tak aby
mieć ją pod ręką, gdyby w nocy była potrzeba gdzieś pójść czy
się zbierać. Nigdy nie wiadomo. Zdejmuję to, w czym szedłem i
wkładam bieliznę termoaktywną, na to wkładam inne części
ubrania. Chcę, żeby mi było ciepło. Wiatr i noc mogą spłatać fi385

gla. Gdy kładę się wreszcie w tym śpiworze, do pralni wchodzi
jakaś kobieta. Podnoszę się. Mówi coś do mnie po francusku.
Proponuję jej angielski. Ona zwrotnie proponuje niemiecki.
Ostatecznie zostajemy przy niemieckim z niewielkimi domieszkami angielskiego.
– Nazywam się Claudie, chciałbym przeprowadzić z tobą
wywiad.
– Prostuję się na swoim legowisku. Wreszcie jakiś wywiad.
Choć reporterka chyba nie z pierwszych stron gazet.
Claudie pyta mnie o moją pielgrzymkę i o mnie samego. Jakieś podstawowe dane. Ile mam lat, skąd jestem, jaka profesja.
Potem dokąd i dlaczego idę. Staram się odpowiadać, jak potrafię. Z niemieckim u mnie ostatecznie dużo lepiej, niż z francuskim, choć wciąż to raczej ułamki odpowiedzi. Iść, skąd, dokąd.
Liczebniki. Ile lat. Bóg i tak dalej. W końcu kończymy ten wywiad. Fajnie nam się rozmawia. Claudie pyta, czy chciałbym
zjeść z nią kolację. Rozglądam się niepewnie. Nie za bardzo rozumiem.
– Teraz? – pytam po niemiecku.
– Teraz – odpowiada. – Ale spać będziesz tutaj – uzupełnia z
uśmiechem.
Mozolnie wygrzebuję się ze śpiwora. Czeka dyskretnie, aż
wszystko spakuję z powrotem do plecaka. Idziemy koło siebie.
Już późno. Świat zrobił się szary, wszystko kładzie się spać. W
jej domu świeci się światło. Zdejmuję buty, bo nie chcę jej nabrudzić w środku. Włącza jakąś muzykę i przygotowuje kolację. Rozmawiamy. O niej, o mnie. Nawet trochę o życiu. Dziwne są te rozmowy, kiedy ludzie spotykają się w tak niezwykły
sposób. Na stół wskakuje kot. To podobno ona. Wyciąga łapy i
uważnie mi się przygląda. Delikatnie tarmoszę go, albo ją, za
uszami. Kot jak kot. Mruży oczy i lekko mruczy z zadowolenia.
Claudie podaje sałatkę i zaraz potem kawałek ryby. Wymieniamy uwagi na temat muzyki, która wypełnia dom. Kot gdzieś się
zapodział. Jedzenie jak to we Francji, dobre, ale jest go niewiele. Jak dla mnie trzy takie kolacje to na pewno nie byłoby za
dużo. W końcu żegnamy się, dostaję małą karteczkę z mailem i
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telefonem na przyszłość. Dziękuję jej. To szalenie miłe, taka
chwila, gdy z pewnej dzikości drogi, którą się pokonuje, można
odnaleźć się na moment w prawdziwie domowych warunkach.
Gdy wracam na swój nocleg, przypominam sobie, że mogłem u niej naładować komórkę. Nic nie poradzę, za późno. Jest
już ciemno, gdy ponownie ścielę sobie moje pielgrzymkowe
posłanie. Słyszę głosy jakiejś młodzieży blisko mojej pralni.
Nie czuję się z tym dobrze. To głosy chłopców w takim wieku,
gdy w głowie fiu-bździu i pragnienie, by jeszcze coś zbroić.
Czy przybłęda, który nocuje u nich w wiosce, nie stanie się
obiektem jakichś przedsięwzięć, zabiegów? Zasypiając, próbuję
śledzić te głosy. Odczytać, co z nich wynika. W końcu cichną.
Wraz z nimi cichnie cały dzień. Jego miejsce zajmuje gęstniejąca noc. Jest przewiewna, raczej ciepła, miłosiernie przyjmuje
moje zmęczenie. Spadam przez nią w sen. Który jest jednocześnie wytchnieniem i nagrodą.
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Dzień 56. Busson
Budzę się w mojej pralni wcześnie. Znów czuję się cały posklejany i trochę poobijany. Poruszam się z wysiłkiem. Rozglądam się po moich rzeczach dookoła. Jest przed szóstą. Miarowo, rzecz po rzeczy, zmieniam ubranie. Mechanicznymi ruchami pakuję kolejne przedmioty mojego dobytku do plecaka. Ciało jakby skrzypiało, jakby jakieś jeszcze nienaoliwione, jakby
było zastygłą w nocy maszynerią, którą teraz ja wprawiam w
ruch siłą swojej woli, nakazem przymusu. Zjadam otrzymany
od Claudie kawałek drożdżowego ciasta. Nie ma sensu go
nieść, bo trochę waży, a ja i tak jestem głodny. Na chwilę robi
mi się lepiej. Budzę się od tego ciasta na dobre. Rad nierad, staję na nogi i ostatni raz obdarzam swoim wzrokiem miejsce,
gdzie spędziłem noc. Plecak ląduje na moich ramionach. Kije
same wpadają mi w dłonie. Staję się marszem, przesuwaniem
się drogi. Rytmem kroków. Kołysaniem się plecaka, mijaniem
traw. Nicią drogi, która biegnie przede mną gdzieś w nieskończoność. Niebo pokryte jest chmurami. To straszny zysk. Każdy
cień we Francji to jak dodatkowy bonus, jak kubek wody, jak
prezent od natury. W miarę mijanych godzin i kilometrów budzę się coraz bardziej.
Wychodzę już całkiem z tego porannego niedospania. Droga
jest zupełnie pusta. Widzę ją na kilometr, dwa do przodu, i żadnego samochodu. Za mną ani przede mną. Tylko te bezkresne
pola, kępy drzew. Wzdłuż drogi, niczym jakieś wesołe grzybki,
słupki z oznaczeniami. Też kolorowe, jak wszystko we Francji.
Ten, który mijam po prawej stronie szosy, ma numer D 32 na
swojej żółtej czapeczce. Chmury powoli ustępują. Właśnie mija
jedenasta. Słońce wygląda spoza nich jak dobry znajomy, który
właśnie zobaczył mnie na drodze i pragnie koniecznie mnie zatrzymać, pogadać, zapoznać się bliżej. Opowiedzieć, co się
ostatnimi czasy wydarzyło, zapytać, jak się miewam. Wejść mi
pod skórę swoją obecnością i mnie jakoś objąć. Może z troski,
może z ciekawości. Więc natychmiastowo robi się gorąco. Idąc
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jeszcze kilkanaście minut, dochodzę do miejscowości Lezeville.
Muszę się tu zatrzymać. Przeszedłem już szmat drogi od Abainville i chcę coś zjeść, nabrać sił. Całkiem pusta ta Francja,
przez którą idę. Są ludzkie osady od czasu do czasu, ale niewielkie. A tak niemająca końca przestrzeń pól, czasem las. W
miarę mijanych godzin i kilometrów niewielkie skupiska domów, bez większej infrastruktury cywilizacyjnej. Życie wydaje
się stąd cofać. Pozostawiać za sobą maruderów, którzy jakby w
wyniku zapomnienia wciąż tu tkwią i gospodarują. Cała masa
rozpadających się budynków albo posesji udekorowana jest napisem „Na sprzedaż”. Pewnie spory fragment Francji można by
sobie tak kupić. Przynajmniej tutaj. Siadam na trawie i wyciągam pozostałości mojego jedzenia. Zjem, a potem ruszę dalej. I
znów będę szedł, ile się da. Wyciągam żółty ser, kupiony poprzedniego dnia w Void de Vacon. Wcale się nie rozpuścił.
Może to zasługa chmur? Jest twardy i dobrze smakuje. Białko,
kalorie. Wszystko, czego mi potrzeba, za wyjątkiem witamin.
Ale kto by się przejmował. Może jakieś owoce znajdę. Choć do
tej pory z tym znajdowaniem zupełna tragedia. Jest całkiem inaczej niż w Niemczech. Jakby tam ktoś dbał o ewentualnych
pielgrzymów czy przechodniów. Sam nie wiem, może też o ptaki. A tutaj jakby nikogo to nie obchodziło i każdy żył trochę na
własny rachunek, w swojej osobistej i rodzinnej rzeczywistości.
Gdy nagryzam kolejny kawałek, słyszę niewielki trzask. To się
zdarza. Jakieś ziarenko piasku albo zanieczyszczenie. Zwalniam gryzienie i staram się językiem i zębami wyszukać przyczynę. Słońce spada mi na ramiona. Czuję jego gorąco, gdy język natrafia na coś, co powoduje, że nieruchomieję. Nic nie
mówiąc, ani nie myśląc, błądzę tym językiem po miejscu, do
którego przed chwilą dotarł. Chyba drżę. Czuję jakby cały świat
mi odjeżdżał. Jakby te domy, ta droga, wraz z powietrzem stanowiły jakąś scenerię, dekorację, którą teraz wsysa coś umieszczone poza nią, tak że oddala się ona ode mnie, zostawiając
mnie sam na sam z tym, co mi się właśnie stało. Raz jeszcze dotykam językiem. W miejscu dolnej ósemki mam ogromną dziurę. Mogę tam swobodnie włożyć język. Ząb odłamał mi się i
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wypluwam jego resztki razem z pogryzionym serem. Raz jeszcze sprawdzam. Jakby po moich ramiona spływał jakiś ołów.
Powietrze zmieniło ciężar właściwy i ścieka teraz po mojej twarzy jak jakaś gęsta ciecz. To niemożliwe. Tylko nie tu. Tylko nie
teraz. Rzeczywistość jest czasami taka, że wcale się nie chce jej
widzieć ani wiedzieć. Najlepiej byłoby ją odesłać do jakiejś poczekalni, gdzieś za drzwi obecnej chwili i aktualności. Z nadzieją, że jak tam sobie posiedzi, to może się znudzi. Może czas
ją porwie. Może sobie gdzieś po prostu pójdzie albo rozpłynie
się pasmami mgły w powietrzu, jak tyle naszych marzeń, lęków
i obaw z przeszłości. Jest. Wielka i głęboka dziura. Pewnie za
jakiś czas zacznie się ból. Miałem w tym zębie wypełnienie.
Długi czas. Pewnie jakieś procesy. Niewidoczne. Podskórne
albo podzębne, albo podstępne. Czy naprawdę nie mogło mi się
to wydarzyć w Polsce? Czy musiało tutaj? W samym środku
nieznanego mi kraju? W centrum terytorium, gdzie idąc przez
kilka dni, nie napotkałem jakichś centrów cywilizacji? Co ja teraz zrobię? Gdzie pójdę? Do jakiegoś miasta mi trzeba? Jak tam
dojdę? Jak się będę czuł? Jak dam radę? Ile to dni? Dwa? Trzy?
A co z zębem? No i jeszcze jedno. Przecież mnie na to nie stać.
Po prostu. Najzwyczajniej. To zakończy moją podróż. Dwieście
euro, jeśli wydam, przekroczy mój budżet. Po co ja się porwałem? Po jaką cholerę poszedłem? Przecież to powinno mieć
przysłowiowe ręce i nogi. Przecież mogłem poczekać, odłożyć
to. Przecież mogłem pójść krócej. To wszystko jest bez sensu!
Przecież, przecież, przecież... jestem sobą. I dlatego właśnie
idę. I dlatego wpakowałem się w całą tę sytuację. I dlatego dostałem tę niespodziankę w samym sercu rolniczych terenów
północnej Francji. Wbijam wzrok w trawę i już nic mi się nie
chce. Zawsze byłem marzycielem. Zawsze chciało mi się niemożliwego. Życie uczy takich jak ja. Śmieje się z nich. Drwi.
Szydzi. Czy to życie? Z trudem i z bólem wydobywam się z
ciemnej psychicznej czeluści, w jaką wpadłem. Wyciągam myśli z oblepiającej je desperacji i przygnębienia. Jakbym był nieskończenie zmęczony, otwieram moją saszetkę z dokumentami
i wyciągam komórkę. Co dalej? Dokąd iść? Jakiego miasta szu390

kać? Otwieram mapy, patrzę na najbliższy teren. Nic dużego nie
ma. Taką drogę wybrałem. Wypada mi z saszetki karteczka
otrzymana od Claudie. Wybieram w komórce zapisany na niej
adres email. Piszę, że proszę o kontakt i wysyłam – send. Bez
żadnej nadziei. Może kiedyś odbierze. Może nigdy. Ludzie różnie traktują emaile. Ja sprawdzam kilka razy na dzień. Inni robią to w odstępach tygodni, jeszcze inni wcale nie odbierają, bo
może wszechwładne automaty internetowe zakwalifikują akurat
twój list jako spam. Odłożona na bok komórka brzęczy natrętnie. Sprawdzam przyczynę. Sygnał niemożliwości dostarczenia
maila. Sprawdzam jeszcze raz, czy dobrze przepisałem. Jedna
litera budzi moją wątpliwość, poprawiam i wysyłam ponownie.
Czekam krótki czas, wpatrując się w ekran. Gdy chce ją odłożyć, pojawia się ponowny sygnał niemożności dostarczenia
poczty. To na nic. Odkładam telefon z rezygnacją. Na kartce u
dołu widnieje jeszcze numer telefonu. Przecież do niej nie zadzwonię. Nie znamy się. A poza tym ja nie mówię po francusku, a po niemiecku też ciężko nam szło. A poza tym. Umysł
podpowiada mi kolejne argumenty na proste stwierdzenie, że to
niedorzeczność. Wpisuję po kolei cyfry numeru telefonicznego.
Właściwie to już nie mam nic do stracenia. Z drugiej strony
głos Claudie:
– Dzień dobry.
– Dzień dobry to ja. Pielgrzym z Polski. Zbigniew.
– A tak, poznaję. Co się stało?
– Ząb – mówię po niemiecku. – Mam złamany ząb. Nie
wiesz, gdzie mogę szukać pomocy, co robić?
Po drugiej stronie zapada chwila ciszy.
– Boli cię?
– Nie. Teraz jeszcze nie.
– Poczekaj, oddzwonię za dziesięć minut. Poszukam jakichś
informacji.
Rozłączam rozmowę. Naprzeciwko mnie wysokie źdźbła
trawy leniwie kołyszą się w słońcu. W lewo, w prawo. Lekki
wiatr, nagrzany już słońcem, przepływa nad drogą, bawi się z
roślinami, biegnie ku położonej dalej krawędzi drzew. Jakaś
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jaszczurka po krótkim biegu, zastyga na chwilę, patrząc w moją
stronę. Trwa tak nieruchomo kilka sekund, po czym zrywa się
ponownie i znika w gęstwinie roślinności. W Polsce nie ma
tych zwierząt. Można czasem spotkać węża, ale najczęściej są
to zaskrońce, które potrafią żyć w podmokłych okolicach, gdzie
żywią się żabami i małymi gryzoniami. Żmiję można spotkać
rzadko, jeśli już, to raczej na suchych terenach. Takich małych,
wszędobylskich jaszczurek wcale u nas nie ma. Klimat kształtuje życie i jego barwy. Czy kształtuje także ludzi? Moja komórka
dźwięczy ponownie. Podnoszę ją do ucha.
– Gdzie jesteś?
– W Lezeville.
– Czekaj tam. Przyjadę do ciebie.
Cisza. Siedzę w niej przez chwilę, po czym wstaję, pakuję
mój worek na śmieci, służący mi za przenośną matę podróżną,
wszystkie inne rzeczy łącznie z resztą feralnego sera. Zawiązuję
plecak. Wędruję kilkadziesiąt metrów w kierunku początku
miejscowości. Oglądam tablicę z jej nazwą. Będę ją pamiętał.
Wracam do miejsca, gdzie siedziałem. Znów idę te kilkadziesiąt
metrów. W końcu siadam na murku i patrzę w kierunku, z którego powinien nadjechać samochód Claudie. Mijają minuty. Teraz jestem czekaniem. W końcu samochód pojawia się na horyzoncie. Podjeżdża i zatrzymuje się. Z Abainville przeszedłem tu
ponad szesnaście kilometrów, więc nawet samochodem podróż
trochę trwa. Claudie pyta mnie, czy mnie boli.
– Nie – kręcę głową. – Jeszcze nie.
Środki przeciwbólowe nie są potrzebne. Zaprasza mnie do
auta i ruszamy. Sprawdzała możliwości, gdzie można się udać
do lekarza, ale to nie takie proste. Trzeba się zapisać i tak dalej.
Ale ma znajomych i oni znają jakąś lekarkę. Ale znów nie od
razu. Na razie pojedziemy do tych znajomych. Tam zobaczymy,
co dalej. Tyle przynajmniej rozumiem z jej niemieckiego,
wzbogacanego czasem o jakieś angielskie słowo. Kładę dłoń na
plastiku samochodu. Pod stopami mam dywanik. Osłaniają
mnie szyby. Poruszam się z prędkością sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Wiezie mnie bliżej nieznana mi osoba.
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Wszystko razem jakieś całkiem nie do pomyślenia. Teraz to dla
mnie – wszystko. Ten transport, ta kobieta, ten samochód. Sam
niewiele zdziałam. Chyba czuję pierwsze sygnały od tego zęba.
Był leczony, ale nie kanałowo. Znaczy, pod spodem czai się życie, które, gdy tylko złapie kontakt ze światem zewnętrznym,
zaowocuje reakcją bólu. Język raz po raz wędruje w miejsce
uszkodzenia. Dlaczego mi się to stało?
Po dłuższej jeździe docieramy do jakiegoś miasteczka.
– Chodź, poznasz moich przyjaciół.
Wysiadam z samochodu, podążam za moją przyjaciółką.
Chyba tak mogę ją teraz nazwać. W przestronnym domu wita
nas niewielka starsza kobieta i wysoki, również starszy, mężczyzna. Ile mogą mieć lat? Myślę, więcej niż sześćdziesiąt. Nie
jestem dobry w określaniu wieku. Jestem dobry w określaniu
ludzi. Z twarzy, z postawy, z człowieka można bardzo wiele
wyczytać. Wcale nie trzeba badać czyjegoś życiorysu, żeby z
dużą dozą pewności móc coś o nim powiedzieć. Bywają pomyłki, jak w życiu, ale zazwyczaj mam rację. Maurice i Odette są
dziwnie młodzi. Starość bowiem tylko pozornie jest kwestią
biologii. Ilości zmarszczek, wydolności oddechowo-krążeniowej. Starość jest stanem umysłu. Umysłu, któremu nic się już
nie chce. Który jest zmęczony. Sobą, życiem, trudnościami,
konfliktami. Starość jest poszukiwaniem powtarzalności, zamknięciem się w niej. Jest brakiem ciekawości i jednocześnie
pychą, że wszystko się już wie i niewiele człowieka obchodzi.
Odette i Maurice sprawiają wrażenie o wiele młodszych, niż
wyglądają. Do dużego pokoju, w którym dostaję miejsce na fotelu, wpada słońce. Claudie, która nas sobie przedstawiła, siedzi
teraz przy stole po mojej lewej stronie. Maurice siedzi naprzeciwko niej. W młodości musiał być zabójczo przystojnym facetem. Teraz jest w nim jakieś piękno. Nie wiem. Może pochodzi
ono od słońca, które wpada do tego pokoju. Teraz, w pełni dnia,
nasycone życiem i witalnością. Może pochodzi ono też od mojego wytrącenia z równowagi. Od tej chwili, tam w Lezeville,
która spowodowała, że wypadłem z ustalonego toru drogi. Więc
teraz na wszystko patrzę inaczej. Patrzę, jak patrzy dziecko.
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Bez uprzedzeń, bez założeń, bez oczekiwań. Rozmawiamy trochę po niemiecku. Maurice, o dziwo, zna kilka słów po polsku.
Nie mogę się nadziwić. Odette krząta się gdzieś z tyłu i po
chwili przychodzi, niosąc chłodną wodę. Nie mam wyjścia i
biorę dodatkowo małego rogalika wypełnionego słodkim nadzieniem. Nie wiem, co w tych ludziach jest, ale jest coś pięknego. Normalnego jak popołudniowe słońce. Claudie dzwoni
już któryś raz. Nie wiem dokładnie, o co się rozchodzi. Czy ciągle do tego samego dentysty? Wiem, że mamy zaczekać, bo
ewentualna wizyta może być dopiero za godzinę. Więc czekamy tak. Claudie rozmawia z Odette i Mauricem. Czasem rozmowa dotyka mnie i próbuję się w nią włączać. Nie jest to dla
mnie łatwe. W końcu wstajemy.
– Maurice pojedzie z nami – mówi do mnie Claudie.
Wsiadamy we trójkę do samochodu. Znów mijają nas domy,
ulice i krajobrazy. Po kilkunastu, a może więcej – straciłem poczucie czasu, wiercąc ciągle językiem w tej dziurze – minutach,
samochód zatrzymuje się. Właściwie to Maurice prowadził
Claudie, podpowiadając jej, jak dojechać na ostatnich metrach.
Wewnątrz niepozornego domu wita mnie dentystka. Gabinet
standardowy, jak pewnie wszędzie na świecie. Fotel rozłożony
do pozycji półleżącej. Claudie tłumaczy słowa lekarki. Ona się
przyjrzy i jak to coś prostego, to postara się pomóc, ale jak
skomplikowane leczenie, to nie da się tego zrobić od razu.
Siadam na fotel, a może się na nim kładę, to trudno odgadnąć, bo moja pozycja jest pomiędzy siedzącą a leżącą. Otwieram usta. Dentystka jest fajna. Chyba w moim wieku. A może
młodsza. Ma biały fartuch. Tak go przynajmniej widzę i choćby
był seledynowy to i tak bym widział biały. Pyta mnie, co się
stało i gdzie jest problem. Wydaje mi się, że rozumiem i wskazuję uszkodzone miejsce. Otwieram usta. Przed oczami mam
lampę świecą zielonożółtym światłem. Lekarka kiwa głową i
bierze do ręki wiertło. Rozpoczyna się znany każdemu pacjentowi gabinetu stomatologicznego proces. Zmienne dźwięki
wiertła. Poczucie, jak ściera ono zbędną tkankę zęba. Bardzo
szybko dochodzi do tego ostry ból. Zawijam dłonie na uchwy394

tach fotela i sztywnieję. Lekarka przestaje na chwilę i coś do
mnie mówi uspokajająco. Daję znać, że wszystko w porządku.
Claudie pyta, tłumacząc, czy chcę zastrzyk przeciwbólowy. Odmawiam. Niech boli. Niech boli jak wszyscy diabli, byle tylko
coś z tym zrobić. Wiertło oraz wnętrze mojego zęba. Napinam
się jeszcze bardziej, ale walecznie staram się nie dać po sobie
poznać. Za którymś razem wyrywa mi się niestety z ust jakiś
jęk. Lekarka znów mówi do mnie łagodnie, uspokajająco. Całość nie trwa wcale długo. Teraz przygotowuje wypełnienie. Zakłada na zęba. Ból powoli łagodnieje. Jeszcze parę ruchów. Prosi, żebym zagryzł. Rozumiem ją w lot. Wcale nie wiem w jakim
języku mówi. Chyba jest między nami jakaś komunikacja bezpośrednia, pozasłowna. Stukam zębami o kolorowy papierek.
Małe poprawki. Teraz? Dobrze.
Lekarka odwraca się, składając swoje przybory.
– To już? Mogę wstać? – pytam.
– Tak, to wszystko – uśmiecha się. – To jest prowizoryczne
wypełnienie, ale do września na pewno wytrzyma.
Wstaję i pytam, bo w końcu to pytanie zadać muszę:
– Ile się należy?
Maurice podnosi się z krzesła obok Claudie i sięga do saszetki, jaką ze sobą przyniósł. To po to przyjechał? Błyska mi pytanie, gdzieś przed oczami.
– Nie. Nic się nie należy – odpowiada z uśmiechem lekarka.
– Od pielgrzyma idącego do Santiago nic nie wezmę. Tylko
niech pan dojdzie.
I w tym jednym momencie, właściwie to nie wiem wcale,
dlaczego właśnie w tym, czuję, jakbym był gwałtownie przywracany do miejsca, w którym poczułem niewielkie trzaśnięcie,
jedząc ów ser. Jakby nagle jakaś siła wypychała mnie z ciemnej
wersji rzeczywistości, do której wepchnęła mnie wcześniej inna
siła. Jakby jakieś dwa prądy, dwie wole, dwie energie. Jedna
starała się mnie zostawić, zepchnąć, zniszczyć. Druga przerastała tą pierwszą i przenosiła mnie z najbardziej dziwnych sytuacji znów na moją drogę. Czy Bóg i Szatan walczą o mnie? Czy
Bóg i Szatan istnieją? Czy Dobro i Zło ma postać, jakąś formę
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istnienia? Czy to tak naprawdę tylko nasze personifikacje, nasze
nazwy, które nadajemy wypadkom, wnioskom, swoim wyobrażeniom?
Jesteśmy znów w samochodzie. Claudie wiezie mnie do Lezeville, do miejsca, z którego mnie zabrała, tak abym szedł dalej swoją drogą, jakby nigdy nic się nie stało. Nie wiem, jak podziękować. Jej. Maurice i Odette. Tej lekarce. Wcale tego nie
wiem i nawet jakbym wiedział, to nie potrafiłbym tego zrobić
odpowiednio, to jest adekwatnie, to jest jakoś wynagradzająco.
Żeby oddać dług. Żeby zwrócić to, co otrzymałem. Dojeżdżamy
na miejsce. Maurice daje mi małą karteczkę. Claudie tłumaczy,
co jest na niej napisane. Jest tam adres Odette i Maurice, i prośba o kartkę pocztową. Nie. Nie z Santiago. Z miejsca, z którego
wyruszyłem. Z mojego rodzinnego miasta. Z Lublina. Tę kartkę
dadzą pani doktor. Na pamiątkę. Żegnam się z nimi. Robię sobie jeszcze zdjęcie z Claudie. Samochód odjeżdża. Stoję na drodze. Jakieś trzy i pół godziny temu byłem połamany i myślałem, że w sytuacji bez wyjścia. Niemal kończącej moją pielgrzymkę. Teraz, po kilku godzinach, jestem wyleczony i wypoczęty. Mam godzinę nie jeść. W moim przypadku to najmniejszy problem. Wiele godzin nic nie jem. Idę znów przed siebie.
Po lewej stronie mijam budynek o rozpadającej się elewacji.
Oczodoły okien straszą połamanymi żaluzjami. Nad drzwiami
nadszarpniętymi starością widnieje napis „CAFE”. Kiedyś było
tu miejsce pełne życia. Ludzie siedzieli i rozmawiali. Marzyli i
zaglądali sobie w oczy. Czytali gazety. Zastanawiali się, co
przyniesie przyszłość. Teraz czas opuścił to miejsce. Wszystko
się rozpada w nicość i nieobecność. Jakoś mi tego żal. Żal tego
wielkiego ruchu, który najwidoczniej wygnał stąd ludzi gdzieś
do miast, gdzieś w rzeki ulic otoczonych budynkami ze szkła. I
poszli w tłum, w pęd życia, ku lepszej przyszłości, a ta ówczesna ich teraźniejszość została tu jak porzucony pies, jak kwiat,
który już nikogo nie cieszy i nikomu nie jest przeznaczony.
Więc pochyla stopniowo swój kielich do dołu i już tuż, tuż jest
nad ziemią, jak ten budynek będący kiedyś kawiarnią. Wiatr na
drodze przywraca mnie rzeczywistości. Niebo na poły tylko za396

jęte chmurami. Są białe i kłębiaste. Mają te wszystkie kształty,
które w nich odnajdują ludzie. Droga znów jest całkiem cicha i
samotna. Idę przez tę Francję, słuchając szumu wiatru, wdychając jej historię i teraźniejszość, sycąc oczy łagodnym krajobrazem pól, między którymi biegnie wstęga szosy okolona linią
wysokiego napięcia, która zwisa między kolejnymi wysokimi
masztami. W pewnym miejscu od drogi, którą idę, w bok odchodzi druga, gruntowa. Na rozstaju dróg stoi krzyż. We Francji
krzyż w dobrym stanie to rzadkość. Większość krzyży jest kamiennych i wszędobylskie narośla czynią ich wygląd dość nieprzyjemnym. Ten jest metalowy, na niewielkim kamiennym postumencie. Stoję teraz przed nim. Gdzieś tam w życiu przed
każdym z nas ten krzyż staje. Staje tak jak tutaj, na rozstaju
dróg. Staje i nic nie mówi. Możemy go minąć. Odwrócić
wzrok. I zapomnieć. Świat się nie zawali. Ale będziemy go wtedy unikać. Patrzę jeszcze chwilę na niego. Zachowam go w pamięci, zachowam go na zdjęciu. Niech tam sobie zostanie. Po
części na znak. Że przed nim nie uciekam. Że się go nie wypieram. Że nie udaję, że go nie ma, że jest tylko jednym z wielu
fragmentów krajobrazu. Stoję i żegnam się z nim. Z francuskim
krzyżem na rozstaju francuskich dróg. Nie wiem, skąd mi się to
bierze, ale jakoś myślę, że ta Francja nie zginie. Że jest wielka,
to znaczy są w niej ziarna wielkości, które zawsze przetrwają. I
tylko czekają, by rozkwitnąć. Tego jej życzę. W to wierzę. Tak
właśnie myślę, gdy ruszam w dalszą drogę.
Niewiele przed dwudziestą dochodzę do Busson. Kolejna
niewielka miejscowość. I znów kwiaty, i znów nie sposób się
nie uśmiechnąć i nadziwić. Niewielka, rozsypująca się studnia
zamieniona na donicę, z której wypadają ku spragnionym
oczom czerwienie, żółcienie, róże. Wszelkie barwy, co w późnym słońcu nabierają jeszcze cieplejszego odcienia. Idę w kierunku kościoła, który jest położony na lekkim wzniesieniu. Niestety kościół jest zamknięty. Rozglądam się dookoła. Jakieś zabudowania. Budynek merostwa. Mijam go i idę dalej. Widzę
młodą kobietę przed niewielkim domem.
– Przepraszam. Czy mówi pani po angielsku?
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– Trochę? – Kobieta patrzy na mnie badawczo. Ma śliczną
twarz i sporą tuszę. Pewnie mniej niż trzydzieści lat.
– Nie wie pani, czy tu jest gdzieś jakiś kemping albo oberża,
albo miejsce do spania?
– Nie – kręci głową – tu nic takiego nie ma. – Myśli przez
chwile. – Jest jeden kemping, ale to sporo kilometrów stąd.
– Okej. Dziękuję – wzruszam ramionami.
– Chyba że chciałby pan przenocować u mnie. Mam wolny
pokój, więc jak się pan nie boi kotów, to mógłby pan w nim się
przespać – składa mi nieoczekiwaną propozycję.
– Boję się tylko węży – odpowiadam z uśmiechem, co spotyka się z podobną reakcją mojej rozmówczyni. – Byłoby mi bardzo miło, jeśli mógłbym zostać u pani.
– To zapraszam – młoda kobieta odwraca się i idzie w kierunku domu. – Proszę, tędy, tu jest pokój.
Przechodzimy przez spore pomieszczenie i wchodzimy do
niewielkiej klitki. Jest w niej łóżko, malutkie okienko i taki słupek meblowy, na którym stoją różne szpargały. Całość sprawia
wrażenie dużego nieładu, ale w sercu mi coś gra.
– Proszę. Może się pan tu rozgościć, a ja przygotuję kolację.
Zostawiwszy rzeczy w tym pokoju, wychodzę za radą mojej
gospodyni na zewnątrz, żeby pozwiedzać Busson. W podcieniach pokrytej dachem kolumnady stoi jakaś zabytkowa maszyna. Podchodzę, przyglądam się. Słońce rzuca już długie cienie.
Ma tę cudowną, tuż przed zachodem, barwę i ostrość. Maszyna
okazuje się być praprzodkiem wozu strażackiego. A może to
coś innego. Wybita na nim nazwa miejscowości jest dumnie
wypolerowana i stara się zaprezentować wszystkim, którzy
oglądają ten eksponat. Dalej znów klomby kwiatów. Na początku trochę raziły mnie te kwiaty, zwłaszcza w połączeniu z brakiem dbałości o kondycję schowanych za nimi murów. Ale teraz jakoś to do mnie dociera, to zapatrzenie Francuzów w kwiaty, w barwy, w piękno. Jakieś dwie młode dziewczyny pakują
coś do bagażnika samochodu. Z tego, co widzę, to we Francji
dziewięćdziesiąt procent samochodów to auta produkcji francuskiej. Patrioci z nich, nie ma co. Piękne to. Nawet w Niemczech
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nie ma tyle niemieckich aut, co francuskich we Francji. Wracam
powoli do mojej gospodyni. Gdy wchodzę, pokazuje mi jeszcze, gdzie jest łazienka i toaleta. Kociaki faktycznie łażą gdzie
chcą. Jest ich czwórka.
– I... jak się nazywasz?
– Manuela.
– O! To chyba niefrancuskie imię.
Śmieje się.
– Nie. Nie jest francuskie. Kiedy moja mama była ze mną w
ciąży, to wtedy popularny był Julio Iglesias. I on śpiewał taką
piosenkę: Manuela, Manuela. No i zostałam... Manuela – kończy ze śmiechem.
Manuela jest pielęgniarką i pracuje w Paryżu czy też w jego
okolicy, nie zrozumiałem dokładnie. Dość sprawnie mówi po
angielsku, a jej ulubionym słowem jest „ale”. Podnosi wtedy do
góry wskazujący palec, mówi: „ale” i tłumaczy, dlaczego to
albo owo. Zastanawiam się, tak rozmawiając z nią, jak to jest?
Jak to jest, że się mnie nie boi? Że się nie obawia wpuścić do
domu obcego mężczyzny. Przecież w sensie fizycznym mógłbym tu zrobić wszystko, co bym chciał. W sensie psychicznym... słucham jej, cieszę się nią. Cieszę się tymi kotami włażącymi na stół. Cieszę się tym niesmacznym ciastem, które upiekła z jakichś warzyw. Cieszę się, że znów cudem znalazłem
miejsce na nocleg. Cieszę się, że jest młoda i ładna. Mogłaby
tylko zadbać bardziej o tuszę. Mieszka tu tylko latem. To dom
jej babci, która chyba nie żyje. Rozmawia nam się na tyle dobrze, że śmiejemy się z tego, co mówimy. Pyta, o której wstanę
i będę jutro szedł dalej.
– O siódmej – odpowiadam.
– Dobrze, to wstanę i zrobię coś na śniadanie.
– Nie trzeba.
– Trzeba, trzeba. Musisz jeść. Przecież idziesz!
Śmieję się. Jest taka bezpośrednia. Zostaję sam w tym niewielkim pokoju. Uchylam okienko, podłączam komórkę do ładowania. Wsuwam się w śpiwór, ale go nie zapinam. Jest gorąco. Gdzieś tam zasypia ze swoimi kotami Manuela. Niech do399

bry Bóg się nią opiekuje. Nie wiem jak. Ale on wie. Bo jest Miłością, która wszystkich nas obejmuje, gdy w niej zasypiamy i
która nas budzi do życia, gdy otwieramy oczy. Na drewnianym
słupku stoi model samolotu. Taki jeszcze śmigłowy. Kiedyś bawiłem się takimi modelami. Sklejałem je. Wyobrażałem sobie,
jak latają. Byłem asem lotnictwa i kaskaderem chodzącym po
ich skrzydłach. Kiedyś świat był pełen wyobraźni. Teraz moje
życie stało się bogatsze niż wyobraźnia. Dziękuję Bogu za ten
dzień. Za ten dzień, w którym zostałem przez ludzi, przez Dobro, przywrócony na drogę. Chyba Bóg nie chce poddać tego
meczu, który zacząłem. Chyba jestem mu coś winien. Chyba
muszę dopiąć to do końca. Chyba po prostu już nie ma innego
wyjścia.
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Dzień 57. Jonchery
Jem śniadanie z Manuelą. Mam mleko, sok pomarańczowy,
jakieś ciasto, marmoladę, ciastka. Chce mi dać na pożegnanie
książkę, reklamuje, że napisali ją przyjaciele Jezusa. Otwieram
w swoim pokoju. Nowy Testament po francusku. Nie wezmę.
Nie mogę. To dodatkowe dekagramy, które musiałbym nieść aż
do Santiago. Piszę dla niej krótką notkę na pamiątkę i wkładam
między strony. Wychodzę. Przed domem ostatni uścisk. Żegnam ją tak. Tym uściskiem. Objęciem. Na chwilę. Życzę jej
wszystkiego najlepszego i ruszam w drogę.
Zostawiam za sobą kolejną osobę, która jakoś tak mnie przyjęła. Dziwnie i nieporównanie. Zamyślam się trochę nad tym
przyjmowaniem. W moim kraju byłoby o to trudniej. W większości Niemiec chyba też. Jak to jest, że człowiek się nie boi?
Że się otwiera. Może to nieprawość w codziennym życiu, a
może to kultura zamyka ludzi. I co to właściwie znaczy „w
moim kraju”? W kraju, w którym się urodziłem? Z którym się
zżyłem? Którego dźwięki znałem już jako dziecko? Szelest liści, tony mowy. Pierwsze słowa. Ale tutaj czuję się równie dobrze jak w moim kraju, a z Manuelą mógłbym przysłowiowe
konie kraść. Więc ten kraj, rodzinny, mój własny, to kolebka, to
tożsamość, której się nigdy nie wyrzeknę. Ale te kraje, przez
które idę, też są w jakimś sensie moje. W tym sensie, że spotykam tu ludzi, z którymi dzielę. Dzielę słowa, myśli, wrażenia,
marzenia. Bycie w innym kraju nie oznacza bycia w kraju obcym. To chyba jedna z nauk, jakie pobieram.
Przechodzę przez miejscowość Reynel. Niewielka wioska,
domy w kiepskim stanie, w samym centrum ogromna brama z
dwoma basztami, przez którą przebiega samochodowa szosa.
Nie może zresztą przejść przez tę bramę, nietknięta. Obie, szosa
i ta brama, są z innych epok. Z innych rzeczywistości. Po prostu
nie pasują do siebie. Kiedy do Reynel wjeżdżało się tą bramą,
nie było asfaltowych wstęg, samochodów, które klimatyzacją
izolują swych pasażerów od palącego słońca. Wtedy podróżo401

wało się powoli. W kontakcie z naturą. Podobno umysł człowieka jest dostosowany do naturalnych prędkości, możliwych
od osiągnięcia przez niego samego, albo, jeśli już, to jadąc na
jakimś koniu czy w dorożce. Nie wiem. Jeśli tak, to pielgrzymowanie jest środowiskiem sprzyjającym ludzkiemu umysłowi.
Rzeczy dzieją się w tempie naturalnym. W takim też tempie dochodzę do tej bramy, o którą opiera się teraz słońce. Baszty po
obu stronach przejazdu mają dachy w kształcie ciemnych, okrągłych stożków, jakby takich szpiczastych czap. Brama jest wąska. Przejechać może co najwyżej jeden samochód. Nad jej łukiem wyraźne miejsce na herb albo jakiś znak. Teraz świeci pustym oczodołem na przechodzących ludzi. Mury jeszcze zostały, ale obecność, znaczenie, ich wymowa już się ulotniła. I teraz
ta brama jest tylko elementem krajobrazu, utrudniającym przejazd. Całkiem niepasującym do rozpościerającej się wokół niej
wioski. A może właśnie pasującym, bo wszystko tu jakby odchodzi w zapomnienie. Jakby się osuwało bezwładnie w czas,
nie mogąc uchwycić się niczego stałego, jakichś kosmyków wibrującego życia. Kruszeje. Zapomina samo siebie. Trwa, ale nie
jak coś, co się wzbija w górę, co tętni obecnością, co jest na
starcie albo w trakcie wielkiego biegu. Trwa jak coś, co już minęło swoją metę, nawet przyjęcie i przemowy już się skończyły.
Trwają tylko niedobitki. Zapomniane stoły. Porozrzucane taborety. Ci, co na nich jedli i siedzieli, pojechali dalej. Gnani żądzą
teraźniejszości, zapatrzeni w to, co blisko i rozpala. Wiecznie w
biegu. Czas obejmuje te pamiątki. Bierze je w swoje posiadanie, by, jak to czas, przenieść je w przestrzeń zapomnienia, z
której nie będzie już wyjścia. Chyba że znów jakieś ciekawe
oczy z przyszłego czasu, zwanego teraźniejszością, wydobędą
tę bramę, wyrysują ponownie na niej godło i herb. Napełnią
trakt ludźmi, którzy kiedyś tędy przejeżdżali. I w ten sposób,
przez to przypomnienie, a może wyobraźnię, wydobędą na powierzchnię czasu znów to, co w nim utonęło. Bo aby coś istniało, potrzebny jest ludzki wzrok, ludzkie myślenie, ludzka uwaga
i wyobraźnia. Ludzkie uczucia, ludzkie marzenia, pragnienia i
obawy. To ludzie sprawiają, że coś istnieje albo istnieć przesta402

je. To ucho słuchacza sprawia, że istnieje muzyka, to energia
rolnika czyni ziemię płodną, to ludzkie zabieganie i splot najróżniejszych aktywności tworzy miasta. Nie kamienie, nie stal
nawet. Nie mury. To my – czynimy ten świat. Tworzymy go
swoim życiem. Więc gdy nas coś odciągnie od miejsc, od
spraw, od murów. To nic dziwnego, że osuwają się one w niebyt. Bo dawniej reprezentowały nas samych, nasze pożądania i
nasze marzenia. Gdy oddajemy je na służbę wielkiego, kolorowego gaduły, jakim są media naszych czasów, wtedy tracimy
samych siebie, wtedy świat traci nas, a wielcy magowie współczesności układają z naszych namiętności i marzeń, lęków i
obaw, swoje własne kompozycje. I świat przestaje być ludzki. I
zaczyna być kolorowy, w tempie i w stopniu dla nas niemożliwym. I to w jeszcze większym stopniu strzaskuje w kawałki naszą świadomość, której ciągłość i kierunek zapewniają już wyłącznie wielkie medialne narracje.
Nieco dalej, już poza tą bramą, napotykam kościół. Białe
drzwi, z których odpada płatami farba, są lekko uchylone. Obok
nich potężne kamienne kolumny. Na kamiennej podłodze stoją
puste ławki. Z lewej strony rząd ławek jest przerwany. Leży
tam sterta narąbanego drewna i stoi jakieś dziwne urządzenie.
Domyślam się, że to piec. Biegnie od niego w górę błyszcząca
stalowa rura. Może pali tu ktoś w zimie? Mój wzrok, mijając
poznaczone grzybem białe ściany, biegnie do góry. Tam, cudownych kolorów, ogromne witraże. Na pierwszym postać kobiety w biało-niebieskiej sukni. Pod jej stopami księżyc i napis:
„O MARIE PROTEGES CETTE PAROISSE”. Dalej postać
króla. Król ma brodę i koronę, w prawej ręce dzierży berło, w
lewej trzyma, jakby niósł albo podawał, budynek kościoła.
Ubrany jest, jak na króla przystało, w czerwony płaszcz z gronostajów, wysadzany u dołu drogimi kamieniami. Dalej jeszcze
Pan Jezus, tu jako zmartwychwstały, i na ostatnim jakaś postać
świętego. Nie mam pojęcia, jakiego. Wszystkie to kompozycja
światła i koloru. Zastanawiam się, jak to możliwe, że są w tak
dobrym stanie, gdy kościół tak bardzo zaniedbany. Klękam na
chwilę. Modlę się w ciszy. Czy tu się ktoś modli oprócz mnie?
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Dziękuję Bogu za nocleg, za Manuelę z jej krzątaniną i dobrym
uśmiechem. I już nie dziękuję. Milczę. Nic nie mówię. Właściwie to chciałbym, żeby ten kościół ożył. Żeby rozbrzmiał śpiewem, żeby rozgrzał się ludzkimi emocjami w miejsce tego pieca. Nie. Piec się też przyda, ale może nie tak ostentacyjnie, nie
z taką kupą drewna zwalonego przy ścianie. Wychodzę znów na
słońce. Godziny mijają mi w tempie właściwym dla umysłu
pielgrzyma. Mogę je przeżuwać, konsumować. Niemal dotykać
wszystkimi zmysłami. Wydarzeniem jest każdy krok, każde
zwierzę gdzieś przy drodze, każdy powiew wiatru. Po drugiej
dochodzę do Bologne. Most na Marnie jest udekorowany kwiatami. Nawierzchnia chodnika już dawno się rozsypała w morze
małych kamyków, ale kwiaty przyciągają oczy. Wchodzę do
miasteczka. Znów jest kościół. W środku cisza. Znów kolorowe
witraże ze scenami biblijnymi i cywilnymi. Jakiś władca czy
dowódca, żołnierze, postać z aureolą – pewnie świętego. Ołtarz
jest nakryty białym obrusem. W niewielkim wazonie stoją na
nim czerwone kwiaty. Jeszcze krzyż i świeca. Pewnie tu ktoś
przychodzi. Pewnie o jakiejś zapomnianej godzinie niedobitki
powtarzające minione słowa, pomosty do świata, którego nie
znamy, zbierają się tutaj. Wykonują gesty. Dotykają przez nie
przeszłości, a przez to przyszłości. Bo jesteśmy tym, co czynimy. I choćbyśmy się odwoływali do tego, co minione, to przez
sam fakt, że to czynimy, tworzymy teraźniejszość i przyszłość.
Znów cichnę w modlitwie. Bezsłownej. Bóg wszystko wie. Wie
znacznie lepiej, niż potrafimy to opowiedzieć. Czasem można
przy nim nic nie mówić. Wystarczy być. To ma w sobie nieskończoną ilość treści.
Do Jonchery docieram po osiemnastej. Naprzeciwko kościoła, po drugiej stronie ulicy, są dwie ławki. Siadam na jednej z
nich. Czuję zmęczenie pulsujące w nogach. Wyszedłem z Buson po siódmej, więc to już ponad dziesięć godzin drogi. Słońce
opiera się o ścianę kościoła. Oddziela go od ulicy niski kamienny mur. Za nim figura kobiety. Pewnie Maria. Ale pewności nie
mam. Obok duży, zdobiony, kamienny krzyż. Nie chcę już iść
dalej. Chcę tu gdzieś zostać. Wstaję i na przekór znużeniu wy404

konuję kolejne kroki. Zatrzymuję się obok jakichś ludzi, właśnie pakujących coś do samochodu. Oberża? Rozmawiają ze
sobą. To dwie pary w młodym wieku. Jedna z kobiet uzupełnia
mi wodę w butelkach przy plecaku. Radzą iść dalej prosto, będzie tam gospoda czy jakiś dom, nie rozumiem dokładnie. Tam
mogę zapytać. Żegnam się. Lustruję mijane zabudowania, czy
coś wygląda na gospodę. Miało to być niebieskie, ale nie zrozumiałem, czy niebieskie mają być drzwi, zasłony w oknach,
okiennice, czy jeszcze coś innego. Wydaje mi się, że znalazłem
dom pasujący do tego mglistego opisu. Naciskam dzwonek i zaglądam przez okno. Firanki przesłaniają wnętrze, tak że w zasadzie niczego nie widać. Naciskam dzwonek ponownie. Nie
wiem, co powiem, jak ktoś wyjdzie i zaproponuje mi trzydzieści euro. Pewnie podziękuję i pójdę sobie dalej. Więc gdy trzeci
raz naciskam dzwonek, znów przeżywam w wyobraźni tę propozycję i moją na nią odpowiedź, i co z tego wynika, i czy to
jest dobrze, i co dalej. Po czwartym dzwonku rezygnuję. Ulica
jest pusta, więc idę prosto naprzód. Nie napotykam już żadnej
posesji, której wygląd wskazywałby na jakąś działalność paraturystyczną. Po lewej stronie na skraju miasteczka rozciąga się
kwadratowy kawałek łąki. Skręcam w tę stronę, bo jestem zmęczony. Naprzeciwko mnie idzie jakiś Francuz. Niewysoki w
okularach, wygląda na inteligenta.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry.
– Przepraszam, czy tu można przenocować? – wskazuję na
czworokątny plac pokryty trawą.
– Ależ nie! – odpowiada mężczyzna.
– Dlaczego?
– Przecież to prywatna łąka. Tu nie wolno. To teren prywatny.
Patrzę na niego z mieszanką niezrozumienia i irytacji. Czy
ten człowiek mówi poważnie? Jego fizjonomia, ton głosu potwierdzają niestety tę tezę. Jest śmiertelnie zdziwiony. To niedopuszczalne. No jak to. Przecież to prywatna łąka. Zjem ją czy
co? Pomnę? Ale facet jest absolutnie serio. Zatrzymał się i pa405

trzy się na mnie.
– Wie pan. Ja muszę gdzieś się przespać. Szukam noclegu,
ale tu nie mogłem znaleźć żadnej oberży.
– Jest oberża niedaleko stąd. To jakieś dwa, trzy kilometry.
Pokażę panu.
Idziemy kilkadziesiąt metrów. W prawo odchodzi droga.
– Tędy – wskazuje mój rozmówca.
Dziękuję mu tonem kompletnie pozbawionym entuzjazmu.
Wariat. Po prostu wariat. Ten człowiek to produkt nowoczesnej
cywilizacji. On gotów był nawet zadzwonić na policję, gdybym
się tam jednak rozłożył. Zrobiłem błąd, że go w ogóle zapytałem. Trzeba było nic nie mówić, tylko poczekać jeszcze trochę,
a potem się tam położyć. Z drugiej strony ten człowiek myśli
procedurami. Teraz świat się zaprocedurował. Nieważne, czy
robisz dobrze, czy źle, te pojęcia tracą ostrość i materialność.
Liczy się prawo i procedury. Teren prywatny, prawo mówi – nie
wolno. Więc on mi to komunikuje jak najoczywistszą oczywistość, która w kontekście całej sprawy jest dla mnie idiotyzmem. Powoli się ściemnia. Dochodzę do miejscowości, w której miała być, zdaniem mojego proceduralnego rozmówcy, owa
oberża. Nic takiego nie ma. Luźne domy. Czasem ktoś w ogrodzie. Zagaduję jakąś kobietę. Nie. Tu nie ma oberży. Zostawia
mnie z tą informacją. Idę dalej. W zasadzie nie ma się gdzie położyć, miejsce obok drogi jest ogrodzone albo jakaś kępa drzew,
gdzie nie sposób rozścielić posłania. Znów się zatrzymuję przy
parkanie, za którym, tuż przy położonym dalej domu, rodzina
spożywa kolację.
– Pardon.
– Tak?
– Jestem pielgrzymem. Idę do Santiago de Compostela. Szukam noclegu. Nie wiecie państwo, gdzie tu można przenocować?
– Nie... – kręci głową młody mężczyzna. Jego żona albo siostra, albo przyjaciółka wdaje się z nim w rozmowę, jakby szukając jakiegoś wyjścia. Z wnętrza wychodzi starsza pani, pewnie matka któregoś z młodych.
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– Może jakiś kemping. Mam matę, mogę spać na dworze. –
Dlaczego wprost nie zapytam, czy mogę spać u nich? Ze zmęczenia? Z obawy? Z delikatności?
– Niech pan zaczeka – mówi kobieta, która wyszła z domu
ostatnia i bierze telefon do ręki. Rozmawia przez chwilę, po
czym mówi coś do młodszej. Ta podchodzi do bramki. Ma jakieś dwadzieścia pięć lat i krótko obcięte, czarne włosy. Bluzkę
ma zieloną z krótkim rękawem.
– Jak pan chce, to może pan spać w ogrodzie, tu obok. To naszej kuzynki, ale wyjechała.
– Wspaniale – rozjaśniam się.
– To proszę za mną.
– Wchodzimy na sąsiednią posesję.
Dziewczyna wskazuje mi szeroki trawnik, na którym trawa
już częściowo wypalona przez słońce. Dziękuję jej i zostaję
sam. Nieco obok drewniany domek, z wnętrza dochodzi znajome gdakanie. Kurnik czy co? Rozścielam matę i na niej śpiwór.
Przekładam rzeczy. Zdejmuję spodnie. Wsuwam się do środka.
Dotarłem. Nareszcie. Teraz zasnę.
Nie pamiętam, kiedy zasnąłem. Czuję tylko, że jest mi zimno. Zimno coraz bardziej. Z wysiłkiem otwieram oczy. Nade
mną rozpościera się widok, który ostatni raz widziałem, jak
miałem kilkanaście lat. Patrzę na zegarek – druga czterdzieści.
Na atramentowoczarnym niebie, niemal wprost nade mną, rozpościera się jasny pas, Droga Mleczna. Nasza gwiezdna ojczyzna. Sto tysięcy lat świetlnych średnicy. Nieskończona liczba
gwiazd. Światło z nich dociera teraz tu na Ziemię, do trawnika
pod Jonchery, na którym leżę i wpatruję się w ten cud natury.
Jak długie jest życie ludzkie w porównaniu z tymi wymiarami,
tymi przestrzeniami, tym czasem? A przecież to życie w sobie
właśnie zawiera te wszystkie obrazy i wrażenia, i jeszcze więcej. Ubieram się spiesznie, w ciemności, w polar i spodnie. Noc
okazuje się dużo chłodniejsza od dnia. Raz jeszcze wsuwam się
do śpiwora. Nie zasypiam. Patrzę w zachwycie. Tam też jest
mój dom. W jakimś sensie mój. W jakimś sensie nasz. Cały
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wszechświat jest naszym domem. Kto wie, może kiedyś nasi
następcy znajdą sposób. Może to zadziwienie, jakiego doświadcza człowiek, stając na brzegiem oceanu albo patrząc w bezkres
gwiazd, skłoni ich raz jeszcze do jakichś niezwykłych podróży.
Bo być człowiekiem to być ciekawym. To szukać i odkrywać.
To decydować się na podróż, nawet gdy powrót z niej wcale nie
jest pewny. Bo być człowiekiem to zostawiać, to co się ma. I iść
naprzód. W nieznane. To gdzieś jest w nas zapisane. To pragnienie przekraczania tego, co znamy. To się może bierze z zapatrzenia w gwiazdy, z zapatrzenia w świat, z zapatrzenia w życie.
Współczesna cywilizacja chce nas wepchnąć do naszych mieszkań. Zamknąć nasze myśli i wyobraźnię w swoich własnych ramach. Niedoczekanie. Będziemy wychodzić. Z własnych domów. Z własnych zwyczajów. Z przypisanych nam ról. I będziemy iść. Po drodze, to jest po Camino. Żeby odkrywać. Innych ludzi. Świat. Boga. Siebie. I czasem, jak teraz ja, oszałamiający urok Drogi Mlecznej.
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Dzień 58. Châtillon-sur-Seine
Nie jest przyjemnie wstawać rano po nocy spędzonej na
otwartej przestrzeni. Całe ciało jakby trochę stężałe, jakby stawy i mięśnie zastygły w tym wysiłku, by tę noc przebyć, by
przetrwać. Więc siłą wysiłku pcha się kończyny to w tę, to w
tamtą stronę, by wykonywały pożyteczne ruchy. Trzeba się zebrać psychicznie i przełamać fizycznie, bo sen w naturze jest
snem trochę krępującym, jakby człowiek nie całkiem się rozluźnił, jakby nie pozwolił do końca niciom nerwów na swobodny
odpoczynek, mięśniom na rozluźnienie, stawom na stan całkowitego nieprzygotowania do wysiłku. Jest tak, jakby w takim
spaniu było jakieś napięcie. Więc teraz niby już nie śpiąc, niby
już zbudzony, siedząc na mojej karimacie, muszę tak naprawdę
wybudzać się do końca. Mechanicznie porządkuję rzeczy wyjęte z plecaka, a rozłożone na macie i śpiworze. Wkładam je we
właściwym porządku. To, co mnie uderzyło w trakcie tej pielgrzymki, to niezbędność porządku. Porządku i dyscypliny. Nie
można ot tak, jak to w życiu, tak albo inaczej, potem się zobaczy, nie zwracajmy uwagi. Nie da się wrzucać do plecaka jak
leci, a potem wyjmować, bo za którymś razem coś się zgubi,
czegoś się nie znajdzie, coś się zniszczy, człowiek zginie w tym
małym chaosie ubrań, pakunków, przedmiotów. Ten przymus
dalekiego marszu każdego dnia stawia sprawy na ostrzu noża. A
jak zgubię, to nie kupię, bo pewnie nie będzie mnie stać i nie
będzie gdzie kupić, i nie dam rady, i zrobię sobie krzywdę. W
codziennym życiu jest całkiem inaczej. Mam ogromny margines na błędy, niechlujstwo, lenistwo, beztroskę, jakotakość.
Mam wtedy ten margines, bo nigdzie nie idę. Wegetuję na jakimś poziomie, raz wyższym, raz niższym, ale to jest wegetacja, czyli trwanie. To taka droga, która stała się celem. Życie po
to, żeby żyć. W takich warunkach dyscyplina i porządek są prawie zbędne, poza wąskimi obszarami przymusu wynikającego
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ze spraw zawodowych, społecznych, publicznych. Gdy nigdzie
daleko nie zmierzamy, gdy nasze zmierzanie nie stawia przed
nami konieczności mobilizacji, życie staje się trwaniem. Kontemplacją istnienia, która przechodzi w kontemplację konsumpcji, wrażeń, doznań, przeżyć. Żyję wtedy, by konsumować, by
doświadczać, wciąż czegoś nowego, czegoś pięknego, interesującego, zachwycającego, ekscytującego. Staję się lejem wsysającym ze świata, otoczenia różne doznania, bez których jestem
głodny i pusty. Chcę trwać, by więcej dostać, by więcej doświadczać tego, bez czego, zdaje mi się, będę ciemny, pusty i
smutny. A to, czego pragnę, bywa na wyciągnięcie ręki. Więc ją
wyciągam i trwam. I poza tym nic się nie dzieje, więc nie muszę się tak strasznie mobilizować. Porządek być może, ale nie
musi. Dyscyplina jest raczej wrogiem niż przyjacielem, bo co to
za przyjemność coś sobie narzucać, a do tego właśnie dyscyplina się sprowadza.
Więc cel warunkuje wszystko. Wszystko się sprowadza do
tego, czy wyszliśmy na drogę. Czy idziemy do celu innego niż
codzienne trwanie. Czy droga do celu jest łatwa i pozwala na
margines swobody, który szybko zamieniamy w doświadczenie
konsumpcji, czy jest trudna i wymusza na nas obdzieranie samych siebie z tego wpisanego w nas dążenia, żeby chłonąć i doznawać. Po co właściwie ja się tak katuję? Czy naprawdę nie lepiej by było, gdybym poszedł krótszy dystans? Wtedy mógłbym
się stołować jak normalny człowiek, a nie głodowałbym z braku
żywności o najniższych cenach. Mógłbym dobierać sobie krótsze i wygodne dystanse, bo stać by mnie było przenocować niemal gdziekolwiek i nie zrobiłbym sobie krzywdy, jak to mimowolnie się już niejeden raz stało. Mógłbym się rozkoszować lokalnymi potrawami, trunkami, czasem spędzanym przy stoliku,
uczuciem – jak przyjemnie jest na pielgrzymce. Więc wszystko
mogłoby być lepiej i inaczej. Tyle tylko, że ja bym... nie doszedł. Może ktoś inny tak. Ja na pewno nie. Więc jedyną szansą
i możliwością, jaka mi pozostaje, jest piłować tę rzeczywistość,
naginać to ciało, mobilizować tę psychikę na tyle, na ile mam
sił albo jeszcze bardziej. Tak się czasem zastanawiam, czy aby
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moje własne siły na wszystko wystarczają. To znaczy czy moje
dążenie do celu nie jest jednocześnie jakimś zaczepieniem się w
Bogu, w Miłości. Może poprzez to dążenie powstaje jakaś nić,
wstęga, łącze pomiędzy mną a Nim i może to powoduje, że w
chwilach, kiedy wola moja gaśnie, to jakiś dodatkowy powiew
powoduje, że wciąż idę? A może cała moja wola wcale nie jest
moja, bo skoro się oddałem jemu w tym dążeniu do celu, to cała
moja osobista wola jest jakby wolą jego?
Na razie nie ma słońca. Jest sporo przed szóstą. W kolejności
śpiwór, folia, drobne ciuchy w reklamówkach, cięższe elementy
jak latarka, akumulator, ponczo, potem reszta trafia do plecaka.
Ściągam pasek na górze, zapinam klamry. Jest strasznie wcześnie, ale nic tu po mnie w tym ogrodzie. Ciągle czując opory
stawów i mięśni, zaczynam iść. Dziś w kierunku Châtillon-sur-Seine. Gdzieś po drodze będę patrzył, czy jest nocleg.
Nie mam żadnego planu. Mam tylko nogi, pod którymi ucieka
w dal droga. Ramiona powoli się rozgrzewają. Dłonie mam zaciśnięte na piankowych uchwytach moich kijów trekkingowych.
Gdy je kupowałem, żałowałem, że nie są z korka. Korek jest
naturalny i w ogóle super. Ale teraz wiem, że to całkiem bez
znaczenia. Po przekroczeniu pewnego progu wrażliwości i wytrzymałości liczy się to, czy uchwyt jest pewny, czy dłonie nie
bolą. I tak właśnie jest. Te uchwyty i kije w zasadzie znikają w
trakcie marszu. Jest tylko kontrola ruchu, podpieranie się w
przypadku zachwiań, podpieranie, gdy boli mnie staw, wtedy
ciężar ciała bardziej przenoszę na podłoże. Wszystko inne przestaje istnieć. Mam jakąś dziwną zdolność do pomijania w swojej świadomości wszystkiego, co nie jest bezpośrednio związane z tym, na co zwracam uwagę. A całą uwagę zwracam na to,
żeby iść. Do przodu. Założyłem lżejsze buty, te z cienkimi podeszwami. Nie amortyzują tak dobrze jak druga para, więc kroków nie stawiam z taką lekkością. Za to są całkowicie przewiewne, a dzień ma być gorący. Wchodzę na szosę prowadzącą
do Châtillon-sur-Seine. Śmieszą mnie te francuskie nazwy
miast i miejscowości. Takich o nazwie Châtillon jest pewnie
kilka. Ale każda nad inną rzeką, więc nazwy rzek stają się czę411

ścią nazwy miejsca. U nas nazwa to nazwa. Zazwyczaj jednowyrazowa, chyba że chodzi o jakieś przedmieścia czy kolonie.
Z upływem kilometrów i godzin droga staje się gorąca. Zalegam na jej poboczu. Pozwalam nogom odpocząć. Nie ma cienia, więc do komfortu daleko. W napotkanej miejscowości znajduję Intermarche. Kupuję bagietkę, chleb tostowy, jakieś niewielkie puszki. Polubiłem sałatkę meksykańską w puszce. Fasola, kawałki mięsa. Jak znalazł. W tych marketach jest jakoś
sympatycznie, po francusku, choć ceny – znów, tanie nie są.
Moja droga zamienia się w trans. Rozpalone słońce dusi
moje myśli. Zamykam się w swojej skórze, w swoim wysiłku,
w bólu, jaki mi sprawia plecak. Skupiam się na rytmie. Może
się kołyszę, tak do przodu, do tyłu. A może na boki? Jestem tym
rytmem, tym falowaniem. Raz, dwa, raz, dwa. Wszystko inne
mi się rozmazuje w tym upale i wkurzającym bólu, który w różnych postaciach gdzieś tam do mnie dociera. Biodro, stopy, kręgosłup. Ale gdy się tak skupiam, że jedyne co widzę i czuję
poza moimi krokami, to samochody nadjeżdżające czasem z naprzeciwka, to nawet ból zapomina drogi do mojej świadomości.
Siada gdzieś tam na krześle w poczekalni i zajmuje się sobą, bo
widzi, że póki co mam inne rzeczy na głowie. Nie mam żadnych miejsc do nocowania. Droga zdaje się nie mieć końca, a
dzień jest gorący. O osiemnastej kładę się obok szosy. Dalej nie
dam rady. Może zostanę tu na noc. Jest nierówno i miejsce jak
na dłoni widoczne dla przejeżdżających samochodów. To nie
jest dobry pomysł. Zaczyna wiać wiatr, co odbieram z ulgą.
Całe ciało zdaje mi się drżeć. Te kilometry, które dziś przeszedłem w słońcu, zlewają mi się jakby w jedną chwilę, która była,
a już jej nie ma. Jej ślady tylko odczuwam w swoich nogach, w
swoich plecach, w wycieńczeniu. Dobrze, że miałem co jeść i
pić, to wiele zmienia. Podnoszę się. Nie zostanę tu na noc. Zbyt
eksponowany byłbym w tym miejscu. Idę dalej. Właściwie już
nie wiem, dokąd. To wcale nie jest istotne. Idę i po prostu się
rozglądam. Może coś znajdę. Jakieś miejsce, gdzie mogę zasnąć. Gdy dochodzi dwudziesta pierwsza, organizm zgłasza sygnały buntu. To już pięćdziesiąt kilometrów. Moja wola napoty412

ka opór i ostrzeżenie, że za chwilę, niezależnie od gróźb, próśb
i połajanek, moje ciało się gdzieś położy, a jak będę naciskał
dalej, to może i się przewróci. Nogi mam jak z ołowiu. Chcę.
Muszę gdzieś zostać. Po prawej stronie, oddalony od drogi o jakieś czterdzieści metrów, dom. Skręcam w jego kierunku. Ogrodzenie, drzewa, jakieś stojące maszyny rolnicze. Pochodzę do
drzwi i naciskam na dzwonek. Nikt nie odpowiada. Są białe,
lśnią świeżą farbą. Naciskam ponownie, stojąc przed ścianą
tego domu. Po trzeciej próbie rozglądam się. Idę w kierunku
okna. Wewnątrz jest firanka, ale przez szczelinę widzę pokój. W
nim jakiś starszy mężczyzna na kanapie, wpatrzony w głośno
grający telewizor. Wołam:
– Pardon! Pardon!
Nic z tego. Drepczę jeszcze raz do drzwi i trzykrotnie, za
każdym razem czekając, naciskam na dzwonek. Jasna cholera,
jak mam na siebie zwrócić uwagę? Wracam ponownie do okna.
Mężczyzna siedzi nieporuszony. Umarł tam czy co? Zahipnotyzował go ten telewizor? Po kolorowej tafli przebiegają jakieś
obrazy, dźwięk jest tak głośny, że nawet ja, na zewnątrz, go słyszę. Podnoszę rękę i stukam w okno. Nie lubię tego. Nie lubię
być nachalny. Czuję się, jakbym się ładował w jego świat, tam
w środku, który sobie przygotował i w którym właśnie był. Odwraca głowę. Jakoś nerwowo, jakby niemile zaskoczony. Podnosi się z tej kanapy i wychodzi z pokoju w kierunku drzwi
wejściowych. Wracam na podest. Drzwi się otwierają. Ma pewnie ponad sześćdziesiąt lat. Jest szczupły i łysawy. Patrzy na
mnie uważnie.
– Przepraszam. Jestem pielgrzymem. Jestem bardzo zmęczony, czy mógłbym przenocować u pana w ogrodzie? Tam – wyciągam rękę, wskazując na przestrzeń między drzewami.
– Dobrze – mężczyzna kiwa głową – pokażę panu miejsce.
Idziemy kilkanaście metrów. Trawa całkowicie spalona przez
słońce, grunt trochę nierówny, ale poziomy, nie tak jak w Merzkirchen, gdzie się zsuwałem z maty. Dziękuję mu i zostaję sam
z moim plecakiem i kijami. Wkrótce mój dobytek przepoczwarza się w rozścieloną na ziemi folię, na niej karimatę, na tym
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czerwony śpiwór. Na foliowym worku leży obok plecak i kilka
ciuchów. Buty stoją skromnie obok. Zadziwia mnie ta ich
skromność. Pełnią najważniejszą rolę, a nigdy się do niej nie
przyznają. Nigdy nie wypinają swoich nosków, ogłaszając – to
nasza zasługa. Nie zgłaszają zapotrzebowania na ordery ani nawet na słowa pochwały. Wykonują swoją robotę, niosąc moje
stopy i niczego nie oczekując w zamian. Dlaczego? Czy to właściwa postawa? Czy nie należy się upominać o jakieś uznanie?
O to, co się nam należy? A może one właśnie zachowują się
rozsądnie, bo żadne uznanie niczego nam nie przydaje, bo jesteśmy tu po to, żeby robić swoje, żeby swoim życiem brać udział
w tym, co się dzieje, w tej całej niezwykłej, niezmierzonej i
zdumiewającej rzeczywistości. Nie potrzebujemy żadnych pochwał, nagród, słów uznania i gestów. To nie ma żadnego znaczenia. Nie potrzebujemy, bo one tak naprawdę nie mogą nam
nic przydać. Bo wszystko, co możemy dostać i mieć, już mamy.
Mamy Życie. Istnienie. Mamy w sobie nieskończoność. Mamy
w sobie miłość. I mamy w sobie wolność, by zrobić ze sobą to,
co uznamy za słuszne. Tę wolność możemy obrócić ku sobie,
na siebie, do siebie. Stając się wtedy odkurzaczem próbującym
zassać świat, w próżnym wysiłku napełnienia siebie tym, czego
pragniemy. Możemy też tę wolność zwrócić na zewnątrz i wtedy stajemy się źródłem. A do źródła nie sposób niczego wrzucić, niczego dodać, niczym go napełnić. Źródło jest częścią życia i jest zawsze pełne, dlatego niczego nie potrzebuje, doceny,
nagrody, pochwały. Samo jest doceną, nagrodą i pochwałą, bo
jest częścią życia. A życie jest bezkresne. I wspaniałe. I tę prawdę pewnie rozumieją moje buty. Stojące pokornie i cicho obok
plecaka. Pewnie nie wyobrażają sobie innej roli, jak niesienie
mnie po tej mojej drodze. Źle by się czuły na wystawie albo na
jakimś podium, w gablocie czy na piedestale. To nie byłyby już
one. To byłaby jakaś falsyfikacja ich samych. One, znikając w
swojej cichości, stają się po prostu częścią mojej drogi. Jej całkiem niezbędną i nieodłączną częścią. Przez to stają się czymś o
wiele więcej, niż tylko butami. Tak jak i my stajemy się czymś
o wiele, wiele więcej, niż tylko sobą, gdy przestajemy żyć wy414

łącznie dla siebie, zwracać uwagę na siebie, usiłować zatrzymać
i utrzymać, i zachować siebie. Na takiej drodze nie mamy nic
do stracenia, na drodze zostawienia tego fałszywego poczucia
siebie, w pielgrzymce do Celu. Mamy tam do wygrania udział
w nieskończoności. Która teraz właśnie, wpół do dziesiątej, tuż
przed Châtillon-sur-Seine, otacza mnie ze wszystkich stron. Patrzę jeszcze w niebo, zasunięty w śpiworze. Nóg wcale nie czuję. I pewnie nie powinienem. Jedyne, co powinienem teraz, to
pozwolić by nieskończoność, która przecież jest zawsze – tu i
teraz, wzięła mnie w swoje ramiona. Zasypiam najpiękniejszym
ze snów. Snem, z którym ja nie mam nic wspólnego, a to co
poza mną... wszystko.
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Dzień 59. Savoisy
Zbudziłem się około siódmej. Właśnie wstałem i patrzę na
moje legowisko. Na nierównej, wyschniętej trawie leży moja
folia. Na obu jej krańcach kije stanowią rodzaj rusztowania.
Czerwony śpiwór na rozwiniętej karimacie. Pakunki, pakuneczki, plecak. To wszystko w porannym słońcu, które przydaje
światu wokół mnie jakiejś radości. Zwijam śpiwór, karimatę.
Wkładam do pokrowców. Pakuję plecak. Starszego pana nie widzę. Trochę szkoda, bo chce mi się pić i jestem głodny. Ale
mówi się trudno. Szczęście, że pozwolił się przespać. Idę w kierunku Châtillon. Słońce świeci z lewej strony. Długie cienie tablic, znaków drogowych, padają na jezdnię. Droga łagodnie
opada w dół. Za tablicą z nazwą miejscowości mieści się taka w
kształcie krzyża. Jeśli dobrze czytam to, co na niej napisane, to
msza święta będzie tu o jedenastej. To jeszcze sporo czasu, ale
dzisiaj niedziela, więc dobrze się składa. Pójdę na tę mszę.
W centrum miasteczka jest duży plac i fontanna. Siadam
przed nią na chwilę na ławce. Naprzeciwko mnie senny poranek
w małym francuskim mieście. Nieliczni klienci siedzą przy stolikach kawiarni, rozmawiają, piją kawę. Tu się nie pije herbaty.
Wstaję. Chcę zrobić rozpoznanie. Znaleźć kościół, może coś do
jedzenia. Wczorajsze zapasy zjadłem w trakcie tego długiego
marszu, wszystko też wtedy wypiłem. Niemiłosiernie boli mnie
opuszka pod palcami prawej stopy. Będzie odcisk albo pęcherz.
Już teraz mnie piłuje swoją nieprzyjemną obecnością. Po prostu
się tam ustawia i już. Nie możesz przesadzać – mówi. A może
chce mi powiedzieć, że za wszystko w życiu się płaci? Nie tak,
to inaczej? Nie można tak całkiem bezkarnie przejść pięćdziesięciu kilometrów. To byłoby za łatwo. Jakiś haracz bólu i kłopotów trzeba uiścić. Ludzie, których mijam przed kafejkami,
przyglądają mi się, ale mnie nie zaczepiają. Mijam dwie ulice.
W końcu docieram do kościoła. Więc to tu. Całkiem niedaleko
od tego placyku. Zaraz wrócę, tylko wejdę na chwilę. W środku
wysokie witraże. Kolory w ciemności. Chyba jakiś święty roz416

mawia na nich z królem. Takie to były czasy, dobre i złe, małżeństwa władzy z kościołem. Teraz to przeszłość i pozostały
nam te witraże. Cichnę na chwilę w modlitwie. Do mszy mam
niespełna dwie godziny, to trochę długo, ale nie mam wyjścia.
Wychodzę na słońce i wracam do ławki na placyku. Po drodze
zatrzymuję się przed niewielką lokalną piekarnią. O dziwo –
otwarte. Spora kolejka. Ustawiam się i cierpliwie czekam. Kupuję dużą bagietkę. Chwilę później na ławce, patrząc w perliste
kolumny wody małej fontanny, to wspinające się do góry, to
opadające, konsumuję pieczywo. Smaczne, kruche, świeże. Dobrze mi tu. Na tej ławce, w tym słońcu, z tymi ludźmi z lokalu
naprzeciwko. Jakby nie było całego tego pędu, wysiłku, starania. Jakby samo słońce mówiło: dzisiaj już dość. Odpocznij.
Nie ma gdzie się spieszyć. W końcu... niedziela. Wszystko zjadłem. Tylko pić nie mam co. Kładę się na tej ławce i nakładam
kapelusz na twarz. Widzę jego jasne od wewnątrz denko. Przymykam oczy. Staję się słuchaniem, odgłosów miasta, przechodzących ludzi, przejeżdżającego gdzieś samochodu. Jakbym to
wszystko widział swoim słuchem, to słońce, te stoliki, koszulki
mężczyzn, spódnice kobiet, francuską flagę powiewającą na fasadzie pobliskiego budynku. Zanurzam się w tym słuchaniu. Jestem w czasie, który zwolnił. Rozwinął się i po prostu jest wokół mnie. Spokojnie i głęboko oddycham. Pod moje powieki
wpada trochę tego słonecznego światła, które przebija się nawet
przez mój kapelusz. Robi się powoli gorąco. Szum fontanny kołysze mnie, jakby spadał w moje myśli, w tę lawinę dni utrudzenia, napięcia, wysiłku. Gdzieś jakiś sygnał samochodu. Głosy
przechodzących ludzi. I ten spokojny oddech pomieszany z szumem. W jakiejś liczbie minut, kto to wie, jakiej? Dlaczego właściwie chcemy zawsze wszystko policzyć? Odzywa się moja
komórka. Ustawiłem alarm na wszelki wypadek. Podnoszę się i
wkładam buty. Już przy pierwszym stąpnięciu odcisk wbija mi
się igłą bólu w stopę. Nic to. W sumie jak się idzie, to z czasem
można zapomnieć. Tylko nie od razu. Poza tym mam plastry i
igłę. W kościele jestem pięć minut przed mszą. Jakaś kobieta
stoi i czyta coś niezrozumiałego dla mnie na drzwiach. Wcho417

dzę. Pusto. Ech... ta Francja. Nic to, nawet jeśli miałbym być jedynym gościem, to będę na tej mszy. Punktualnie o jedenastej
nic się nie dzieje. Za mną siedzą dwie osoby. Poza tym jakaś
grupa młodych Francuzów weszła do kościoła, coś tam dyskutują przy drzwiach. Wyszli. Te dwie osoby też zniknęły. Już
pięć po. Robię się trochę nerwowy. Nie po to niemal dwie godziny czekałem. Robię jeszcze zdjęcie tych witraży. Siedem po.
Biorę plecak i idę do wyjścia. Starsza pani właśnie wychodzi z
kościoła. Próbuję ją zapytać o mszę. O dziwo rozumiem, co do
mnie mówi. Nie wiem, jak to rozumiem, czy wynika to z kontekstu, czy z jej gestów, czy jakoś dostępuję na chwilę oświecenia rozumienia tego pięknego języka. Msza została przeniesiona
do innego kościoła.
– O, tam... – wskazuje kobieta – na górze.
Pędzę. Pędzę i klnę tych Francuzów. Czy naprawdę nie można zrobić czegoś porządnie? Na tym znaku przed miejscowością była wymieniona nazwa kościoła i chodziło o ten właśnie,
w którym dopiero co byłem. Zrozumiałem, że dziś jest wyjątek.
Kolejna zapytana osoba wskazuje mi na schody. Idę po dwa, po
trzy. Docieram na górę zziajany i wściekły. Wpadam do kościoła. W sumie to blisko. Spóźniłem się z dziesięć minut. Tłum ludzi. Niewielki, piękny, zabytkowy kościółek. Wnętrze jakby
wyciosane kamienia. Skręcam w lewą nawę. Ściągam plecak.
Ludzie śpiewają. Ale jak śpiewają?! Wszyscy. Głośno. Melodyjnie. Francuzi generalnie do kościoła nie chodzą, ale ci, którzy chodzą, robią to całym sercem. Spokojnie mogliby być
wzorem dla innych i pewnie takim są. Pytam kobietę z dzieckiem, czy to krzesło obok niej jest wolne. Rozgląda się z wahaniem, po czym potwierdza. Wciąż jednak stoimy, modlitwy mijają jedna za drugą. W końcu ludzie siadają. Ktoś trąca mnie w
ramię, pokazuje wolne miejsce z tyłu, że niby dla mnie. Cofam
się i siadam na nim. Dobrze robię, bo teraz widzę, że do tej kobiety, którą pytałem wcześniej, podchodzi mężczyzna i siada
obok niej i dziecka. Pewnie rodzina, a mężczyzny chwilowo nie
było. Widząc jakiegoś zmarnowanego cudzoziemca, zaoferowała miejsce męża. Mój plecak stoi po przeciwnej stronie przej418

ścia, przy białym filarze. Jego pas biodrowy trochę wystaje,
przeszkadzając ewentualnym przechodzącym. Wstaję więc i poprawiam go. Siadam ponownie. Okropnie chce mi się pić. Od
wczoraj nie miałem kropli płynu w ustach. Słabo mi od tego
pragnienia. Trzeba jakoś dać radę. Może po mszy poszukam
plebanii i poproszę o szklankę wody? Nie odmówią chyba. Ale
najpierw do tego końca trzeba dotrwać, a czuję się naprawdę
źle. Wstajemy i modlimy się. Teraz do komunii. Staję w długiej
kolejce. Gdy przychodzi moja kolej, nie podstawiam rąk, choć
widzę, że taki tu zwyczaj. Otwieram usta. Ksiądz chwilowo zafrapowany, reaguje w końcu poprawnie i udziela mi tej komunii
do ust. Czy to ma znaczenie? Czy to jest ważne, jak tę komunię
przyjmujemy? Nie wiem. Przyzwyczaiłem się. U nas tak się
robi. Tak było zawsze. Ale nie sądzę, żeby ci, co biorą na rękę,
byli jacyś gorsi czy robili coś niewłaściwego. W końcu pierwsi
chrześcijanie łamali chleb i myślę sobie, pewnie też go brali rękami. Liczy się to, co się dzieje w środku, ksiądz powie w sercu
albo w duszy. Ja powiem: w środku. Liczy się to, czy się otwieramy na Tego, który, jak wierzymy, wtedy w szczególny sposób
z nami się jednoczy czy otwieramy się na Jezusa. Gesty mogą
w tym pomóc albo przeszkodzić. Ale to wciąż gesty. Nie ma
sensu nadawać im przesadnego znaczenia, takiego, że jedne gesty będziemy potępiać, a inne stawiać na piedestale. Nie robię
też tego przyjęcia komunii do ust, by się pokazać ani wyróżnić.
Robię tak, bo taki jestem, bo tak zostałem wychowany, bo tak
ostatecznie, teraz, chcę.
Gdy msza dobiega końca i biorę plecak, by ponownie go
włożyć na siebie, ktoś ujmuje mnie za ramię. Obok mnie stoi
mężczyzna w średnim wieku, trochę młodszy ode mnie, ma
blond włosy i jasne oczy. Mówi do mnie po francusku, ale za
chwilę przechodzi na angielski.
– Dzień dobry. Przepraszam, nie zechciałby pan nas odwiedzić? Może chciałby pan coś zjeść albo się napić?
Patrzę na niego spokojnie. Nie podskakuję wcale z radości,
nie drę się, nie zaciskam prawej pięści, wołając z satysfakcją:
tak, tak, tak! Robię poważną i uprzejmą minę.
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– Dziękuję bardzo. Oczywiście, chętnie państwa odwiedzę.
Wszystkich wychodzących ksiądz żegna przy drzwiach wyjściowych. Herve, bo tak mi się przedstawił mój nowy znajomy,
prowadzi mnie uliczkami Châtillon. To blisko. Skręcamy w prawo. Za bramą znajduje się jego dom. Wewnątrz wita nas chłodny cień. Ulga.
– Chce pan coś zjeść tak na szybko?
– Napić się. Odrobinę wody.
– Dostaję wysoką szklankę z chłodnym płynem, który pochłaniam od razu w całości.
– Mogę jeszcze? – wyciągam dłoń z pustym naczyniem.
Do pokoju wchodzi żona mojego gospodarza. Nie wiem, co
w niej jest, ale uśmiecham się. W jej oczach, chociaż ciemnych,
jest jakaś słoneczność. Uśmiech, który wcale nie musi być od
razu na ustach. Uśmiech, który jest gdzieś głęboko, ale wystarczy popatrzeć w te oczy, żeby zobaczyć ten złoty odblask.
– Dzień dobry – podaje mi dłoń. – Proszę ze mną, pokażę
panu łazienkę i toaletę.
Wychodzimy na niewielki dziedziniec wewnątrz tego domu.
Okazuje się, że dom jest całkiem spory. Po drugiej stronie
wchodzimy do dużej łazienki.
– Tu ma pan ręcznik, tu są kosmetyki. Może ma pan coś do
uprania?
– No... mam – odpowiadam z ociąganiem – ale nie chciałbym sprawiać kłopotu.
– Żaden kłopot – mówi z uśmiechem Anne – przygotuj
wszystko, co masz, a ja to upiorę. Takie mam wrażenie, że przeszła na „ty”, chociaż w języku angielskim to nierozpoznawalne,
bo tam wszystko na „ty”.
Zostaję sam. Chwilę się zastanawiam. Postanawiam wykorzystać moich gospodarzy. Wracam do Hevre’a i proszę go o
piankę do golenia. Mam maszynkę, którą już raz się goliłem.
Więc zrobię się na cywilizowanego człowieka. W łazience pojmuję, jaki błąd zrobiłem. Po początkowych pociągnięciach maszynką zaczynają się problemy. Po prostu nie goli. To jednorazówka, która, raz wykorzystana, zapycha się i szarpie mój dość
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bujny zarost. Moczę brodę i poprawiam pianą. Raz po raz próbuję ponownie. Wyciągam nóż i pomiędzy próbami kolejnych
pociągnięć wydłubuję spomiędzy ostrzy maszynki zatykającą ją
maź złożoną ze ściętych włosów i piany. Czysty horror. Mija
piętnaście minut, a ja dalej stoję przed tym lustrem, z niewiele
ponad połową twarzy ogoloną. Zanim skończę, pewnie wyjadą.
Raz za razem, centymetr za centymetrem raczej zdzieram niż
golę ten zarost. Na koniec płuczę twarz. Wyglądam już znośnie.
Gdy w końcu wychodzę, trochę się usprawiedliwiam. Zostawiam Anne stos moich ciuchów. Zmięte kurzem, potem, wysiłkiem, wstydliwie leżą obok automatycznej pralki. Siadamy z
Hevre przy stole w niewielkim podcieniu przy dziedzińcu. Rozmawiamy. Częstuje mnie odrobiną wina i jakimś mięsem. Francuska przekąska przed obiadem. Witam się z jego synem i córką. Są sympatyczni. Łatwo mówią po angielsku. Opowiadam o
sobie. O tym, czemu poszedłem. O tym, co robiłem. Anne podaje obiad. Pyszna wielobarwna sałatka. Potem drugie. Krewetki
w warzywach. Mieszkają na co dzień w Paryżu, tutaj mają coś
w rodzaju domu na lato, do którego przyjeżdżają wypocząć.
Przynajmniej tak to rozumiem z rozmowy. Młody chłopak jest
na skraju dorosłości. W przyszłym roku przyjedzie do Polski na
światowe dni młodzieży. Podoba mi się. Jest w nim jakaś kipiąca ciekawość człowieka, który staje na progu własnego życia.
Jeszcze nie wie dokładnie, co z nim zrobi i co na niego czeka.
Dzielę się z nim kilkoma moimi przemyśleniami na ten temat.
Najważniejsze w takich chwilach to uwierzyć. Uwierzyć, że
wszystko jest możliwe. Że nie ma celów za dalekich, pozycji za
wysokich, osiągnięć zbyt niezwykłych, których nie jesteśmy jakoś godni. Wszystkiego jesteśmy godni i wszystko jest możliwe. I wcale nie liczy się to, czy ostatecznie dotarliśmy, czy nie,
na sam szczyt. Liczy się tylko to, czy wierzyliśmy i daliśmy z
siebie wszystko w tej drodze. Tak jak ja czynię, idąc na przekór
wszystkiemu do dalekiego Santiago. Moi gospodarze są prześliczni, są dla mnie przeźroczyści. Mogę na nich patrzeć i widzieć prawie natychmiast, co mają we wnętrzu. Przynajmniej
teraz, w tej właśnie chwili. Nie ma między nami barier, form,
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konwenansów, które sprawiają, że wypowiadane słowa i czynione gesty pochodzą do pewnego stopnia z wyrachowania, z
jakiegoś treningu wcześniejszego, z jakiejś kalkulacji tego, co
wypada i tego, co nie wypada. Niczego takiego tu przy stole w
Châtillon-sur-Seine – nie ma.
– Château to zamek – tłumaczy mi Hevre – a Châtillon to
taki mały zamek.
– Zameczek – uzupełniam po polsku.
Jest przyjemnie, słonecznie. Bawię podniebienie smakiem
francuskiej kuchni. Odrobiną francuskiego wina. Bawię moje
serce serdecznością Francuzów przyjmujących mnie w swoim
domu. Staram się być dla nich tym samym. Słońcem. Uśmiechem. Otwarciem. Na dziedziniec wchodzi jakiś mężczyzna i
kordialnie wita się z moimi gospodarzami.
– To Jean, nasz przyjaciel – przedstawia nas Hevre.
Jean Luc siada z mojej prawej strony. Chyba znaliśmy się od
zawsze. Tak przynajmniej wygląda rozmowa między nami trzema. Swobodna i jasna jak bieg strumienia.
– Słuchaj, a gdzie idziesz dalej? Tu we Francji – pyta Jean
Luc.
– Do Vézelay.
– Hmm... – wyjmuje swój iphone i wstukuje informacje.
Hevre w międzyczasie idzie po mapę. Gdy ją przynosi, okazuje się, że jest to sztywna duża powierzchnia z jakiegoś tworzywa, która w mikroskali odwzorowuje teren okolicy. Widać
na niej wyraźnie, że w kierunku Vézelay ciągną się coraz większe wzniesienia i spadki. Hevre kręci głową:
– Będzie trochę ciężko.
Ja myślę to samo, ale rzucam jakiś optymistyczny tekst.
– Słuchaj, a może dziś byś poszedł do Savoisy – odzywa się
znad swojego telefonu Jean Luc.
Przywołuję w myślach drogę, jaką wyznaczałem sobie na
komórce. Tak. Savoisy leżało na tej drodze. Potwierdzam więc,
że to dobry pomysł.
– Ja mam znajomych w Savoisy. Jak chcesz, to zadzwonię i
spróbuję ci załatwić nocleg.
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Uśmiecham się.
– Zadzwoń.
Francuz pochyla się ze słuchawką przy uchu. Po chwili zaczyna rozmowę, wstaje i odchodzi od stołu. Rozmawiam dalej z
Hevre. Ale słowa jakoś biegną równolegle obok mnie. Jakbym
jednocześnie był gdzieś indziej i tylko jakaś część mnie tę rozmowę prowadziła. Całkiem jak czasem prowadzi się auto i o
czymś się myśli, i nagle spostrzega się, że to już – u celu.
– Umówione – Jean Luc siada przy stole. – Załatwiłem ci
nocleg. Mam tam dwoje przyjaciół. No, dziś będziesz spał w
zamku. Oni mają prawdziwy zamek.
Otrzymuję adres SMS-em na telefon. Rozmawiamy trochę o
sensie pielgrzymowania. Czas goni. Anne przynosi rzeczy, które zostawiłem do prania. Są czyste, suche i złożone w kostkę.
Nie wiem, jak im wszystkim podziękować.
– Dziękuję – mówię do Hevre.
– Nie. No my dziękujemy – odpowiada całkiem poważnie.
Stajemy obok siebie. Będzie zdjęcie. Jean Luc nam zrobi.
Jeszcze proszę o zdjęcie z mojej własnej komórki. Tak na pamiątkę. Już za chwilę piętnasta. Spędziłem u nich prawie trzy
godziny.
– Wysłałem im twoje zdjęcie, żeby cię poznali – dodaje z
uśmiechem Jean Luc.
Raz jeszcze się z nimi żegnam. Z każdym z osobna. Na krótką chwilę byliśmy razem. Byliśmy dość mocno, dość intensywnie, tak prawie, jak się idzie taką długą trasę. Bycie razem to
jest jakaś metafizyka, coś dla mnie całkiem nieodkrytego, choć
przecież przez całe życie, na wiele różnych sposobów, doświadczanego. Ale teraz widzę to, albo czuję, jakoś inaczej. Jakby to,
co wiedziałem, widziałem uprzednio, było tylko powierzchnią,
pod którą jest coś całkiem innego, nieporównanie głębszego,
bogatszego, intensywniejszego. Jakby to bycie razem, urastało
w moich oczach, w mojej świadomości, w moim odbiorze, do
czegoś całkiem nie z tej ziemi. Jakbyśmy my, ludzie, byli sobie
pisani, nie tylko w czysto biologiczny sposób jako istoty społeczne, żyjące w jakichś grupach, rodzinach, związkach. Ale
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jakby to nasze „razem”, natychmiast gdy dochodzi do skutku,
rodziło jakąś nową jakość, jakiś nowy byt, jakby powstawało z
nas jakieś nowe, piękne i wspaniałe istnienie. Jakby sama miłość, ta przez duże „M”, materializowała się i miała miejsce
wtedy, gdy ludzie są razem.
Zanurzam się w uliczki Châtillon. Krok za krokiem zostawiam swoich przyjaciół. Chyba tak mogę o nich mówić, mogę
o nich myśleć. Dla mnie są przyjaciółmi, takimi samymi, jak
dawniejsi, których znałem o wiele dłużej. Droga wyprowadza
mnie z miasta. Idę niezbyt równym krokiem. Po wczorajszym
maratonie stopy mnie bolą, szczególnie ta prawa, gdzie mam
odcisk. Na szczęście jestem najedzony i mam zapas wody. Do
Savoisy nie jest daleko. Około dwudziestu kilometrów. Nie robię żadnych przystanków. Nie chcę dotrzeć tam nocą. Biję stopami w asfalt, bo idę szosą dla samochodów. Ruch minimalny,
niedziela, francuska prowincja, daleko od dużego miasta.
Chmury przykrywają słońce, krajobraz tężeje w moich oczach,
robi się powtarzalny, a przez to niezauważalny. Przesuwające
się pasma ciemniejszych kęp drzew, szachownica pól, trawa porastająca pobocze drogi. Czasem jakiś samochód. Nawet ich nie
rozróżniam. Cały jestem marszem, tym razem na nocleg. Dwa
dni z rzędu spałem pod gołym niebem. Ma to zalety, ale jest
męczące. Teraz mam jakiś punkt zaczepienia. Gdy tam dotrę,
zostaną mi dwa dni do Vézelay. Do miejsca, do którego postanowiłem dotrzeć, gdy w niezbyt przyjaznej oberży w Vandieres
– przerażony brakiem noclegów albo raczej ich cenami – siedziałem w napięciu z komórką, szukając dalszej trasy. Więc to
już, po tych wszystkich dziwnych dniach, będzie w zasięgu
ręki. Jeszcze trochę bólu, jeszcze trochę wysiłku. Od Savoisy to
siedemdziesiąt kilometrów. Jeden z etapów będzie musiał być
chyba dłuższy. Nie wiem, czy uda mi się podzielić ten dystans
jakoś równo.
Schodzę z głównej drogi w prawo. Mam już niedaleko. Po
około dwóch kilometrach dostrzegam pierwsze zabudowania.
Mała miejscowość. Wprowadziłem adres w GPS i teraz jego
wskazania prowadzą mnie do miejsca przeznaczenia. Mijam
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domki i ulice, nie są w najlepszym stanie, przynajmniej z zewnątrz. Staję przed kamiennym murem. Nad nim unosi się skłębiony bluszcz, nieprzeniknięty kaptur liści. W murze są drzwi.
Naciskam klamkę, ustępują. Uchylam je. Jest już wyraźnie
ciemniej, szczególnie tu, po drugiej stronie muru, gdzie trafiam
w jakąś alejkę przykrytą plątaniną gałęzi i liści. To miejsce wydaje mi się jak z baśni, jakiegoś snu, śnionego przez księżniczkę albo karła, który w stroju sprzed wielu wieków siedzi przed
ogniskiem i wpatruje się w ulatujące z niego iskry. Myśli o niestworzonych rzeczach, o potworach, o zdarzeniach, o zamkach,
o smokach. Przede mną ciągnie się długi mur jakiejś budowli.
To wcale nie zamek, ale coś bardzo dużego. Ma dwa piętra wysokości i zbudowane jest z kamienia. Przechodzę przez wybitą
w nim bramę na coś w rodzaju dziedzińca. Zielony teren z posadzonymi drzewami. Dookoła ten dom, w którego kamieniach
czas urządził sobie przystań. Wsiąkł w nie i w nich pulsuje,
śmiejąc się z doraźności naszych pożądań i lęków, z pilności
naszych pragnień i oczekiwań. Z mojej lewej strony widzę mężczyznę, pewnie niewiele starszego ode mnie. Jest niższy, ma
niebieską koszulę i siwe włosy zaczesane z przedziałkiem.
– Dzień dobry – mówię głośno, zmierzając w jego kierunku.
Odwraca się w moją stronę z pewną nerwowością. Tak jakbym go zaskoczył, może nawet trochę nieprzyjemnie.
– Dzień dobry. A... to pan. Żona mówiła, że pan przyjdzie. –
Podaje mi rękę. – Proszę, pokażę panu pokój, gdzie będzie pan
spał, i łazienkę.
Wchodzimy do tego budynku, zamku. Na jednej ze ścian
wielki łeb jelenia z szeroko rozpostartymi rogami. Dalej obok
niego niedźwiedź we własnej osobie. Wchodzimy po schodach
na górę. Korytarz jest dość wąski, bo wyłożony półkami, na
których stoją setki tomów książek. Książki wciąż ludzie czytają. Może nie tyle co dawniej, ale ten zwyczaj nie zaginął. Książka jest trudniejsza niż film. Trudniejsza niż gra komputerowa.
Książka wymaga pewnego wysiłku, pewnej drobnej ascezy, zanim ciemne znaki liter zmienią się w naszym umyśle w emocje
i obrazy, w historie i zagadki, w biegi zdarzeń prowadzące do
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szybszego bicia naszego serca. Ale czytanie wymaga wciąż
pewnego wysiłku, przynajmniej na starcie. Dzisiejszy świat
obiecuje życie bez tego wysiłku. Rozrywka i informacja musi
być jak rozpuszczalna kawa, jak bułka z baru szybkiej obsługi,
jak batonik czekoladowy, natychmiast dostępna i błyskawicznie
przyswajalna. Szybko o niej zapominamy i już możemy napełniać się od nowa. Skupieni jesteśmy na dopływie coraz to nowych i nowych doznań i wiadomości. Nie łączymy już ich samodzielnie w długie ciągi, które dopiero powiązane ze sobą,
odsłaniają jakiś głębszy sens, życia, rzeczywistości, ludzi. Łakomie konsumujemy podawaną nam rozrywkę instant. Te książki to inna historia. I ludzie wciąż się nimi karmią – na szczęście. Pokój mam ogromny. Stoi w nim, w kącie, łóżeczko dziecięce. To był kiedyś pokój dziecięcy – wyjaśnia mój gospodarz.
Po środku ogromne łóżko, na którym, jak myślę, przespałoby
się trzech albo nawet czterech pielgrzymów. Schodzimy na dół.
Teraz widzę to, czego nie zauważyłem poprzednio. Oprócz jelenia i niedźwiedzia ze ściany spogląda na mnie łeb tygrysa. To
chyba sztuczne, mówię sobie, bo chyba niemożliwe, żeby było
prawdziwe. Na dole jest przestronna łazienka. Laurent, bo tak
ma na imię mężczyzna, który mnie przywitał, zostawia mnie w
niej. Powoli, jakby z ociąganiem zdejmuję z siebie ubranie.
Czuję się zmęczony mimo stosunkowo krótkiego dziś dystansu.
Woda na szczęście jest ciepła. Te noclegi na trawie mają i tę
wadę, że nie można się wykąpać. Strugi wody z prysznica spadają mi teraz wprost na twarz. Mam zamknięte oczy. Czuję, jak
ciepło ścieka mi po szyi, po plecach, po głowie. Pochylam się
pod tym prysznicem. Teraz woda spada mi na kark. Oddaję się
jej, oddaję całe moje zmęczenie i napięcie. Pozwalam, by wymywała ze mnie nie tylko pot i bród, ale wszystko, co w środku
mnie ciemne i zużyte. Gdy wychodzę z natrysku i wycieram się
puszystym ręcznikiem, czuję, jak krew żywiej przepływa mi
przez całe ciało. Taki prysznic to jakby dwie godziny odpoczynku. Wracam na górę. Zmieniam koszulę. Schodzę ponownie.
Gospodarz ze swoją żoną zapraszają mnie na dziedziniec. Tu
stoi stół i krzesła. Dołącza do nas ich córka. Jak dla mnie ma
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dwadzieścia pięć lat, ale nie pytam. Gdy jemy sałatkę, Laurent
opowiada o tym domu. Zbudowany został w 1450 roku. Otwieram oczy z podziwu, ze zdziwienia. Odpowiadam na pytania.
Sam pytam. Moi gospodarze wiedzą dobrze, co to Camino.
Sami chodzą, tylko etapami i zostało im już tylko około trzystu
kilometrów. Mają zamiar dokończyć swoją pielgrzymkę w tym
roku. Ucieszyli się, gdy się dowiedzieli, że jakiś pielgrzym tędy
idzie i mogą go przenocować. Robi się serdecznie i miło. Na
drugie jest mięso i warzywa. We Francji bardzo brakuje mi zup.
Nie wiem dlaczego, ale nigdzie ich nie widziałem. Na pierwsze
sałatka, na drugie mięso i warzywa. Na deser są owoce, czasem
lody. W międzyczasie bywa ser. Mamy też tradycyjnie odrobinę
wina. Jest czerwone o intensywnym smaku. Nie piję go wiele.
Zresztą, pije się tu je na smak, a nie po to, by się rozweselić.
Laurent pyta, jak zamierzam iść dalej. Odpowiadam, że pewnie
przez Montréal. To miejscowość położona dwadzieścia siedem
kilometrów przed Vézelay. Do tego Montréalu mam czterdzieści trzy.
– A może chciałbyś się przespać nieco wcześniej? Znamy
jednego przyjaciela, jest malarzem. Ma dom na przy drodze,
którą będziesz szedł.
– A jak daleko?
– Jakieś trzydzieści kilometrów stąd.
– Musiałbym jutro przejść trzydzieści, a następnego dnia
czterdzieści kilometrów. To też może być.
Laurent dzwoni. Rozmawiam z jego żoną i córką. Po jakimś
czasie odkłada telefon. Niestety. Malarz ma teraz wakacje i wyjechał gdzieś ze swoją żoną, więc dom zamknięty i pusty. Nie
szkodzi.
– Laurent... – pytam go – te zwierzęta, te wypchane tam na
ścianach, to ty? Ty upolowałeś? – kończę pytanie z oczekiwaniem na przeczącą odpowiedź.
– Tak – odpowiada skromnie Francuz.
Mnie ta odpowiedź wgniata lekko w krzesło, na którym siedzę. Nigdy, przenigdy nie pomyślałbym, że mój rozmówca potrafiłby być takim myśliwym. Tu, gdy siedzimy i rozmawiamy,
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jest kwintesencją spokoju i pewnej uroczej elegancji. Zabić takie zwierzęta? Jego prestiż rośnie w moich oczach. Wcale nie
dlatego, że potrafił upolować takie drapieżniki. Tylko dlatego,
że jest bezpośrednim i uprzejmym, i ujmującym człowiekiem.
– A gdzie będziesz spać w takim razie? – pyta Laurent.
– Nie wiem. Gdzie się uda. Jak będzie trzeba, to może być i
w lesie.
Laurent kiwa głową i bierze kawałek sera. Wkłada go do ust
i spokojnie konsumuje.
– A tam... – odzywa się po pewnym czasie – w Polsce macie
wilki?
– Jakieś są – odpowiadam – ale trudno spotkać. Jak byłem
mały, to jednego widziałem, tak sobie przypominam, ale normalnie to nie sposób ich zobaczyć. Pewnie żyją gdzieś w rezerwatach, gdzie ludzie nie chodzą.
Laurent kiwa głową i konsumuje dalej spokojnie. Ociera
usta.
– Bo widzisz, mój przyjaciel widział niedawno wilka. Jakieś
dziesięć kilometrów stąd. – Patrzy na mnie przeciągle.
Więc to tak? Więc to jest jego francuski, uprzejmy sposób
zwrócenia mi uwagi na to, że nocleg w lesie to może nie być
najlepszy pomysł. Nie zaoponował wcale, gdy o tym mówiłem.
Nie powiedział też, że to niebezpieczne i temu podobne. Po
prostu zapytał, czy w Polsce są wilki. A teraz siedzę naprzeciwko niego z tą informacją, że jego przyjaciel niedawno widział tu
jednego wilka.
– No cóż. Czyli co? Może być niebezpiecznie spać w lesie?
– No... ja bym chyba tego nie robił – odpowiada Laurent.
Uśmiecham się. Jest coś w tym facecie. Coś strasznie ciekawego. Jego żona ma kolorową bluzkę. Jest żywa w rozmowie i
jasna. Córka za to, jak to młodzież, trochę zdysocjowana. Jakby
była z grzeczności, nie z ciekawości. Rozmawiamy jeszcze kilkanaście minut. Już późno. Jutro będę musiał przejść ponad
czterdzieści kilometrów. Żegnam się na noc i umawiam na śniadanie. Pokój jest cichy i jasny. Koc wykonany z jakiegoś przedziwnie grubego materiału ma chyba cztery na trzy metry i
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waży z piętnaście kilogramów. Wchodzę pod niego po zgaszeniu światła. Sen przychodzi jak zwykle, bezwiednie i natychmiastowo. Nie negocjuje ze mną warunków, nie stawia pytań,
po prostu robi swoje, całkiem tak jak ja. Bo jesteśmy na pielgrzymce, i to takiej, która tego właśnie wymaga.
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Dzień 60. Montréal
Na dworze jeszcze ciemno. Za oknem powietrze wypełnione
atramentem. Mój pokój zalany światłem żarówek elektrycznych. Pracowicie i szybko pakuję wszystkie drobiazgi do plecaka. Powtarzalna każdego ranka czynność. Tapety ze ścian przyglądają mi się spokojnie. Nie reagują. Niczego nie wyrzucają.
Ich czas, tak jak i mój tutaj, przeminie. Tylko ten dom, który ma
ponad pięćset lat, będzie nadal gościł ludzi. Utulał ich do snu.
Nosił ich stopy, gdy nerwowo będą chodzić tam i z powrotem,
myśląc o czymś, co ich serce wprawia w szybszy rytm. Takie
stare domy nie są już nawet stare. Stary to taki co ma sto, dwieście lat. Jeśli ma pięćset, to próżno mówić o starości. Ona się
zmienia w jakiś typ nieśmiertelności, jakąś wyspę w czasie, która nawet zostawiona samej sobie i tak zostanie. Nawet jeśli czas
popłynie gdzieś dalej i z nim ludzie, wiecznie zajęci, zabiegani,
zakochani, zasmuceni.
Na dole witam się z Marie i Laurentem. Ku mojemu dobrze
skrywanemu rozczarowaniu mam do dyspozycji najlepsze francuskie śniadanie. Cztery rodzaje wspaniałej marmolady, miód,
masło i trochę chleba. Nic nie poradzę. Taki kraj. Jem, rozmawiając. Marmolada jest dobra, chleb też, choć przecież to nie
chleb, tylko bagietka. Chleba takiego jak w Polsce lub w Niemczech tu nie znają. Prawdziwy chleb na drugi dzień jest w zasadzie tak samo dobry. Bagietka staje się gumowata i jej jedzenie
to już nie poezja, tylko uparta konsumpcja.
Są wspaniali. Przejdą ze mną kawałek. Wychodzimy poza
Savoisy. Przed nami zielona, stosunkowo niska ściana lasu.
Jeszcze jedno pożegnanie, jeszcze jedno objęcie. Polecam ich
dobremu Bogu, w którego na co dzień tak niewielu ludzi wierzy, w którego na co dzień często i ja nie wierzę, choć przecież
się staram, ale na życie często patrzę ze zwykłego, ludzkiego
punktu widzenia. Może to normalne? Jak znaleźć to przecięcie?
Ten punkt wspólny? Takie myślenie i patrzenie, które byłoby
jednocześnie po ludzku i w Bogu? Wiem. Wiele słyszałem. Cią430

gle się pchają do mnie rozmaici ze swoimi naukami. Oni wiedzą, jak ma być, jak mam żyć, co mam robić. Te wszystkie nauki gdzieś za mną zostały. Nawet nie wiem dokładnie, w którym miejscu. Przed sobą mam popękaną wstęgę asfaltu, okoloną z obu stron, żółtymi łanami zbóż, zawijającą się w lewo, niknącą w ścianie drzew. Czy mam przed sobą Boga? A może mam
go w środku? A może pod stopami? Może każdy krok, jaki stawiam, spada na niego, przemieszcza mnie w nim, może staje się
ów krok, elementem wieczności, która nigdy już nie zginie, nawet jeśli bym tego chciał?
W lesie jest cicho. Słyszę śpiew ptaków. Dziwny to las. Taki
rachityczny. Drzewa rosną kępami niczym krzaki, ich pnie mają
od kilku do, co się rzadko zdarza, kilkunastu centymetrów średnicy. Spodem cieniutki dywan jakichś roślin, parę centymetrów
od ziemi. Wszędzie mech i porosty. Wszystko jakieś takie porośnięte i skarlałe. Taka przyroda. Taki las. Orientuję się, że gaz
pieprzowy wrzuciłem na samo dno plecaka. Tymczasem gdyby
taki wilk... przecież Laurent przestrzegał. Droga niesie mnie
jednak bezpiecznie. Żaden drapieżnik nie wybiega spomiędzy
tych drzewo-krzaków. Słońce początkowo nieśmiałe, coraz wyraźniej wyziera zza chmur. Czuję ból. Czuję ból już od kilku
dni. Pewnie ta pięćdziesiątka mnie tak urządziła. Boli mnie w
okolicach krzyża. Kręgosłup. Niby tragedii nie ma, takie delikatne ćmienie, ale z upływem czasu i kilometrów, po tysiącach
kroków ten ból potężnieje i staje się trudny do wytrzymania.
Radzę sobie jak zawsze. Przesuwam plecak trochę w górę, trochę w dół. Może niewłaściwie go pakuję, może niewłaściwie
zakładam. A może po prostu jest zbyt ciężki, bo ładuję do niego
wodę i jedzenie, które uda mi się kupić.
Hevre w Châtillon-sur-Seine miał rację. Teren staje się mocno pofałdowany. Płaszczyzny północno-wschodniej Francji
przechodzą w mozaikę wzniesień i zagłębień. Droga spada w
dół, to znowu trzeba się wspinać pod górę. Nie lubię tego. To
ciągle dla mnie problem, zwłaszcza gdy, jak dziś, jest gorąco i
mam do przejścia ponad czterdzieści kilometrów. Idę do miejscowości Montréal. Kojarzy mi się ta nazwa z Kanadą. Igrzyska
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olimpijskie. Pamiętam Jacka Wszołę, jak skakał wzwyż, i naszą
genialną drużynę siatkówki. Chłopaki byli ze stali. Wszystkie
najważniejsze mecze wygrywali 3:2. Czy ja jestem ze stali?
Czy wygram? Czy dojadę tym moim rozklekotanym pojazdem,
jakim jest moje ciało, do mety? Teraz idę do Montréalu francuskiego. Niewielkie miasteczko, dwadzieścia siedem kilometrów
przed Vézelay. Ale dziś do niego mam bardzo daleko.
Przechodzę przez kolejną z dziesiątek małych miejscowości.
Okiennice pozamykane, słońce opiera się o kamienie, z których
zbudowane są domy. Jakiś drogowskaz. Podchodzi do mnie
mężczyzna, wyciąga rękę.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry – odpowiadam po angielsku.
– Gdzie pan idzie?
– Do Santiago de Compostela – wypowiadam tę nazwę pewnie po raz setny. Ciągle ją wypowiadam i ciągle mam poczucie
jakiejś nieadekwatności, jakiejś niestosowności. Jakby to było
niedorzeczne roszczenie, jakbym wcale nie szedł do jakiegoś
Santiago, tylko szedł tak po prostu, przed siebie, ile dam radę.
Santiago powoli staje się jakby jakimś mitem. Jakby usprawiedliwieniem, że wciąż idę naprzód, takim wyjaśnieniem, które
jest dobre, ale wcale nie realne.
– I jak się panu podoba Francja?
Myślę chwilę.
– Podobają mi się ludzie i podobają mi się kolory Francji. – I
rzeczywiście. Ludzie i kolory to to, co mnie we Francji urzeka.
Wszystko ma kolor słońca albo się z tym kolorem idealnie
komponuje. Lubię te kwiaty i lubię tych ludzi, bezpośrednich,
ciepłych jak to słońce i kolorowych na swój sposób. Rozmówca
wyraźnie jest usatysfakcjonowany. Wymieniamy jeszcze kilka
zdań i idę dalej. On zakłada z powrotem ciemne, przeciwsłoneczne okulary. Nawet nie wiem, kim jest. Co tu robi. Płynny
angielski wskazuje na to, że to może nie Francuz. Nie zastanawiam się. Zajmuje mnie droga. Plecak, który uwiera mnie
gdzieś z tyłu. Albo wcale nie uwiera, tylko coś mi tam dokucza
znowu. Wychodzę z wioski. Gorąco mnie oblepia. Stopy zgła432

szają zwykłe objawy zmęczenia. Dłonie zaciskam na kijach i
odpycham się od nawierzchni drogi.
Te wszystkie domy, mury, wioski, miejscowości zaczynają
się układać jak krajobraz za oknem pociągu, którym gdzieś
jadę. Jestem tylko marszem. Spotykam się z tymi uroczymi budynkami, pięknymi kolorami okiennic, kamiennymi fasadami,
ale za chwilę, one dla mnie i ja dla nich, jesteśmy tylko przeszłością. U moich stóp wyrasta mały kolorowy słupek. Jest biały z żółtą „czapeczką”. Z przodu na różowym tle, biały napis:
„Côte-d’Or”. Na „czapce” „D 103”, to pewnie numer drogi.
Jeszcze cyfra „5” z boku. Pole po mojej lewej stronie zdaje się
nie mieć końca. Zboże jest już skoszone. Wielkie bele sprasowanej słomy leżą porozrzucane po ciągnącym się po horyzont
ściernisku. Nad nami, to jest nade mną i nad tymi belami, palące słońce i trochę zmiętych przez jego gorąco chmur. Są rachityczne jak ten las, przez który szedłem z samego rana. Jakby to
słońce wszystko zgniatało, zmniejszało, wypalało nadmierne
skłonności do wzrostu.
Już szesnasta. Zrobiłem sporo ponad trzydzieści kilometrów.
Padam z nóg. Kościół. Wchodzę. Czysto, pięknie, dobrze utrzymany. W środku dominuje biel. Na wprost za ołtarzem i tabernakulum wysoki, pionowy witraż. Są na nim dwie postaci ubrane w niebieskie płaszcze. Tło jest czerwone, wyżej i niżej mozaika kolorów. Ta z lewej to kobieta, ten z prawej to mężczyzna, ale nie wiem, kim są i kogo przedstawiają. Nie wiem też,
co powiedzieć Bogu. Czy jemu w ogóle można coś powiedzieć,
skoro zna i tak wszystkie nasze myśli? Może nawet wie, co pomyślimy w przyszłości? Hmm. Tego chyba jednak nie wie. Bo
inaczej wszystko byłoby bez sensu, to znaczy wszelki wybór
byłby pozorny, a tego Bóg nie chce. Skąd wiem, że nie chce?
Tak myślę. Bo jak się kogoś kocha, to się chce, żeby ten ktoś
myślał samodzielnie, całkiem niezależnie od nas. I dopiero wtedy, jeśli się zdecyduje otworzyć na nas w miłości, dopiero wtedy... Inaczej to byłby tylko mechanizm. Żadna z niego pociecha.
Kolejne dwie godziny droga wynosi mnie w górę i w dół. W
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końcu mogę patrzeć na wiele kilometrów w obie strony. Gdy
tak się widzi – daleko i wiele, to człowiek czuje się inaczej.
Taki większy, bogatszy. Gdy z kolei człowiek ma zamknięty horyzont – ścianą jakiegoś domu, płytami ogrodzenia czy nawet
liśćmi splątanego winogrona, to jakby sam się ścieśnia, zamyka.
Dlatego dobrze jest tak... popatrzeć przed siebie w dal. Gdzie
wzrok nie napotyka na bariery. Gdzie miesza się ze słońcem i z
błękitem nieba. I leci nie wiadomo gdzie, ku polom, lasom,
chmurom.
Ból pleców staje się dokuczliwy. To zawsze tak na koniec
dnia. Potem, nawet gdy usypiam, to boli. Nic to, może przejdzie. Może nie.
Wpół do siódmej napotykam w końcu upragniony napis:
„Montréal”. Robię sobie zdjęcie na jego tle, ale jestem tak wyczerpany dystansem i słońcem, że z pewnością nie będzie się
nadawać do publikacji. Mijam pierwsze zabudowania. Jakaś
młoda kobieta o długich czarnych włosach stoi na werandzie
domu po prawej stronie. Zagaduję ją, pytając, czy nie wie,
gdzie by tu można przenocować. Odsyła mnie do biura turystycznego w centrum miejscowości. Figa z makiem. O tej porze
na pewno zamknięte. Łowię wzrokiem kształty po obu stronach
drogi. Może gdzieś jakiś zaułek, niezagospodarowany kawałek
trawy. Cokolwiek. Po lewej stronie dom, którego ściany pokrywa częściowo dywan zielonej winorośli. Drzwi i okna pomalowane są na ciemnoczerwony kolor. Zatrzymuję się przed nim i
przyglądam przez chwilę. Czy znajdę tu gdzieś nocleg? Nie
wiem. Tylu rzeczy nie wiem. Idę od Vézelay jak szalony. Idę
przed siebie. Idę przez życie i spotykam ludzi. Przestałem
dzwonić i szukać czegoś przez internet. I życie mnie niesie. I
niepewność pokazuje ludzką twarz. I wciąż zdarzają mi się
małe cuda. Może takim cudem jest każda ludzka, spontaniczna
serdeczność? Każde wyjście z siebie. Ze swojego kręgu spraw,
zainteresowań, zwyczajów? Drzwi się otwierają. Naprzeciwko
mnie staje młoda kobieta. Ma krótko obcięte włosy, spodnie i
jakąś nierzucającą się w oczy bluzkę.
– Dzień dobry.
434

– Dzień dobry – odpowiadam.
– Szuka pan noclegu?
Zanim zdążam odpowiedzieć, co zajmuje mi nie więcej niż
sekundę, przez głowę przelatuje mi znów zestaw pytań dający
się sprowadzić do tego jednego: – jak to właściwie możliwe?
– Tak.
– To może pan chce przenocować u nas?
– Chętnie, ale... nie chciałbym robić kłopotu.
– To nie kłopot. Nie mamy specjalnych warunków. Taka
przyczepa na podwórku. Ale jeśli pan chce, to bardzo proszę.
– Chętnie – odpowiadam i uśmiecham się.
Wejście jest z lewej strony, obok budynku. Rzeczywiście na
podwórzu, jeśli tak można określić spory, zielony teren, stoi
przyczepa. Jej lata świetności minęły chyba bezpowrotnie i to
bardzo dawno temu. Mogę zdjąć plecak. W środku trochę nieporządek, nieważne, jest miejsce do spania. Obok nas podskakuje futrzany zwierzak. Sympatyczny pies daje się potargać za
uszami. Kobieta, która mnie zagadnęła, zaprasza na kolację.
Przyjdzie po mnie jej mały syn. Tylko muszę uważać na ogrodzenie, które jest pod prądem. Trzeba złapać za gumowy
uchwyt i zdjąć przewód, a potem założyć. Mają konie. Chodzi o
to, żeby nie nabroiły.
Wchodzę do tej przyczepy. Rozkładam śpiwór w czymś w
rodzaju koi na jachcie. Kładę się. Odpoczywam. Najgorzej z
tymi plecami. Coś muszę wymyślić, bo mi się ta dolegliwość
ciągle pogarsza. Przybiega malec z psem. Podnoszę się i podążam za nimi. W domu kolacja. Bogu dziękuję. Jedzenia dużo.
Dzieci też. Gospodarz niestety nie mówi po angielsku. Mimo to
staramy się komunikować. Z tego co rozumiem, wcześniej pracował, ale z jakichś względów tej pracy teraz nie ma. Zamieszkali tutaj, na wsi i próbują związać koniec z końcem. Wygląda
na to, że kłopoty materialne to nie jest domena tylko mojego
kraju. Kobieta coś przygotowuje i rozmawia ze mną. Okazuje
się, że uwielbia konie i że przejechała na koniu Camino z Hamburga do Vézelay. Otwieram szeroko oczy. Ludzie bywają niezwykli. Jak? Jak ona to zrobiła? Opowiada. Nie było lekko, ale
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spotkała dobrych ludzi. Teraz oni przyjmują mnie. Choć im się,
jak widzę, wcale nie przelewa. Dostaję nawet tutejszy ser podpuszczkowy. Smakuje dobrze. Jest ostry, miękki.
– U nas jest piękny kościół, ale Vézelay to zupełnie co innego. Idziesz i nagle bach, wyrasta w górę. Pięknie tam – opowiada mi młoda gospodyni.
Czy Vézelay rzeczywiście jest takie piękne? Jakoś mi się nie
wydaje. Wszystkie mijane miejscowości są niewielkie, a z
mapy wynika, że Vézelay jest podobne do nich. Pewnie kolejny
podobny kościół – myślę, jedząc i pijąc. Dzieciaki jak dzieciaki,
ciągle o coś rodziców pytają, ale w sumie grzecznie siedzą przy
stole, przyglądając mi się z zainteresowaniem. Dziękuję im i żegnam się.
– I proszę przyjść na śniadanie. O siódmej może być?
Kochani ludzie. Niebo zrobiło się ciemnoszare, jeszcze
chwila, a noc w pełni rozciągnie się nad tutejszymi dachami i
polami. Siadam na progu swojej przyczepy. Ciągle używam
tych słów, mój pokój, moja przyczepa. Dobrze wiem, że to nie
jest moje, ale na ten krótki czas, na jaki obdarzamy sobą jakąś
rzecz, miejsce, czy nawet zwierzaka, to wtedy mówimy – moje.
Moje – nie wyraża wtedy wcale posiadania czegoś, wyraża raczej pewien emocjonalny, posiadający pewną dozę czułości stosunek człowieka do jakiegoś miejsca czy rzeczy. Więc to moja
przyczepa, nie dlatego, że ją mam, tylko dlatego, że będziemy
razem, już jesteśmy. Widzę pierwszą gwiazdę, nisko zawieszoną nad horyzontem. Wciąż czuję ćmiący, lekki ból z tyłu. Nie
jest ostry, ale jest stały. Denerwuje mnie to. Przebieram się w
środku. Siadam na półce będącej moim łóżkiem. Wsuwam się
w czerwony śpiwór. Na zewnątrz jest cicho. Zdaje mi się, że
słyszę brzęczenie owadów. Ruch gwiazd. Dotyk wiatru, który
delikatnie czesze korony drzew, omywa liście i gałęzie. Gdzieś
w Polsce też już jest noc. Zamykam oczy. Gasnę. Sen jest jak
zanurzenie się, po to by się wynurzyć w pełni sił, gotowym do
następnego dnia. Ale to dopiero jutro.
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Dzień 61. Vézelay
Siódma dwadzieścia trzy. Przede mną po horyzont droga.
Długi cień mojej sylwetki leży na asfalcie przede mną. Postać z
plecakiem, do niego przytroczone odstające na bok kije. Podniesiona dłoń, pewnie do zrobienia zdjęcia. Słońce jest wczesne. Niebo jeszcze bladobłękitne. Droga po horyzont zupełnie
pusta. Opada łagodnie w dół, między żółte pola, okolona dalej
kępami ciemnozielonych drzew, podnosi się w górę, by zniknąć
za jakimś wzniesieniem. Zatrzymuję się tutaj. Robię zdjęcie.
Nie wiem po co. Na pamiątkę. Dla kogo? Dla siebie? Przekreślony czerwoną, skośną linią napis „Montréal” informuje mnie,
że miejsce mojego noclegu zostawiam właśnie za sobą. Co jeszcze zostawiam za sobą? Co zostawiłem, wychodząc? Wszystko...? Chyba właśnie tak. Chciałem zostawić za sobą wszystko.
Bezpieczeństwo. Wiarę. Poglądy. Przewidywalność. Dokładnie
wszystko. Wszystko zostawiłem i idę. Brocząc bólem. Sycąc się
dobrem ludzi. Przechodząc przez przestrzeń. Ciągle do przodu.
Ciągle jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden krok. Niosę w sobie
ten ciemny kamień. Tę szaleńczą decyzję. To nieusuwalne pragnienie. Więc czy szukam Boga? Czy ktoś go nie szuka? Czy
istnieje takie istnienie ludzkie, które go nie szuka? Nawet go takim określeniem nie nazywając? Czy jest ktoś, komu zawsze i
niezbywalnie wystarcza tylko trwanie? Pewnie istnieje. Mnie
nie wystarcza. Dlatego zrobił mi się odcisk, dlatego sześćdziesiąt jeden dni temu zostawiłem swój dom. Swoje łóżko. Swój
świat. Dlatego poniewieram się po drogach Europy. Dlatego idę
do jakiegoś mitycznego Santiago. Choć tak naprawdę to chyba
już nie wierzę, że tam dojdę. Wierzę tylko w to, że zrobię
wszystko i dam z siebie wszystko, żeby dojść. Czy znajdę tam
Boga? Nie wiem. Myślę, że odpowiedzi na pytania będą zawsze
błędne. Zdaje mi się, że jest – to co jest. A to co jest, jest tak
wielkie, że my w żaden sposób tego nie dostrzegamy. Dlatego
ciągle szukamy czegoś innego, czegoś gdzieś indziej, gubiąc się
w ten sposób.
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Asfalt ma kolor lekko różowy, może pastelowy. Całkiem nie
jest czarny ani szary. Ciągle żadnego samochodu. Słońce z góry
próbuje rozpuścić wszystko, co niżej. Jest niemożliwie gorąco.
Przyglądam się kolejnemu oznaczeniu drogi. Tym razem to nie
jest niski betonowy słupek, ale półokrągła tabliczka na drewnianym kiju. Góra żółta z numerem drogi D957. Niżej zielono-niebieskie stylizowane Y i podpis „Yonne”. Pewnie inny departament czy region Francji. Inne kolory. Wciąż sympatyczne. Lubię to zakochanie się Francuzów w tym, co piękne. Tę ich fiksację, by było kolorowo, by było pięknie.
Droga powoli zaczyna się rozpuszczać. Sekundy tworzące
minuty i godziny, rozklejają się, stają się plastyczne, ciągną się
na przestrzeni, którą wcześniej zajmowały większe jednostki
czasu. Moje ruchy w tej rozpuszczającej się czasoprzestrzeni
stają się coraz wolniejsze, trudniejsze, jakbym maszerował w
jakiejś gęstej zawiesinie, z każdym krokiem przebijając się
przez czepiającą się mnie, lepką przestrzeń i rozmiękły, elastyczny czas. Ból kręgosłupa, teraz także biodra, no i stopy, na
której zrobił mi się odcisk, robi się jakiś ostentacyjny. Zawodzą
próby zepchnięcia go z pola świadomości gdzieś w rejony nieuwagi czy zapomnienia. Po prostu jest. I z każdym krokiem
dręczy mnie na równi z ową rozciągłością drogi. Wszystko coraz bardziej się do siebie klei. Czuję, jak po plecach ścieka mi
pot. Po policzkach ścieka mi pot. Pod ramionami. Odbijam się
kijkami od ziemi. Wędruję pod górę. Raz za razem przestawiam
stopy. Droga wznosi się już ponad kilometr i będzie wznosić się
dalej. Tak tu jest. Potem będzie gwałtowny lub łagodny spadek.
A potem jest znowu pod górę. Zrzucam plecak na trawę. Kładę
się. Odwijam jakieś zawiniątko. Jem. Nic mi nie smakuje w tej
temperaturze. Spojrzenie na zegarek wywołuje ukłucie w mojej
klatce piersiowej. Jeszcze nigdy tak wolno nie szedłem. To
wina tego słońca, które wszechogarniającym ciepłem zmienia
rzeczywistość, proporcje czasu i przestrzeni, długość drogi,
tempo kroków. Muszę się podnieść. Po prostu muszę. Wciągam
plecak ponownie na ramiona. Ta droga nigdy się nie skończy.
Nie dzisiaj. Pas rani mi lewe biodro. Nic już z tym nie zrobię.
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Zwłaszcza, że bolą mnie plecy. Piję wodę do końca. Zanurzam
się w lepkie powietrze. Nawet kolory bledną w tym słońcu. Widzę, że droga opada głęboko w dół. Potem będzie wejście –
podpowiada mi świadomość. A może to podświadomość. Całą
uwagę skupiam na brnięciu naprzód. Całą uwagę skupiam na
Tobie. Który przecież jesteś. Bo w końcu. Do Ciebie idę. Może
nawet idę w Tobie. W takim razie nie byłoby dokąd iść. Ale
przecież musimy iść. Takie jest życie. Jest podróżą. Pielgrzymką. Drogą. Drogą, która prowadzi nas... Gdzie? Oto jest pytanie.
Kolejne kroki napełniają mnie coraz większą goryczą. To zabawne, jak w stanie skrajnego zmęczenia ostatecznie degradacji
ulegają emocje i myślenie. Czepiam się tylko swojej woli, swojego pragnienia, żeby dalej. Reszta mnie nie obchodzi. Nic
mnie nie obchodzi. Jestem tą drogą. Niczym więcej. Zaparciem
się. Gorącem. Falowaniem. Wysiłkiem.
Mija niemal dziesięć godzin, od kiedy wyszedłem z Montréalu. Moje usta otwarły się szeroko. Klatka piersiowa unosi
się i opada. Dyszę i krzywię się. Po mojej prawej stronie wznosi
się krawędź długiego wzgórza. Na jego grzbiecie wieża kościoła. Zbocza pokryte równymi rzędami zielonych winorośli.
Vézelay. Idę teraz w dół. Dochodzę do oznaczenia miejscowości. Znów zdjęcie. Źle na nim wyglądam. Bo rzeczywistość wygląda czasem źle. Teraz jest zakręt w prawo. Idę całym sobą.
Ostatnim zapasem sił. Droga przede mną przechodzi w uliczkę.
Stromo wznosi się do góry. Wokół mnie dziesiątki turystów. W
wyprasowanych koszulach, z zadbanymi fryzurami, obwieszeni
kamerami i aparatami, chodzą w poszukiwaniu atrakcji, po których konsumpcję tu przyjechali. Podnoszę się w górę z każdym
krokiem. Czy moja mordęga kiedyś się skończy? Kamienie pod
moimi stopami są trochę śliskie. Nawet teraz, gdy sucho. Widzę
w nawierzchni ulicy wmurowany znak muszli, symbol Camino.
Jestem już prawie na szczycie tego wzgórza, na którym położone jest Vézelay. Dostrzegam katedrę przede mną. Trochę rozpaczliwie rozglądam się za jakimś schroniskiem, za jakimś
miejscem, gdzie mógłbym się podziać. Od dziewięciu dni idę
przez Francję na dziko. Nocując, gdzie popadnie, gdzie się uda,
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gdzie los zdarzy, gdzie Bóg, rękami dobrych ludzi, da posłanie.
Po prawej stronie jakaś tabliczka: „DANS CETTE MAISON
ANCIEN PENSIONNAT – SAINTE-MADELEINE”. Obok gablotka, za szkłem znak szlaku świętego Jakuba i napis na kartce: „ACCUEIL HERBERGEMENTS PELERINS”. Matko
święta. Więc nareszcie. Boże mój, znalazłem? Drzwi pomalowane są białą farbą, która w wielu miejscach już odchodzi od
ich skrzydła i framugi. Przechodzę przez próg. Przede mną niewielki dziedziniec. Rozglądam się niepewnie. Stoję też niepewnie. Nogi mi wibrują ze zmęczenia.
– Dzień dobry – mówi do mnie młoda, szczupła siostra zakonna, która właśnie wyszła z jednego z kilku wejść prowadzących na dziedziniec. Odpowiadam, jak potrafię. – Bardzo proszę, pan jest pielgrzymem – ni to pyta, ni to stwierdza i uchyla
drzwi, wykonując zapraszający gest.
Jeszcze kilka kroków. Schodek. Próg. Jestem.
– Tu może pan odpocząć, zaraz przyjdzie gospodarz schroniska.
Ściągam plecak. Siadam na krześle. Pojawia się jakaś kobieta. Chyba źle wyglądam.
– Napije się pan czegoś? – pyta mnie z wyraźnie zatroskaną
miną. Kiwam głową, mrucząc coś niewyraźnie.
Chwilę później woda z sokiem, spływając potokiem w dół
mojego przewodu pokarmowego, zaczyna przywracać mnie do
równowagi. Pojawia się mężczyzna w średnim wieku. Wita
mnie. Zadaje pytania. Kim jestem, skąd idę, dokąd. Czy chcę
paszport pielgrzyma. Nie wiem, jaka część mnie z nim rozmawia. Ta większa ciągle jeszcze jest na tej drodze, którą ledwo tu
doszedłem. Mężczyzna wypełnia Créanciale i przybija pieczątkę. Zarówno on jak i jego, jak się okazuje, żona mówią trochę
po angielsku. Mówi, ile kosztuje pobyt. Mogę zostać na jeden
albo na dwa dni. Pyta, czy mam jakieś potrzeby.
– Tak. Chciałbym kupić jakiś przewodnik po drogach świętego Jakuba we Francji.
– Dobrze. Jak pan się już rozgości, to proszę zejść tu do
mnie, pójdę z panem po przewodnik.
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Sala sypialna mieści się na górze. Wąskie schody, ale idzie
się już lżej. Ostatnie piętro dzisiaj. Ostanie wzniesienie. Łóżek
jest kilkanaście, podłoga z czerwonego PCV. Siadam na pierwszym z prawej strony. Po chwili kładę się. Muszę odpocząć.
Wchodzi dwóch młodych mężczyzn. Zdawkowe powitanie. Po
dłuższej chwili ściągam się z łóżka, zakładam klapki, wędruję
pod prysznic. Są dwie łazienki. Zatem druga sala dla pielgrzymów. Woda jak zawsze jest błogosławieństwem. Potrzebujemy
się obmyć. O ileż bardziej potrzebujemy się obmyć z brudu życia, kurzu codzienności, trudów małych, doczesnych spraw, z
których ponoć składa się życie. Ile bardziej potrzebujemy się
zanurzyć, żeby nie zwariować, żeby nie uznać za ostateczne
tego, co stoi przed naszymi oczami tuż obok tego, czego możemy dotknąć dłońmi, myślami, tego, co już mamy. Ile bardziej
potrzebujemy realnego przeżycia odniesienia do tego, co jest
gdzieś poza, poza tym wszystkim, co wszystko przekracza i dlatego właśnie życie ma sens, a nie dlatego, że konsumujemy, wydalamy, walczymy każdego dnia o swoje: domostwo, majątek,
życie, poglądy. Wszystko przepadnie. I wszystko pozostanie. W
Bogu. W nim jesteśmy. Jak o tym zapomnimy, będziemy się
czepiać rdzy codzienności, drzeć palce o asfalt mijającego czasu, rozpaczliwie łatać rozpadającą się łódź, w której chyboczemy się na oceanie życia. Zamykam na chwilę oczy. Zmęczone i
poparzone słońcem ciało oddaje wodzie ciężar przebytej drogi.
Chciałbym, żeby ta woda wpłynęła także do środka. Widzę jak
wpada do wnętrza, obmywa mój mózg, zabiera ze sobą wszystko, co nie jest nowe, wszystko, co nie jest świeże. W stopach
odczuwam lekkie mrowienie. Moja skóra robi się jak wielka
dłoń, otwarta na pieszczotę spływającej z góry wody. Ile godzin? Ile sił można odzyskać przez prostą kąpiel? Ile można odzyskać przez kąpiel w nieskończoności? Idziemy. Ale nie na
drodze jest nasze miejsce. Ta droga istnieje tylko ze względu na
cel. Ten cel mnie popycha, napędza, sprawia, że się poruszam,
idę. Wycieram się. Ręcznik mam fioletowy, turystyczny, to jest
bardzo cienki i lekki. Mimo to mogę nim wytrzeć całe ciało.
Dwaj nowo przybyli mężczyźni to Belgowie. Jeden bardzo mło441

dy, jeszcze chłopak, drugi trochę starszy, francuskojęzyczny.
Ten pierwszy mówi swobodnie po angielsku. Zmieniam ubranie
i idę na dół.
– Jestem – zagajam do hospitalero.
– Świetnie, już idziemy. Jeszcze takie informacje dla pana.
Dziś nie jemy razem tutaj, bo jesteśmy zaproszeni na przyjęcie
w ogrodach przy katedrze. Proszę przyjść. Przyjęcie jest o dziewiętnastej, to po mszy. Jutro rano jest msza w kaplicy przy naszym schronisku. Jak pan chce, to może pan przyjść. A teraz
już... chodźmy.
Słońce wita nas znowu na spadającej w dół uliczce Vézelay.
Kilkadziesiąt metrów dalej skręcamy w lewo. Drewniane schody prowadzą nas do dużej sali na pierwszym piętrze. Łapię
gdzieś oczyma napis „Przyjaciele dróg Świętego Jakuba”. Za
biurkiem mężczyzna, jakaś kobieta tłumaczy coś dwojgu innym
przybyszom. Hospitalero mnie przedstawia. Mężczyzna zza
biurka uśmiecha się i podaje mi rękę.
– Bardzo proszę – mówi – i prowadzi mnie do stojącej na
stojaku dużej mapy. – Tu jest mapa drogi świętego Jakuba z
Vézelay przez całą Francję do Saint Jean Pied de Port. Tu, jak
pan widzi, droga się rozgałęzia. Można iść z Vézelay, drogą
północną lub południową. Południowa jest trochę dłuższa, ale
piękniejsza. Na północy więcej asfaltu. Mogę panu wydrukować wszystkie informacje o noclegach i miejscach, gdzie można coś zjeść po drodze. To będzie taniej. Albo jak pan chce,
może pan kupić przewodnik. O proszę – podaje mi wcale grubą
książkę.
Otwieram ją. Strony przelatują pod moimi palcami. Zmierzamy z powrotem do biurka. Nie chcę tego wydruku. W książce
mam mapy, dokładne odległości. Wszystko razem.
– Przewodnik kosztuje dwadzieścia jeden euro, a wydruk
tylko sześć – informuje mnie Alain, mężczyzna z którym rozmawiam.
– Lepszy przewodnik – wtrąca się hospitalero.
– Wolę przewodnik – potwierdzam.
Hospitalero z zadowoleniem wita moją decyzję.
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– Mogę jeszcze zobaczyć? – Biorę książkę do ręki.
– Tutaj są zaznaczone noclegi, tutaj punkty gastronomii –
pokazuje mi Alain.
– Tak, wiem. Trochę drogie te noclegi.
– A ile pan może wydać na jeden nocleg?
– No tak gdzieś z dziesięć euro.
Zapada chwila konsternacji. Za mało powiedziałem? Z rzutu
oka na zawartość książki wynika, że te noclegi są od trzydziestu
do pięćdziesięciu euro.
– Zaraz. Niech pan pozwoli. – Alain bierze przewodnik.
Przekłada kartki, przygląda się uważnie. – O, tu można taniej. I
tu... Tu nie, to niedobre miejsce. Tam niech pan nie idzie. Wie
pan co? A nie mógłby pan wpaść do mnie jutro rano? Dziś już
zamykamy, jutro na spokojnie bym panu zaznaczył, gdzie można tanio przenocować. I... sprzedałbym panu przewodnik, bo
ten – podnosi lekko do góry książkę – to nasz.
– Nie ma sprawy – zgadzam się bez oporów.
– No to świetnie. Jutro o dziewiątej pan tu wpadnie, to pomogę panu znaleźć, czego pan potrzebuje.
Żegnamy się z sympatycznym Francuzem i wychodzimy.
Zostaję na ulicy sam. Hospitalero ma swoje sprawy do załatwienia. Przyglądam się sklepikom i ludziom wędrującym między nimi. Spadzista ulica prowadzi ostro w dół. Daleko po prawej szyld jakiejś prywatnej albergi. Muszę na mszę, potem wrócę do mojego schroniska i pójdziemy na tę imprezę. Wędruję
lekko pod górę. Przede mną katedra. Wielka, kamienna, niesymetryczna. Najwyższa jest z prawej strony, gdzie ktoś jakby dobudował do wieży jej dalszy ciąg. Na środku, nad portalem wejściowych drzwi, łuk z rzeźbami i witrażami. Podchodzę bliżej,
katedra robi się coraz większa. Z daleka niezupełnie stwarza takie właśnie wrażenie, wielkości. Przechodzę przez próg. Zanurzam się w chłodnym wnętrzu. Patrzę. Wszędzie surowy kamień i światło. Nie ma tynków, farby, malowania. Choć kto
wie, nieboskłonne łuki nade mną zbudowane są naprzemiennie
z jaśniejszych i ciemniejszych fragmentów, jakby z klocków,
tworzących ich ramiona. Czy to barwy naturalne, czy jakiś ro443

dzaj zdobienia? Tu się oddycha. Przestrzeń jakby zawarła jakieś
porozumienie z tymi kamieniami, tak że rozchodzą się one na
boki, wznoszą się. Zamiast przestrzeń stłaczać i więzić, raczej
ją rozpinają we wnętrzu tej katedry. Światło wpadające oknami,
które zdają się nie być oknami wcale, tylko raczej kolejnym
rozpięciem przestrzeni i światła, czyni wszystko lekkim, jakby
cała budowla była zbudowana bardziej z powietrza i blasku,
aniżeli z kamienia i geometrii. Długie rzędy krzeseł stoją na kamiennej posadzce. Ledwie parę osób. Może dziesięć. Gdzieś
nade mną łuki sklepienia. Idę do przodu. Siadam. Patrzę. Po
obu stronach pustego ołtarza siedzą na ziemi wyprostowane postaci. Z prawej strony dziewięć, z lewej sześć. Siedzą tyłem do
mnie. Wszystkie ubrane w okrywające je od stóp do głów białe
stroje. Głowy okryte kapturami. Te po prawej to chyba kobiety,
bo kaptury mają jakby dłuższe, jakby przechodziły w formę
chusty obejmującej spadające włosy. Jest cicho. Przestrzeń katedry zaczyna wypełniać śpiew. Wielogłosowy, polifoniczny,
mieszający się z przestrzenią, wznoszący się do światła, wychodzący poza tę katedrę, poza czas. Staję się słuchaniem. Czy to
modlitwa? Nie pytam. Biegnę z liniami dźwięków, zabierają
mnie ze sobą, z mojej zakurzonej, bolesnej rzeczywistości drogi, gdzieś... ku chmurom, ku szczęściu, gdzieś poza cały ten
świat. Staję się modlitwą. Podziękowaniem i wyznaniem. Tego,
czego zawsze szukałem. Miłości... Uroczy ten śpiew, jego piękno i majestat, surowość i prostota, pozostają w jakiejś harmonii
z całą tą katedrą. Boże, jakbym chciał zawsze się tak modlić.
Prosto, szczerze, pięknie. Więc robię to, co mogę – jestem. Jedna z zakonnic wstaje i zapala jedną świecę, idzie i kolejno zapala pozostałe. Siedzące sylwetki podnoszą się, ich stroje sięgają
prawie ziemi, tak jakby tworzyły z nią jakąś całość. Śpiew się
zmienia. Jeden z zakonników podchodzi do ołtarza, zaczyna się
msza. Pewnie ze dwadzieścia po szóstej, przez chwilę zastanawiam się, czy zdążę na tę kolację, ale przecież mówili, że będzie po mszy, to zaczekają. Kolejne elementy są mi znajome,
msza, choć różni się językiem, zawiera te same gesty, nawet z
czytania wychwytuję więcej słów, bo przecież i czytania znam,
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to łatwiej kojarzę. Wszystko jakoś znajome. Witam to ciepło.
Jestem u siebie, na mszy, w kościele katolickim.
Wróciłem, ale alberga jest pusta. Patrzę na zegarek, dwadzieścia pięć po siódmej. Żywego ducha nie ma. Zostawili mnie.
Gdzie to przyjęcie? Głodny jestem. Msza się przedłużyła. Wychodzę z powrotem na ulicę. Nie wiem, dokąd iść. Pójdę głodny
spać? Wędruję trochę bezwiednie w kierunku katedry. To kilkadziesiąt metrów. Zagaduję przechodzącą zakonnicę, jakimś
strasznie łamanym francuskim.
– Tak – uśmiecha się – to w tamtą stronę, w ogrodzie – pokazuje mi kierunek wzdłuż prawej strony kościoła. Idę, rozglądając się bacznie dookoła. Po krótkim czasie zauważam nieco w
dole spore zgromadzenie. Schodzę tam. Mieszam się z ludźmi.
To pewnie tu. Długie stoły, ławki do siedzenia. Wszyscy rozmawiają ze sobą. Przechodzę dalej, dostrzegam mojego hospitalero i dwóch Belgów ze wspólnej sali. Cieszą się, że przyszedłem. Mogli w sumie zaczekać. Może nie mogli.
– Teraz będzie przemówienie – informuje hospitalero.
Obracamy się w stronę ulicy położonej wyżej niż zielony teren, na którym jesteśmy. Jakiś mężczyzna wychodzi i rozpoczyna mowę. To mer czy prezydent, czy jakoś tak. Rozumiem tylko
skrawki. Niesamowite. W całym swoim niezaplanowanym szaleństwie doszedłem do Vézelay w rocznicę Rewolucji Francuskiej. Stąd to przyjęcie, stąd świętowanie, stąd kolacja dla
wszystkich. I oto obok siebie władze republiki, zakonnicy i zakonnice, lud, pielgrzymi. Oklaski. Można się częstować. Podchodzę do długiego szeregu stołów z jedzeniem i piciem. Biorę
kieliszek wina i coś na talerzu do jedzenia. Jakaś forma pizzy.
Wracam do moich znajomych. Siedzą na trawie. Pytam, czy
mogę się przysiąść. Rozmawiamy. Ja, dwaj Belgowie, dwaj
Amerykanie i francuski zakonnik-ksiądz. Śmiejemy się i żartujemy. Jeden z Belgów ma problem z plecami. Nie może swobodnie usiąść, pielgrzymka daje się we znaki. Amerykanie są
rozluźnieni. Też przyjechali na Camino. Ojciec i syn. Młodszy z
Belgów nazywa się Joore, co wymawia się trochę jak imię rosyjskie Jurij. Zakonnik, gdy dowiaduje się, że jestem z Polski,
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podpowiada mi, że jest tu jedna zakonnica też z Polski. Pędzę,
lecę. Po drodze zabieram kawałek jakiegoś jedzenia. Odnajduję
rodaczkę. Ma prosty zakonny habit. Cieszymy się ze spotkania.
Jest tu niedługo. Różne drogi ludzi prowadzą. Słyszeć rodzinny
język to zawsze frajda. Coś mówię o sobie, ona też opowiada.
Przez kilka minut jesteśmy dla siebie. Żegnam się i idę po jedzenie i wino, białe jest rewelacyjne. Podobno któryś z większych lokalnych producentów specjalnie na tę okazję nam je tu
sprezentował. Pycha. Obładowany makaronem z warzywami
wracam do mojego towarzystwa. Wieczór powoli gęstnieje, ale
atmosfera pozostaje ciepła. Ludziom tak niewiele potrzeba do
szczęścia. Przynajmniej nam tutaj. Jemy, pijemy, cieszymy się
sobą, ciepłem, tym, że wszystko jest okej.
Gdy wychodzę, jest daleko po dwudziestej drugiej. Za dużo.
Za dużo wypiłem, za dużo zjadłem. Wytrenowany w niedostatku, nie potrafiłem zachować umiaru. Teraz czuję, że w moim
żołądku wszystko wrzucone razem nie bardzo potrafi znaleźć
drogę dalej i grozi niekontrolowanym odruchem. Idę na bok.
Jest już noc. Wchodzę w jakąś boczną uliczkę. Obok mnie puste
ściany domów, oświetlone przez oddalone latarnie. Znajduję ławeczkę. Siadam. Oddycham. Co za dzień, co za noc. Muszę jakoś dojść do siebie. Nie położę się tak. Nie dam rady spać. Za
moimi plecami przechodzą ludzie, rozmawiają ze sobą. Liczę
minuty, patrzę w ciemność. Podnoszę się. Nieopodal odbywa
się jakieś przedstawienie w plenerze. Dziewczyna i chłopak jeżdżą na koniu. Chyba odgrywają jakąś historię. Jaką? A jakaż
mogłaby być? Wszystkie historie są o miłości. Przynajmniej te,
jakie ludzie chcą w taki wieczór i w taką noc słuchać i oglądać.
Wchodzę na kamień, żeby lepiej widzieć. Ludowych artystów
otacza wieniec widzów. Przyglądam się dłuższą chwilę. Czuję,
że dochodzę do siebie. Organizm zaczyna znowu pracować. Nigdzie jutro nie pójdę. Muszę odpocząć. Więc i spieszyć się nie
muszę do snu, chociaż już północ. Wkładam ręce w kieszenie.
Wracam na główną ulicę. Katedra jest oświetlona od frontu.
Wciąż ludzie chodzą to w tę, to w tamtą stronę, choć mniej ich.
Wpisuję kod w szyfrowy zamek przy drzwiach schroniska.
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Wchodzę. Teraz schody. Na górę. Staram się iść cicho. Łóżka
na sali w większości zajęte. Siadam po ciemku na rozłożonym
śpiworze. Do środka wpada trochę światła z zewnątrz. Z różnych stron słyszę oddechy i pochrapywania. Trochę się rozbieram. Wkładam nogi do śpiwora. Ciągnę za zamek. Pod głową
mam polar zwinięty w poduszkę. Opieram na nim policzek. Zamykam oczy. Raz jeszcze droga ofiaruje mi swój darmowy prezent – sen.
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Dzień 62. Vézelay
Alain przekłada kartki przewodnika. Liczy w pamięci kilometry między punktami na kolejnych mapach, dodaje je, szukając pożądanej odległości pomiędzy dwadzieścia pięć a czterdzieści kilometrów. Potem uważnie przebiega oczami listy
możliwych noclegów i gdy znajdzie taki na moją kieszeń, zaznacza go kółkiem. Podobny znak stawia też na mapce obok.
Zapisuje też długość tak ustalonego etapu. Siedzę naprzeciwko
niego już prawie godzinę. Planujemy dalszy mój marsz do Saint
Jean Pied de Port. Tak naprawdę to on planuje wedle moich
wskazówek, co do moich zdolności fizycznych i finansowych.
Jego ołówek zaznacza następny znaleziony nocleg. Ten będzie
niestety za piętnaście euro. Nic tańszego nie ma, ani przedtem,
ani potem. Ale w drodze jeszcze się zobaczy. Dobrze mieć plany, ale życie ma swoje prawa. Swój urok. Swoje niespodzianki,
te piękne i te okropne.
Rano byłem na mszy w kaplicy w alberdze. To zupełny wyjątek, żeby przy schronisku była kaplica. Niewielkie pomieszczenie. Było wcześnie. Kilkanaście osób przy ścianach. Ksiądz
zakonnik. Słowa. Pieśni, których nie znałem. Gesty, które znałem. Nie klękają. U nas się klęka. Ale wszyscy poważni, szczerzy, prawdziwi. Dobra msza była. Nie taka jak z baru szybkiej
obsługi, jak w myjni samochodowej, zrobić swoje i dalej, w
świat. Była głębsza, prawdziwsza.
Alain dochodzi w swoim zaznaczaniu już w pobliże Pirenejów. Przedostatni nocleg mam w Saint-Palais. To publiczne,
duże i dobre schronisko. Potem ostatni etap do Saint Jean Pied
de Port. Podnosi oczy znad swoich okularów. Oprawki ma grube, ciemne. Nie wiem, czemu to dla mnie robi. Właściwie
mógłby mi sprzedać ten przewodnik i już. Może jest jakaś
wspólnota? Jakieś „razem” ludzi, którzy chodzą do Santiago.
Jakieś „razem” większe nawet i szersze niż samo wyznanie wiary religijnej. Może jest to „razem” ludzkie. „Razem” ludzi w
drodze. Wtedy kiedy nie mamy swojego miejsca. Swojego
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gniazda. Swojego terenu. Kiedy wszyscy jesteśmy podróżnymi,
pielgrzymami. Kiedy wszystko, co mamy, to plecak na grzbiecie i siebie nawzajem. Wtedy człowiek dla człowieka jest kimś
innym niż panem na sąsiedniej zagrodzie, na zamku obok, w
domu po drugiej stronie ulicy. Wtedy naszym wspólnym domem jest ta droga do jakiegoś dalekiego Santiago, które gdzieś
tam być może jest i do którego zmierzamy, idziemy dniami
swojego życia. Więc dlatego właśnie odczuwamy jakąś wspólnotę ze sobą. Na dodatek Alain chyba też wierzący. Choć dla
wielu na tej drodze to jakiś niezobowiązujący temat, często nieobecny. Proszę go, żeby zapisał mi kontakt do siebie.
– Najlepiej na drugiej stronie okładki – mówię.
– Nie... – kręci głową z uśmiechem. – Druga strona po trzydziestu dniach to będzie – i tu wykonuje ruch mięcia gazety. –
Napiszę tutaj.
Otwiera przewodnik kilkanaście stron przed końcem. W
miejscu, gdzie opisany jest etap do Saint Jean Pied de Port. To
tak daleko. Ta bardzo daleko. Czarne litery z długopisu pojawiają się na papierze. Czy kiedykolwiek ich użyję? Nigdy nie
wiadomo. Nie wiemy tego, co będzie. Nie musimy wiedzieć.
Może – nie powinniśmy. Znów jestem wdzięczny, jak wiele
razy w trakcie tej podróży. Drugiemu człowiekowi, obcemu.
Obcemu? Kto jest dla mnie obcy? Nikt? Ściskam go serdecznie.
Jeśli można komuś dobrze życzyć, to właśnie jemu tak życzę.
Żegnam się też z jego żoną. Niech im rośnie to dzieło. Ciekawa
ta droga. Przez Polskę zieloną, przez Niemcy, ich wzgórza i
klasztory, przez Francję niewielkich miejscowości i tej katedry,
w której wczoraj wieczorem byłem na mszy i którą pójdę jeszcze dziś zwiedzić na spokojnie.
Wychodzę i patrzę w dół na stromo opadającą uliczkę. Słońce pada z prawej strony, tak że cienie układają się na fasadach z
lewej. Wracam na chwilę do albergi, żeby zostawić przewodnik.
Idę teraz w dół. Tam przy samym wejściu do Vézelay jest apteka. Kupię plastry na odciski. Zrobił mi się taki paskudny między opuszką dużego palca a następną. Twarde zgrubienie boli i
uwiera przy każdym kroku. Gorsze niż pęcherz. Pęcherze robią
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mi się w tych cięższych butach, o miękko wyścielonej podeszwie. W tych lekkich zrobił mi się odcisk. Gorąco. Ludzie
ubrani tak lekko, jak tylko się da. Rozmaici. Europejczycy,
Azjaci, ciemnej karnacji skóry. Sklepiki i jakieś kawiarnie zachęcają otwartymi witrynami. Schodzę na sam dół. Apteka jest
duża, w nowoczesnym budynku. Wewnątrz sporo przestrzeni.
Pytam najpierw ekspedientkę, czy mówi po angielsku.
– Trochę.
– Czy macie plastry na odciski?
– Co takiego? – w jej oczach zakłopotanie.
– Plastry. Stopy. – Pokazuję palcem na własną stopę. – Boli.
– A... tak, tak. – Prowadzi mnie do gabloty po drugiej stronie. – Tutaj – wskazuje na wystawione opakowania.
Przyglądam się niepewnie. Napisy są po francusku. Podobne
plastry widziałem w Polsce, ale nie wiem, czy przypadkiem nie
są to plastry na pęcherze. Wyjmuję komórkę i zaczynam szukać
w słowniku słów, które widzę na opakowaniach. Pani, nieco zirytowana, zostawia mnie samego. Mylę się przy przepisywaniu.
Słownik niczego nie znajduje. Próbuję jeszcze raz, tym razem
poprawnie. Niestety nadal nie znajduje. Do kitu słownik. Darmowy. Wbijam wzrok w opakowania. Jest kilka rodzajów. Cena
wysoka. Szkoda byłoby źle kupić. W końcu robię zdjęcia tym
opakowaniom. Spróbuję sprawdzić w przeglądarce internetowej. Pocę się od tych usiłowań. Pani podchodzi do mnie i pyta,
czy się zdecydowałem. Zaprzeczam przepraszająco. W takim
razie muszę opuścić aptekę, bo teraz zamykają. Przerwa w najgorętszej części dnia. Będzie otwarte później, o szesnastej.
Dziękuję za informacje i wychodzę. Słońce w najwyższym
punkcie. Dwunasta. Powietrze robi się ciężkie od wysokiej temperatury. Przypominam sobie, jak wczoraj tu docierałem. U kresu sił. Teraz nie mam plecaka. Jestem wypoczęty i najedzony.
Rozglądam się dookoła.
– Cześć – pochodzi do mnie Amerykanin, z którym rozmawiałem na przyjęciu wczoraj wieczorem. – Nie wiesz, czy to
droga przez Bourges? – Wskazuje ulicę biegnącą pod górę.
– Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.
450

– Syn wyszedł wcześniej i mieliśmy iść na Bourges, ale pomyliłem drogę i właśnie wróciłem z powrotem do Vézelay.
– O której wyszedłeś?
– O dziewiątej.
Teraz baczniej przyglądam się mojemu rozmówcy. Nie wygląda dobrze. Trzy godziny marszu w słońcu, przy sporych
przewyższeniach. I to na darmo... Wyciągam GPS i próbuję coś
odnaleźć na ekranie. Bez większego skutku. W końcu idziemy
trochę razem.
– To chyba tędy – mówi, wskazując na zakręt w lewo. Pyta
kogoś, dostaje potwierdzenie. – To na razie – odwraca się i macha do mnie.
– Buen Camino – odpowiadam sakramentalnym pozdrowieniem wszystkich pielgrzymów.
Współczuję mu. Wiem, jak to jest. Nic tak nie ciąży pielgrzymowi, jak błąd, który trzeba nadrabiać dodatkowymi godzinami marszu. A gdy teren jest nierówny i słońce z góry niemiłosierne, taki błąd boli podwójnie, potrójnie, poczwórnie. Takie
już życie pielgrzyma. Takie czasem i nasze życie. Gdy popełnimy błąd, a potem przychodzi za niego płacić. Podwójnie, potrójnie... Jedyna z tego nauka, jaką można wyciągnąć na pielgrzymce, to że mimo wszystko trzeba iść dalej. Bo nie ma innego wyjścia. Bo to pielgrzymka. I koniec. Więc ten cel, jego istnienie i nasze do niego zdążanie, przerasta i przewyższa
wszystko. Istnienie tego celu powoduje, że po zapłaceniu za
błędy idziemy dalej. Nie siadamy, by rozpaczać, by się w tym
błędzie i jego konsekwencjach zagłębiać, by w nim lub w nich
zamieszkać. By zacząć rozpamiętywać. By w pamięci urządzić
tym wszystkim przykrym zdarzeniom, które nas dotknęły bólem, jakieś prywatne ołtarzyki, jakieś ramki do powieszenia na
ścianie, by się nimi zajmować. To pamięć o celu nas napędza.
To jego istnienie nami porusza. To cel jest wszystkim. Jest całym sensem tej drogi. Istniejemy ze względu na cel. Tu – ze
względu na Santiago. Droga nie jest chodzeniem dla chodzenia,
dla zwiedzania, dla doznawania. Gdyby takim właśnie chodzeniem była, to byłyby takie błędy i takie ceny za nie płacone,
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które mogłyby nas przywieść do wniosku, że – już dość. Ale tak
nie ma dość. Ten cel nas wyciąga z kolein, unieważnia przeszłe
błędy, wyrywa z prywatnych przywiązań, zabiera nam to, co
chcemy mieć i daje zdążanie. Dla mnie zdążanie tak daleko, że
nie jestem w stanie o tym pomyśleć, ale jednak ciągle zdążanie.
Podnoszę się wraz z tą ulicą do góry. W sklepiku naprzeciwko gustowne kostury dla pielgrzymów. I kapelusze. Nawet nie
patrzę na ceny. Mam swoje kije. Nowoczesne. Nie tak malownicze. Spełniają swoje zadanie. Tak jak robocze konie, które nie
są piękne, którymi nijak się pochwalić, ale na których człowiek
opiera swoją egzystencję i przetrwanie. Powoli, pnąc się ciągle
do góry, dochodzę do mojego schroniska. Idę dalej. Przede mną
katedra. Wchodzę na schody. Przechodzę przez drzwi. Cisza.
Przestrzeń. Chłód. Światło. Katedra w środku jest piękniejsza
niż na zewnątrz. Jej bryła jakby przyciężka, przysadzista, jak
kobieta, która już dawno przestała być dziewczyną i dbać o linię. W środku jednak inny świat. Surowych kamieni. Stromych
ostrołuków. Przestrzeni, która biegnie wśród kolumn i padającego zewsząd światła. Można się w tej przestrzeni zagubić, zapatrzeć na symetrię i harmonię. Zadzieram głowę do góry. Charakterystyczne łuki pod sklepieniem zbudowane na przemian z
ciemniejszych i jaśniejszych kamieni. Mógłbym tak chodzić i
chodzić tutaj. I nigdy nie przestać. Schodzę w dół. W niewielkim pomieszczeniu, którego podłogą jest lita skała, stoi kilka
kolumn wspierających sklepienie. Na wprost, za metalową kratą, niewielka przestrzeń, ozdobna skrzynia, trumna... Relikwie
świętej Marii Magdaleny. Nie. Nie ma stuprocentowej pewności, że są autentyczne. Ale może właśnie są. Tak jak nie ma stuprocentowej pewności, że Jakub starszy, apostoł Jezusa Chrystusa, leży w katedrze w Santiago. Z jednej strony to tylko
proch, w który kiedyś wszyscy się obrócimy. A jednak kontakt z
materialnymi pozostałościami tych chwil jakoś uobecnia w ludziach to, co się kiedyś działo. Robię zdjęcie. Jeszce jedno z
fleszem. Modląca się kobieta wstaje gwałtownie. Chyba jej
przeszkodziłem. Wzięła mnie za durnego turystę, który lata po
kościołach i miejscach świętych po to, żeby wszystko obcykać i
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potem w trakcie rodzinnych spotkań, przy okazjach towarzyskich, chwalić się tymi wszystkimi zdjęciami.
Katedra ponownie wita mnie przestrzenią. Jakiś mężczyzna
rozstawił trójnóg, ustawia na nim aparat. Jego zdjęcia będą profesjonalne. Nie takie jak moje, robione komórką, niemal z przypadku. Więc to tu święty Bernard wygłosił kazanie, rozpoczynające drugą wyprawę krzyżową. Stąd także królowie Francji i
Anglii wyruszyli na trzecią. Jeśli chciałbym kiedyś jeszcze wrócić do jakichś miejsc na mojej drodze, to po Rüdesheim i klasztorze świętej Hildegardy byłoby to z całą pewnością Vézelay.
Mógłbym tu wrócić i zostać. Na zawsze. Wiedząc, że gdzieś
niedaleko, w bazylice Marii Magdaleny odezwie się śpiew, który ujął moje serce, że kamienne łuki wciąż będą obejmować
przestrzeń, że kolumny wznoszą się nie tylko w przestrzeni, ale
i w czasie, i głosach modlitw. Jakieś piętno nieskończoności i
wieczności daje się wyczuć w takich miejscach jak to. Można tu
ścichnąć. I pozwolić, by ta wieczność zobaczyła coś w nas.
Coś, co przekracza nasze doczesne zabieganie, nasze smutki i
radości, nasze tak zwane życie.
Wychodzę i wracam do schroniska. Czuję się zmęczony. Ten
dzień będę już odpoczywał, zbierał siły. Leżąc na łóżku, przewracam strony przewodnika. Odnajduję pierwszy zaznaczony
nocleg. Piętnaście euro, ponad trzydzieści kilometrów. Wybieram numer. Dzwonię. Angielski rozmówcy jest bardzo, bardzo
prosty. Rozumiem, że możliwe, ale muszę być na szesnastą. To
nie jest bezpośrednio przy szlaku, tylko kilka kilometrów obok,
ale gospodarz podjedzie po mnie samochodem. Usiłuję dopytać,
czy następnego dnia mnie odwiezie w to samo miejsce. Bezskutecznie. Zostaję z tą szesnastą. Trzeba będzie ostro iść. Od tego
zależy nocleg. Wyrzucam wszystko z plecaka. Najdrobniejsze
rzeczy. W kieszeni znajdującej się na tylnej ściance plecaka odnajduję polski paszport pielgrzyma, którego już dawno nie widziałem. Jest z grubej tektury. Dużo masywniejszy od niemieckiego czy francuskiego. Taki niezniszczalny trochę. Zastanawiam się, czy ten kawałek sztywnego papieru nie mógł mnie ranić w plecy, kiedy szedłem, powodując ból, którego źródła nie
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mogłem zidentyfikować. Nie wiem. Na wszelki wypadek przenoszę go do kieszeni w górnej klapie plecaka. Wieczorem czeka
mnie obiad w gronie pielgrzymów. Potem drugi nocleg w Vézelay. Potem droga przez Francję, tym razem już wytyczonym
szlakiem Świętego Jakuba.
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Dzień 63. Cuncy-lès-Varzy
Bolą mnie stopy. Idę po asfalcie, bo wybrałem tę drogę zamiast szlaku wytyczonego na mapie. A wybrałem, bo nie byłem
pewien, czy gdzieś nie zabłądzę, nie pomylę drogi. Nawet trochę dalej jest tą szosą, bo okrąża ona łukiem las, przez który
prowadzi szlak świętego Jakuba. Więc chyba nie jestem takim
idealnym pielgrzymem, bo idealny pielgrzym idzie wyłącznie
po szlaku. W ogóle idealny katolik, chrześcijanin, mężczyzna,
człowiek ma jakiś przewidziany zestaw tego, co powinien robić, tego, jak powinien się zachować, tego, co powinien wybierać i jak decydować. Ideał to zawsze coś zafiksowanego, stałego, niezmiennego, co powinieneś wypełnić. Inaczej nie spełniasz wymaganych warunków. Nie chce mi się takich ideałów.
Nie jestem idealny. Jestem zdążaniem. Marszem. Pod prąd. Pod
ból. Pod przeciwności. Jestem cieszeniem się pięknem strumienia, dobrocią ludzi, myślami o Bogu. Nie ma we mnie nic z idealności. W całej tej mojej pielgrzymce – do takiego wniosku teraz dochodzę – liczy się w zasadzie tylko jedno: dojdę czy nie
dojdę? Dla ludzi są ważne różne sprawy. Dla mnie to jedno.
Cała reszta nie ma znaczenia. Traci je. Nie ma znaczenia, ostatecznie rzecz biorąc, czy było pięknie, czy było ciężko. Czy
było miło, czy było boleśnie. Czy spotkałem dobrych, czy złych
ludzi. Czy pogoda była, czy widoki, czy zabytki, czy w kółko
deszcz albo palące słońce. To wszystko zniknie, minie. To
wszystko będzie bez znaczenia. Dojdę tam albo nie dojdę. Z
pielgrzymką jak z życiem. Może życie jest pielgrzymką. I
wszystko w sumie jest bez znaczenia, w zestawieniu z tym ostatecznym celem. Nasze wszystkie cierpienia, ból, porażki. Nasze
nadzieje, starania, osiągnięcia. Ostatecznie rzecz biorąc liczyć
się będzie to, czy na koniec dotarliśmy, czy nie, do celu, do
wiecznego życia i szczęścia. Czy może do wiecznego rozminięcia się z tym celem. To cel określa drogę i ją kształtuje. Przywiązanie się do drogi, do tego co się na niej wydarza, tylko spowalnia.
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Muszę dojść na szesnastą, a to ponad trzydzieści kilometrów.
Więc idę ciężko, odpoczywam mało. Nie poszedłem nawet na
specjalne błogosławieństwo w Vézelay. To byłaby godzina
później, jeśli chodzi o wyruszenie w drogę. Rano dostałem
lekkie śniadanie. I pomknąłem. Pierwszy wstałem i pierwszy
wyszedłem. Jest gorąco. W miarę upływu kilometrów i godzin
robię się głodny. Daty, godziny, dni tygodnia już mi się
mieszają w tym wysiłku, w tym zdążaniu. Każda chwila to
wysiłek. Taki czy inny. Ile już przeszedłem? Ile mam do
przejścia? Nie wiem. Samochodów na drodze mało. Te, które
się pojawiają, zjeżdżają lekko w lewo, robiąc mi miejsce.
Uśmiecham się. Dziękuję kiwnięciem głowy. W jakiś sposób
czuję się lepiej. Lepiej niż przed Vézelay. Teraz jestem już na
szlaku. Idę do jakiegoś umówionego miejsca. Nie pędzę
szalenie przez kraj, nie wiedząc, gdzie się zatrzymam, czy i
gdzie będę spał. Problem jest taki, że nigdzie po drodze nie
znajduję sklepu. Nie mogę kupić nic do jedzenia. Ćwierć
bagietki rano już dawno wyparowało z mojego żołądka. Ale
pamiętam jeszcze wczorajszy obiad. Boli mnie biodro pod
pasem od plecaka. Coś tam zmieniam przy zapięciu i idę dalej
obok lasu, przez otwarte pola, moje kroki zlewają się w jeden
ciąg, w jakiś strumień biegnący przez ten kraj, przez ten dzień.
Kroki każdego z nas tworzą taki strumień, taką ścieżkę. Z nich
wszystkich tworzy się rzeczywistość. Rzeczywistość ludzi. Nie
zastanawiam się nad tym. Rytmicznie powtarzam kroki.
Powtarzam je, aż w końcu dochodzę do umówionego miejsca.
Jest piętnasta pięćdziesiąt siedem. Zdejmuję plecak. Siadam na
trawie. Trochę w dole widzę niewielki kościółek. To według
mapy Cuncy-lès-Varzy. Wyjmuję moją komórkę. Dzwonię pod
numer mężczyzny, z którym się umawiałem. Ciągle nie wiem,
czy odwiezie mnie ze swojego domu z powrotem na szlak.
Odbiera. Już jedzie. Mam czekać pod kościołem. To jakieś
dwieście, trzysta metrów. Zakładam plecak. Zapinam wszystkie
paski. Pędzę. Docieram do kościoła. Uff. Zdążyłem. Pojawia się
renault. Jest mój gospodarz. Pytam go, czy jutro mnie odwiezie
w to samo miejsce.
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– Oczywiście. Teraz cię zabiorę na nocleg, a jutro rano przywiozę tutaj z powrotem.
Oddycham z ulgą. Jedziemy kilka kilometrów wąską, krętą
drogą, która to się podnosi do góry, to opada w dół. Dojeżdżamy do niewielkiej miejscowości. Kilkanaście domów wzdłuż
jednej ulicy. Dom mojego gospodarza nie wygląda reprezentacyjnie. W środku również bez szału. Raczej biednie. Mój pokój
i łóżko jest na górze. Mało komfortowe, ale to nie ma dla mnie
znaczenia. Gorzej, że na dole w kuchni nie ma czajnika elektrycznego. Zaczynam od zapłacenia piętnastu euro.
– Czy mógłbym zagotować wody na herbatę? – pytam hospitalero. Czy mogę go tak nazywać? To raczej drobna prywatna inicjatywa aniżeli alberga.
– Tak, bardzo proszę. – Mężczyzna prowadzi mnie do kuchni. Odkręca zawór gazu w niewielkiej maszynce i wyjmuje z
kieszeni zapałki. Zapala ten gaz. Garnek, wcześniej zajrzałem,
okres swojej czystości ma raczej za sobą. Nic to. Nalewa do
niego wody. Wszystko się ugotuje. – Jutro o siódmej zrobię
śniadanie. O siódmej trzydzieści odwiozę pana pod kościół. Dobrze?
– Dobrze – zgadzam się mechanicznie. Właściwie średnio mi
to pasuje, bo jutro chcę iść do Charité-sur-Loire, a to dobrze ponad czterdzieści kilometrów. Tak naprawdę wypadałoby wyjść
o wiele wcześniej. Ale tu jest jakoś dziwnie. – A co do śniadania – zaczynam ponownie – to wie pan, nie jem słodkiego, więc
proszę nie szykować marmolady ani dżemu. – Mam cichą nadzieję, że w ten sposób dostanę więcej masła albo pieczywa.
Ale wiadomo, jak to bywa z takimi nadziejami.
– A gdzie pan jutro chce iść? – Mężczyzna wymienia miejscowość położoną dwadzieścia kilometrów dalej. Kręcę głową:
– Nie. Do Charité-sur-Loire.
– Wow. – Robi duże oczy i mina mu poważnieje. – To może
chce pan wyjść wcześniej? – Potwierdzam skinięciem głowy. –
To może śniadanie o piątej, a wyjedziemy o piątej trzydzieści?
– Uśmiecham się i potwierdzam, że tak będzie lepiej.
Wychodzę na zewnątrz, bo w środku nie działa moja komór457

ka. Trzeba pójść trochę w prawo. Tam droga idzie pod górę i
ponoć telefon łapie zasięg. Rzeczywiście pojawia się sygnał
łączności. Wysyłam krótki SMS do domu, informujący gdzie jestem i że, jak zawsze, wszystko w porządku. Jestem śmiertelnie
głodny. Po lekkim francuskim śniadaniu w Vézelay cały dzień
szedłem bez jedzenia. Po prawej stronie ulicy stoi drzewo owocowe. Jakieś dziwne śliwki na nim. Zrywam kilka. Wycieram
wierzchem dłoni. Są różowo-fioletowe. Nagryzam. Cierpki,
słodko-kwaśny smak. Nie całkiem dojrzałe. Co to właściwie
jest? Wracam do domu, w którym mam nocować i pytam gospodarza, czy to się nadaje do jedzenia. Najpierw się przygląda
z uwagą, ale w końcu potwierdza. Tak. Można to jeść. Wracam
więc pod śliwę. Moje kieszeni wypełniają się. Dwie z przodu.
Dwie z tyłu. Teraz te po bokach. Muszę coś zjeść. Po prostu
muszę. Co będzie z moim żołądkiem? Nie wiem. Gdy wracam,
robię sobie z torebki foliowej durszlak. Wrzucam do niej śliwki
i leję wodę. Przez niewielkie dziurki woda wycieka z torebki.
Płuczę tak owoce. Potem, już w pokoju, zaczynam konsumpcję.
Jem większość tego, co przyniosłem. Słodko i kwaśno mi w
ustach. Ale zawsze to coś. Ostatnią garść zostawiam na jutro.
Kawałkiem papieru toaletowego wycieram wilgoć, którą moja
konsumpcja zostawiła na niewielkim stoliku. Pochylam się nad
łóżkiem. Rozkładam mój czerwony śpiwór. Z żołądkiem pełnym śliwek wsuwam się do niego. Zaciągam zamek. Pod głową
mam reklamówkę z polarem. Czuję się bardzo zmęczony. I
kwaśno mi na języku. Na szczęście, jak zwykle w takich chwilach, o niczym nie myślę.
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Dzień 64. La
Charité-sur-Loire
Przekombinowałem. Liczyłem na to, że jak zrzeknę się zawczasu marmolady na śniadanie, to tytułem rekompensaty, w
końcu to piętnaście euro za nocleg, dostanę coś w zamian. No
cóż. Nie chcesz marmolady, to nie. Jem jedną czwartą wczorajszej, gumowej już, bagietki. Na dodatek mam maleńkie opakowanie z masłem. Mój gospodarz nie ma herbaty, więc dostałem
miętę. To dobre na trawienie po tym sutym śniadaniu. Ciemno
na dworze. Pakuję resztę rzeczy i schodzę na dół. Jedziemy pod
kościół w Cuncy-lès-Varzy. Ruszam. Wytyczonym szlakiem Jakuba do Charité jest prawie pięćdziesiąt kilometrów. Szosą siedem kilometrów mniej. Idę szosą. Muszę dojść. Tym razem
przed siedemnastą. Po prostu muszę. Nie mam innego wyboru.
Nie mogę iść wolniej, krócej, bo to drożej i dłużej, i w ten sposób nie dojdę, bo moje zasoby są ograniczone. Nie mogę iść
szlakiem, bo to za długo i nie przyjdę na czas, jeśli przyjdę w
ogóle. Jedyne, co mogę, to iść tą szosą przez czterdzieści dwa
kilometry. Mam ze sobą śliwki i pełne butelki wody. Dzień już
wstał i kołyszę się na moim szlaku. Przetwarzam ból i zmęczenie na kilometry. Coraz bardziej boli mnie lewe biodro w miejscu, gdzie zapina się na nim pas. Sprawa z tym biodrem robi się
trochę rozpaczliwa. Przesuwanie plecaka w górę powoduje ból
pleców. Rozpinanie go obciąża ramiona. Szamoczę się z tym
bólem i z tymi manewrami w palącym słońcu, które spada z
góry i wysysa wilgoć ze wszystkiego dookoła. Kierowcy są w
porządku. Ruch zresztą niewielki. W środku dnia zatrzymuję się
na odpoczynek. Podnoszę koszulkę, opuszczam spodenki. Na
powierzchni skóry otaczającej kość biodrową widzę duże, czerwone wzniesienie. Jakaś gulka czy wielki pryszcz. Dotykam
tego. Boli jak cholera. I na tym mam zapinać biodrowy pas,
który przenosi ciężar plecaka? Siadam bezradny. Gdyby można
było sobie popłakać. Jakoś wykrzyczeć, że tak nie powinno
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być. Że to nie tak. Że nie na tym polega pielgrzymka, żeby się
wiecznie szamotać z jakimś bólem, z jakimiś przeciwnościami,
z niepewnością. To powinno być w jakichś rozsądnych granicach. Tak, żeby owszem, się zmęczyć, ale bez przesady. Żeby
coś zobaczyć. Nacieszyć się trochę życiem, zwiedzaniem, krajobrazami. A ja? A ja się ciągnę w tempie ponad trzydziestu kilometrów dziennie do przodu. Idę przez te wszystkie odczucia i
poza bólem, i zmęczeniem mam na dokładkę jakieś zmiany
skórne, które będę dalej ranił. Nieważne. Nie mam wyjścia.
Muszę iść. Podnoszę się. Który to już raz? Ile razy jestem w
stanie się podnosić? Jaka jest odpowiedź? Tyle, ile będzie trzeba? Tak długo, jak długo dam radę? Przechylam do ust butelkę
z wodą. Kolejne łyki uspokajają moje rozdygotane wysiłkiem i
gorącem wnętrze. Zakręcam ją. Woda to życie. Co jest naszym
życiem? Każdy pod to słowo, pod to pojęcie coś podstawia.
Moje dzieci to moje życie. Moja praca to moje życie. Kariera.
Szacunek. Firma. Co jest moim życiem teraz? Teraz jest nim
droga. Do miejsca, które gdzieś tam jest. To wszystko, co mam.
Kolejny dzień. Kolejne kroki. Kolejny etap. Strasznie mi się to
życie uprościło. Czy jest mi od tego łatwiej? Nie sądzę. Ale jestem skupiony. Na co dzień, w życiu, które zostawiłem za sobą,
robiłem różne rzeczy w różnym czasie. Często w tym samym
czasie. Właściwie to nie wiem, czy gdzieś dążyłem, czy po prostu starałem się przetrwać. Albo żyłem trochę automatycznie.
Przez to wszystko, przez to chodzenie w różnych kierunkach na
raz, frustrowałem się. Moje życie było bogate, ale od tego bogactwa nie było mi lekko. Może za dużo miałem? Pragnień.
Tego, co chciałem. Tego, co było ważne, na co dzień, każdego
dnia. Tego, co lubiłem. Tego, co kochałem. Za dużo. Teraz mam
tylko plecak i kilkadziesiąt dni marszu za sobą. Nie mam swojego miejsca. Nie mam swojego domu. Swojego otoczenia. Łóżka, fotela, komputera, ścieżek, które znam. Miejsc, do których
lubię chodzić czy jeździć. Mam tylko wysiłek. I niestety często
cierpienie. Mam jeszcze samotność, ale do niej jakoś się już
przyzwyczaiłem. Zresztą – parę słów można czasem wieczorem
zamienić. W Vézelay w ogóle mogłem sobie pogadać, bo inni
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pielgrzymi mówili po angielsku. Teraz znów idę sam. Tylko te
kilometry i to słońce. Gdy wiatr wieje znad rozgrzanej słońcem
jezdni, to jakbym szedł naprzeciw działającej farelki. Nieważne. Moje życie się zawęziło. Do odpowiedzi na to jedno tylko
pytanie, czy dam radę dzisiaj dojść do końca etapu. Daję radę.
Rytmicznie uderzam stopami w nawierzchnię drogi. Czasem asfaltowej, czasem trawiastej. Ciągle daję radę. I nie pytam o
przyszłość. Niosę ze sobą tylko „teraz”. Na więcej nie starczyłoby mi siły. Wraz ze wzrostem temperatury wszystko zlewa mi
się w oczach i w świadomości. Najgorzej nie jest wcale w południe, gdy słońce powinno stać najwyżej i najbardziej dawać się
we znaki. Najgorzej jest po południu. Po czternastej. Wtedy
rozpalone otoczenie oddaje zebrany żar, a z góry ciągle docierają kolejne fale gorąca. Powietrze robi się lepkie i prawie parzące.
Do tablicy zapowiadającej La Charité docieram około szesnastej. Robię sobie na jej tle zdjęcie. Wyglądam fatalnie. Jakby
właśnie mnie ktoś ze skóry obdzierał. Robię następne. Teraz lepiej, ale ciągle jestem skrzywiony. Zaciśnięte usta, zmarszczone
brwi. Owszem, po czterdziestu kilometrach szybkiego marszu
w upale tak się pewnie wygląda. Robię kilka oddechów. Teraz.
Jeszcze jedno. Okej. Teraz wyglądam już dobrze. Twardy podróżnik, niezłomny pielgrzym. To się da gdzieś zapamiętać.
Bardzo ważne, jak się wychodzi na zdjęciach. Trzeba się uśmiechać i odpowiednio zapozować. Trzeba się pokazać ze strony,
jaką ludzie chcą zobaczyć. Nie jako steranego, obdartego czy
balansującego na krawędzi wytrzymałości człowieka. Trzeba
wyglądać tak, jak się chce, żeby ludzie człowieka widzieli. Public relations jest konieczne. Droga do La Charité nagrzana do
granic możliwości. Już niedaleko. Kilka kilometrów. Może trzy.
Przechodzę je po prostu. Jak całą drogę do tej pory. Ta droga to
nie jest poezja. To jest proza. Droga strasznie zwyczajna. Nadzwyczajne wydarzenia też mi się zdarzają. Ale dziewięćdziesiąt
procent czasu to kurz, wysiłek, ból i zmęczenie. I tak w kółko.
Do biura informacji turystycznej w La Charité docieram tuż
przed siedemnastą. Wita mnie młoda kobieta. Za czternaście
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euro dostaję klucz i wskazówki, jak dotrzeć do położonej nieopodal albergi. Gdy tam dochodzę, padam na łóżko. Alberga
składa się z kuchni, która jest jednocześnie przedsionkiem, i pokoju z piętrowymi łóżkami. Jestem sam. Czuję w nogach pulsowanie krwi. Oddycham. Czekam, aż mój organizm wróci do jakiej takiej równowagi. Najważniejszą potrzebą, jaką muszę zaspokoić, jest głód. Śliwki z Cuncy-lès-Varzy to nie było wiele.
Zbieram się. Siadam na łóżku. Wkładam ponownie buty. Podeszwy stóp mam gorące i wrażliwe. Wyrzucam z plecaka wszystko, co w nim mam. Gdy dochodziłem do Charité, widziałem na
mapie, że niecały kilometr od albergi mieści się Aldi. Wkładam
plecak i wychodzę na miasto. Idę ulicą pod górę. Potem zakręcam w lewo. Odnajduję supermarket. Gdy dochodzę do kasy, w
moim koszyku jest pół kilograma makaronu, dwie duże bagietki, dwieście gramów tartego żółtego sera, dwieście gramów
szynki pokrojonej w kostkę, kiełbasa salami, ser pleśniowy,
dwie duże butelki wody mineralnej. Kasjerka chce zajrzeć do
mojego plecaka. Pokazuję jej wnętrze. Pewnie takie procedury.
Wracam z moimi skarbami do schroniska. Nadal nikogo, oprócz
mnie, w nim nie ma. Gotuję w garnku makaron, większą jego
część. Wrzucam pod koniec krojoną szynkę. Gdy całość już
ugotowana, posypuję tartym serem. Siadam przy niewielkim
stole i jem. Jestem każdym kęsem. Czuję jak pożywienie mielone jest przez moje zęby. Jego smak rozpływa się po moich
ustach i podniebieniu. W końcu wpada do żołądka, wywołując
przemiłe uczucie sytości. Następny kęs. I następny. Jedzenie
jest równie ważne jak spanie i sam marsz. Wreszcie się mogę
najeść. Bez ograniczeń. Bez hamulców.
Gdy kończę, biorę do ręki zeszyt i przewodnik. Siadam przy
stole i próbuję wypisać sobie wszystkie pozostałe miejscowości, gdzie miałbym się zatrzymać we Francji. Co prawda Alain
z Vézelay pooznaczał mi je w przewodniku, ale teraz przenoszę
ich nazwy i odległości między nimi do zeszytu. Układam jedna
pod drugą na białej kartce w drobną kratkę. W ten sposób wysuwają się jakby z tego przewodnika i układają przede mną w jakiś łańcuch, w uchwytną wzrokiem i umysłem całość. Pięć,
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dziesięć, piętnaście, dwadzieścia. Naliczam dwadzieścia siedem
albo osiem, w zależności od wariantu. Patrzę na obraz przede
mną. Patrzę i po raz pierwszy od momentu, gdy wyszedłem z
domu, dostrzegam. Co dostrzegam? Dostrzegam realność tego,
że mogę dojść. Że droga do Santiago jest możliwa. Że naprawdę mogę tam dojść. Dodaję dni, zakładam ewentualne poślizgi.
Wychodzi mi na to, że za jakieś sześćdziesiąt, sześćdziesiąt pięć
dni powinienem dojść do Santiago. Właściwie do tej pory nigdy
nie brałem tego na poważnie. Santiago było dla mnie pewnym
hasłem, czymś nierealnym, wyznawanym z pewnym wstydem
celem pielgrzymki, osiągnięcia którego wcale nie byłem pewny.
Byłem właściwie przedzieraniem się przez dni i trudności, szedłem jak w gęstym lesie, tak że nie widziałem tak naprawdę
celu, do którego zmierzałem, byle naprzód. Teraz po raz pierwszy ten cel pojawił się przede mną jako coś osiągalnego. W realnym czasie i w realny sposób. Wystarczy, że będę szedł jak
dotychczas i mam szansę tam dojść. Wiem, przez jakie miejscowości. Wiem mniej więcej, ile kilometrów, wiem, którędy. Siedzę tak nad tym zeszytem i odczuwam tę zmianę, zmianę mojej
drogi, która z marszu we mgle niepewności staje się podróżą
znanym, wytyczonym szlakiem prowadzącym do Santiago.
Słyszę jakieś rozmowy na zewnątrz. Przez okno widzę
dwóch rowerzystów z torbami podróżnymi, stojących przed
wejściem do albergi. Otwieram szerzej okno. Może szukają
noclegu? Może chcą tu przenocować? Wychodzę z pokoju i
otwieram drzwi na zewnątrz. Nie reagują na moje pojawienie
się i rozmawiają dalej ze sobą. Nie wiem, czy to pielgrzymi,
czy turyści. Ale wejście do albergi jest oznaczone, a oni nie
zwracają na mnie uwagi. Wracam. Przebieram się. Spodenki i
koszulkę zaczynam prać w zlewozmywaku. Są tak przepocone
po dzisiejszym dniu, że nie sposób ich włożyć ponownie. Zapada zmierzch. Za oknem światło dnia zastępuje szarość wieczoru. Miasto żyje i rozkwita o tej porze. Ja padam na łóżko. Nadal
nikogo więcej nie ma. Jestem sam. Leżę na otwartym śpiworze.
Bardzo gorąco. Zamykam oczy. Wszystko, czym jestem, odpoczywa. Odpoczywają też moje myśli, które razem ze światłem
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dnia gasną, pozwalając nieświadomości, a może miłości, która
nas utrzymuje przy życiu, leczyć wszystko to, co dzisiaj naruszyłem i nadwyrężyłem. Gdy mnie już nie ma, nieznane mi procesy odbudowują moje ciało. Koją zadrażnienia. Odnawiają
moją psychikę. Może to sam Bóg obejmuje mnie swoją miłością.
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Dzień 65. Montifault
Słońce dopiero się podnosi. Wyszedłem właśnie z mojej albergi. Na śniadanie reszta makaronu z dodatkami. Do plecaka
mam przypiętą koszulkę i spodenki, nie wyschły w nocy. Alberga jest pod numerem dwa. Właśnie czynię ostatni rzut oka na te
drzwi, za którymi spałem w nocy. Ile to już miejsc, w których
spałem? Wszystko w tej mojej podróży jest niewiadomą. Teraz
już mniejszą, bo mam przewodnik i idę pomiędzy wyznaczonymi noclegami. Ale wciąż wszystko nowe. Na wysokiej wieży,
nie wiem, kościoła czy ratusza, ósma dwadzieścia. Mijam zabudowania i wchodzę na most w La Charité. Loara jest płytka i
szeroko rozlana. Liczne kamienie wychylają z wody swoje szare łby. Na niewielkich wyspach kępy drzew i krzewów. Łachy
piasku u brzegów. Przechodzę na drugą stronę. La Charité zostaje na wschodnim brzegu. Gdy teraz patrzę na nie wstecz,
słońce właśnie wychodzi spoza niskich, rozsnutych po niebie
niczym strzępy waty, chmur. Patrzę tak na ten most i stoję niemy. Niczego nie formułuję. O niczym nie myślę. Donikąd się
nie spieszę. W tej jednej chwili po prostu tu jestem. Nad Loarą.
A słońce wchodzi wyżej, tak że cienie latarni przy moście zaczynają się układać na lśniącym w porannym słońcu asfalcie.
Ciemne na tle jasnego nieba wieże wydają się mnie żegnać. Nie
miałem sił ani czasu, by się im przyjrzeć, by zanurzyć się w atmosferę miasta, pobratać z chodnikami, pozbliżać z wieczorem,
siedząc przy jakimś stoliku w zagubionej kafejce. Na nic nie
mam czasu, bo pędzę, ale w tym pędzie mam czas na te kilkadziesiąt sekund, które teraz daję temu miastu. Bez warunków i
oczekiwań. I pewnie tak powinienem żyć. Dając siebie, bez warunków i oczekiwań, w każdej chwili, jaka mi się przydarza.
Tylko tak mogę obdarzyć świat i ludzi sobą. Czyli kim, czym
właściwie? Nie wiem. Może miłością. Bo czy nie jest miłością
zachwyt? Czy nie jest nią wyciągnięcie pomocnej ręki? Dobra
intencja? Podzielenie się tym, co się ma? Wspólna radość?
Wspólny smutek? Czy właściwie miłość nie polega na tym wła465

śnie słowie „wspólny”? Na byciu razem, na wspólnocie? Odwracam się. Mijają mnie domy i ulice. Zza pleców płynie ku
mnie słońce. Spada gdzie popadnie. Na dachy, samochody, ludzi, drzewa. Jak miłość Boga spada na wszystko i wszystkich, i
wszystko w niej jest zanurzone, tylko ludzie się szarpią, by jakoś się z niej wydostać i wreszcie być poza nią, wolni od
wszystkiego.
Uśmiecham się do drzew. Znów małe miasteczko. Przysadzista bryła kościoła z zegarem na wieży, pokazującym godzinę
dziesiątą. Chwilę później otwiera się przede mną krajobraz pól i
łąk. Przy drodze stoi jabłoń. Zrywam jeden owoc. Kwaśny. Ale
daje się zjeść. Zrywam jeszcze jeden. I jeszcze jeden. I jeszcze
dwa do kieszeni. Dzięki owocom przeszedłem przez Niemcy.
We Francji inna historia, nie ma wiśni ani czereśni. Drzewa
głównie takie, co zdobią, dekorują. Ale czasem się trafi śliwa
lub jabłoń. Niebo jest przymglone. Dzięki temu słońce nie rani
mnie jak dzień wcześniej. Szosa przede mną rozpościera się
przynajmniej dwa kilometry naprzód. Żadnego samochodu. Po
liniach wysokiego napięcia, wiszących na betonowych słupach,
płynie prąd. Kto wie, może jeszcze informacje. Ale nie. To chyba po prostu zasilanie. Krwiobieg cywilizacji. Dociera do każdego miejsca, każdego domu. Wszyscy jesteśmy podłączeni. Na
lewo od drogi na horyzoncie niewielki las. Rząd wysokich
drzew. Chyba będę tam musiał zawitać po tych jabłkach. Owoce mają to do siebie, że czasem zmieniają perystaltykę jelit. Na
lewo i prawo bezkresne ścierniska. Po horyzont. Nawet sprasowane bele słomy zostały już zabrane. Równe płaszczyzny żółtego koloru. Dziś idę do Montifault. To kilka zabudowań w pobliżu miejscowości Baugy. Około trzydzieści kilometrów przed
Bourges. Dzisiejszy etap jest krótki, dwadzieścia pięć kilometrów. To prawdziwy relaks po ostatnich dwóch dniach. Nie spieszę się. Las już minąłem. Idę miarowo. Dochodzę w końcu do
odgałęzienia drogi w lewo. Na drewnianym słupku jest śmieszna, biedna tabliczka z napisem „Montifault”. Jest też napis:
„Droga prywatna”. Idę więc prywatną drogą. Wszystko na tym
świecie ludzie by chcieli mieć prywatne. A może przesadzam.
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Nie wszyscy i nie wszystko. Jednak chyba rozumiemy, że pewne sprawy muszą być wspólne, publiczne, wszystkich. Przede
mną spore zabudowania. Jakby jakaś duża farma z szeregiem
rozmaitych budynków. Wchodzę w przestrzeń dziedzińca. Rozglądam się. Jeden z budynków sprawia wrażenie mieszkalnego.
Za oknem przy komputerze siedzi mężczyzna. Podchodzę do
drzwi i naciskam dzwonek.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry.
– Jestem pielgrzymem. Czy mógłbym u państwa przenocować?
– Ach, to pan do nas dzwonił?
– Tak. Wczoraj.
– Wcześnie pan przyszedł.
– Rzeczywiście. Szybko szedłem.
– Bardzo proszę – mężczyzna wskazuje mi drogę. Idziemy
kilkadziesiąt metrów do innego budynku. Wewnątrz duże pomieszczenie z jakimiś zapasami, słoikami. Dalej drzwi do przyzwoitego pokoju sypialnego. – Tu pan może spać. Proszę wybrać sobie łóżko. Pan pozwoli, pokaże panu łazienkę i toaletę.
Pytam jeszcze mężczyznę o możliwość zrobienia herbaty.
– Tu – wskazuje mi stojącą kuchenkę mikrofalową.
Nigdy nie gotowałem wody w kuchence mikrofalowej. Ale
zawsze kiedyś jest pierwszy raz. Zostaję sam. Siadam na łóżku.
Zastanawiam się nad dniem jutrzejszym. Dzwonię do Bourges,
do schroniska płaconego donativo. Okazuje się, że niemożliwe.
Inne schroniska to za duży wydatek dla mnie. Trzeba będzie iść
jakieś czterdzieści pięć kilometrów, dalej za Bourges, żeby znaleźć w miarę przystępny nocleg. A co z niedzielą? Co z kościołem? Co z mszą? Kładę się na to łóżko. Zamykam oczy. Zmęczenie zabiera moją uwagę i świadomość.
Słyszę pukanie do drzwi. Podnoszę się. Wchodzi ten mężczyzna, który mnie przyjmował.
– Przepraszam. Mam takie pytanie. Czy chciałby pan może
odwiedzić kościół?
– Tak.
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– I pójść na mszę dzisiaj?
– Tak.
– To proszę się przygotować, za pięć minut wyjeżdżamy.
Mężczyzna znika, a ja się zastanawiam nad zbiegami okoliczności. Uśmiecham się sam do siebie. Jak to właściwie możliwe? Że to wszystko tak się właśnie układa. Na podwórzu spotykam kobietę i młodego chłopaka, sam nie wiem, może mężczyznę. Gdy przybyło mi lat, to wszyscy poniżej trzydziestego
roku życia to młodzież. Wsiadamy do francuskiego vana. Droga
nie jest długa. Kościół niewielki, tradycyjny. Siadam z tyłu, za
nimi, bo kobieta poszła do przodu i nie wiem, czy wróci, czy to
miejsce obok jest dla mnie. Pojawia się ksiądz i zaczyna się
msza. Czytam gesty i słowa. Mam jakieś kartki ze słowami
śpiewanych pieśni. Niektóre wyrazy potrafię przeczytać i wtedy
włączam się w ogólne śpiewanie. Msza to rzecz dobrze mi znana. W końcu od tylu lat niezmiennie na niej jestem. Teraz po
francusku. Piękny jest ten język. Naprawdę. Słyszałem, że
Francuzi są zadufani. Że dumni za bardzo. Ale nie wiem, czy
zdają sobie sprawę, jak bardzo muzyczny i melodyjny jest ich
język. Słucham modlitw w tym języku. I uśmiecham się do
piękna w nim zawartego. Myślę, że nasz język jest językiem natury, szumu strumieni, szelestu liści, plusku wody. Francuski
zdaje mi się językiem sztuki, językiem piękna. Lubię go. Choć
tak mało znam. Gdy po mszy wszyscy wychodzimy, jakaś rodzina do nas podchodzi i zaczyna rozmowę. Pytają mnie po angielsku, skąd jestem i dokąd idę. Zapraszają na obiad. Odmawiam. Jestem z moimi gospodarzami i z nimi wrócę. Żegnamy
się w dobrych stosunkach. Samotny pielgrzym, wędrujący już
ponad dwa tysiące kilometrów do Santiago, nawet tu robi wrażenie. Chyba jedyne miejsce, gdzie takiego wrażenia nie robi,
to jego własny dom. Tam ludzie zajęci są swoimi sprawami.
Zresztą nawet Jezus nie mógł uczynić żadnego cudu tam, gdzie
go znali, wśród swoich. Czy to ogólna zasada? Jakieś prawo, do
którego stosują się ludzie? Więc niedzielną mszę mam już z
głowy. Gdybym jutro nie mógł, a pewnie nie będę mógł być, to
sobotnia się liczy. Cud. Przywieźli mnie. Zapytali. Teraz wraca468

my. Zapraszają mnie na obiad. Siadamy przy stole wystawionym na dworze. Eric, tak ma na imię gospodarz, jest ciekawy
wszystkiego. Tego, jak jest w Polsce, dlaczego idę. Jego żona
jest przesympatyczna. Młody człowiek okazuje się nie być ich
synem, tylko jakimś gościem. Jedzenie jak we Francji. Aperitif,
sałatka, drugie danie, sery. W miarę swobodnie rozmawiamy,
bo mówią po angielsku. Schodzi nawet na politykę i żarty.
– A gdzie jutro idziesz? Do Bourges?
– Nie, nie do Bourges. – Wymieniam nazwę miejscowości
położonej kilkanaście kilometrów dalej.
– Ale to strasznie daleko. Dlaczego nie do Bourges?
– No cóż. Prawdę mówiąc, to jest duże miasto i trudno tam
znaleźć przystępny dla mnie nocleg.
Spoglądają na siebie i zamieniają kilka zdań po francusku.
– Jak chcesz – zwraca się do mnie żona Erica – to zadzwonimy do naszych przyjaciół w Bourges i zapytamy, czy możesz u
nich przenocować.
Nie wiem, co odpowiedzieć. Odpowiadam, co myślę:
– Byłoby mi bardzo na rękę.
Nie potrafimy. Ja nie potrafię. Zrewanżować się. Za zwykłe
dobro, które spotykam po drodze. Potrafię się pomodlić następnego dnia. Ale czy to wystarczy? Na pewno nie. Więc co? Więc
nic. Nie mogę. Nie mogę odpłacić. Na tym to właśnie polega.
Co? Dobro. Dobro na tym polega. Bo inaczej to by była po prostu wymiana. Coś za coś. A tak. Jedyne, co mogę, to kiedyś komuś, jak będzie taka okazja i może nie jedna, pomóc. Okazać
trochę dobra, tak jak oni okazują mi teraz swoim zainteresowaniem, próbą znalezienia noclegu w mieście, w którym ja bym
tego noclegu nie znalazł.
– Załatwione – mówi żona Erica i wręcza mi kartkę z adresem i numerem telefonu.
– Dziękuję bardzo.
– Nie ma sprawy. Moi znajomi prosili tylko, żebyś zadzwonił tak dwie godziny przed tym, zanim do nich dojdziesz.
– Oczywiście – odpowiadam.
Robi się ciemno. Rozmawiamy jeszcze przez kilkanaście mi469

nut. W końcu dziękuję im za wszystko i wracam na nocleg do
siebie. Chcę zagotować sobie wodę na herbatę. Nalewam wody
do mojego kubka. Wkładam go do mikrofalówki i nastawiam
na trzy minuty. Maszyna burczy, kubek się obraca. Nagle słyszę
jakiś trzask. Widzę, jak plastik otaczający kubek się odkształca.
Otwieram gwałtownie drzwiczki i wyciągam naczynie. Woda
wrze. Ale plastikowa obudowa kubka wyraźnie pękła. No, to się
popisałem – myślę. Kubek z plastikowymi elementami do mikrofali. Wrzucam torebkę zielonej herbaty. Patrzę, jak napar
przechodzi do wody. Dotykam z boku obudowy kubka. Jeden
element odpada. Pod nim metalowe wnętrze. Trudno się mówi.
Herbata jest dobra. Nawet z pękniętego. Wracam do swojego
pokoju. Biorę książkę wpisów. Zostawiam w niej kilka słów i
podziękowania. Więc los albo Bóg, albo szczęście, albo ludzie
znów uśmiechają się do mnie. Mam na jutro nocleg. I to nocleg
u rodziny. Takie noclegi są zawsze najlepsze. Bo można z ludźmi usiąść, pogadać. Czegoś się dowiedzieć, kogoś poznać. Jest
w tym coś trochę intymnego, coś prawdziwego. To nie jest obsługa klientów, nawet tych pielgrzymkowych. To jest prawdziwy kontakt. Normalne, na chwilę, bycie razem. Gdy zaciągam
zamek śpiwora, jestem spokojny. O nic się nie martwię, niczego
nie planuję. Zasypiam tak po prostu, po prostu wdzięczny i jakoś tak szczęśliwy. Chyba wdzięczny, przede wszystkim. Tak
myślę. I to jest ostatnia moja myśl tego dnia.
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Dzień 66. Bourges
Wieje. Prosto w twarz. W uszach mi huczy i gwiżdże. Łoskot
wiatru przetacza się wokół mojej głowy od kilku godzin. Idę do
Bourges. Trochę większego miasta francuskiego. Ile to jest trochę? Nie wiem dokładnie. Może sto tysięcy... Z lewej strony
szosy, na trawie leżą albo siedzą, albo stoją w jakimś przykurczu, dwa znaki drogowe. W ogóle we Francji to częste zjawisko. W Polsce, jak mają postawić znak tymczasowo, bo na
przykład roboty drogowe czy inna chwilowa potrzeba, to stawiają go na takiej podstawce i na słupku, tak że w sumie wygląda podobnie do stacjonarnego. Tutaj pewnie z jedna czwarta
znaków niemal leży sobie przy drodze. Mają przyczepione niewielkie trójnogi z metalowych prętów i trwają tak pochylone
tuż przy jezdni. Te zwykłe znaki też są inne niż w Polsce. Są
umieszczone znacznie niżej. To chyba wygodniej dla kierowców, choć tak naprawdę to dopiero w przypadku sygnalizacji
świetlnej wysokość jej umieszczenia odgrywa dużą rolę. U nas
czasem trzeba przytulać czoło do szyby, żeby zobaczyć, co
wskazuje wysoko umieszczony sygnalizator. Tu, dla osobowych, są z reguły dodatkowe światła, znacznie niżej.
Gdy idę, to myślę. O czym myślę? O różnych sprawach. Teraz na przykład myślę, jak to będzie w Bourges. Jacy to będą ludzie, czy na pewno znajdę ich dom. Dzisiaj niedziela. Można by
pójść do kościoła, chociaż wczoraj wieczorem byłem, więc się
już „liczy”. Zauważyłem, że mój organizm w dość dziwny sposób dostosowuje się do zaplanowanych odległości marszu. Gdy
wiem, że mam iść czterdzieści kilometrów, to męczę się stopniowo i ból narasta w taki sposób, że jego apogeum wypada
mniej więcej na dojście do mety. Dzisiaj idę tylko trzydzieści
kilometrów, więc powinno być cały czas łatwo. Ale nie jest. Organizm wie, że to trzydzieści, więc po dwudziestce już czuję się
porządnie zmęczony. Stopy bolą. Ogólny stan nie najlepszy.
Jednym słowem, już są sygnały, że pora szukać odpoczynku.
Wiatr jest nieubłagany. Jest taki, jaki czasem można poczuć
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nad brzegiem morza, gdy nieustanny pęd zdaje się zaraz nas porwie ze sobą. Idę dokładnie pod ten wiatr. Droga nie jest kręta,
nie znika za wzniesieniem, nie opada w osłoniętą dolinę. Prowadzi jak strzała naprzód, dokładnie naprzeciw napierającej powodzi powietrza. Szczęściem dziś nie pali słońce. Niebo zasnute niewielkimi, poszarpanymi chmurami, które już to rozpraszają, już to zasłaniają ten złoty okrąg. Ile można iść pod wiatr? Ile
można iść pod prąd? W pielgrzymce. W życiu. Jak długo można
wytrzymywać, gdy wszystko jest przeciw? A co z metą? Czy
czeka na nas słońce? Ciepło? Miłość? Wieczność? Czy jakiś
straszny sąd powszechny, na którym będziemy oskarżeni, bo
przecież nie będziemy oskarżać, jeśli już to samych siebie. Kto
nas będzie bronił? Ten, co będzie oskarżał? Bóg? Czasem zdaje
mi się, że sam jestem najgorszym i najsurowszym oskarżycielem samego siebie. Bezlitośnie potrafię wyrzucać sobie popełnione błędy, niedoskonałości, słabości, głupotę. Łatwo się wtedy potrafię potępić i zakląć porządnie. I najchętniej abdykowałbym od razu od wszystkich ról. Usiadł gdzieś pod drzewem
późną godziną, na poboczu czasu, i siedział tak. I miał wszystkiego dość. Ciekawe, jaki będzie ten sąd, ostateczny. Czy w
ogóle będzie? Jaki będzie wynik rozprawy? Gdy patrzę na swoje życie i na swoją osobę, mam poważne wątpliwości co do pozytywnego rozstrzygnięcia. Nie za wiele mam na swoją obronę.
Na pewno nie jest nią ten uparty ponad miarę normalności
marsz. Nie jest nią pewnie też suma wycierpianych krzywd,
których nikomu nie szczędzi tak zwane życie. Dobrych czynów
też nie mam za wiele. Musiałbym się nabiedzić, żeby jakiś znaleźć. Więc co? Co mnie usprawiedliwi? Chodzenie do kościoła?
Ta cotygodniowa msza święta? Składanie rąk? Odmawianie
modlitw? Usprawiedliwi mnie gest księdza nad moją trumną?
Jego słowa i modlitwa? Czy to nie będzie za późno? Właściwie,
jak tak spojrzeć obiektywnie, to nie mam szans się wybronić.
Czy ktokolwiek ma takie szanse? Więc wszystko stawiam na tę
jedną kartę. Głupio strasznie, ale tak mi wychodzi. Że nic innego nie potrafię, w niczym nie jestem wystarczająco dobry, na
żadnym polu moje osiągnięcia nie staną za mną i nie przemó472

wią: O, ten facet zasługuje na niebo. Nie. Nie zasługuje. No
więc? No więc... Ty wszystko wiesz. Choć tak strasznie się
przed Tobą usiłuję ukryć. Ze wszystkimi moimi słabościami.
Tak strasznie staram się sam przed sobą wytłumaczyć. I teraz
już przestaję. Wiem. Że jesteś. Na tej drodze ze mną. Nie dlatego, że Cię widzę. Że z Tobą rozmawiam. Żeśmy siedli na wypoczynku i gdy ja wyjąłem moją bagietkę, to Ty zaproponowałeś
coś do picia albo wprost, wypoczynek i sytość – jednym swoim
słowem. Nie. Nic takiego nie miało miejsca. Skąd więc wiem?
Skąd ta odczuwalna przecież wiedza, że jesteś tu ze mną? Chyba z tego prostego powodu, że to ja idę do Ciebie. I że nie ma
ostatecznie żadnego innego powodu, dla którego idę. Jak tylko
ten jeden. Że, do jasnej cholery, chcę iść z Tobą. Dojść do Ciebie. Że wszystko za to oddałem. Że karmię się samotnością i
bólem. Niedostatkiem i kłopotami. Że przechodzę przez ten pędzący wiatr już piątą godzinę. Że tyle razy byłem na wirażu,
chwiejący się na jednej nodze. Nic oprócz Ciebie mnie nie obchodzi. Nic oprócz Prawdy. Nic oprócz Życia. Swoje życie zostawiłem. Bo mi było ciasne. Bo mi było za ciemne. Bo mnie
ciekawiło co poza. Bo człowiek zawsze szuka. Więc Ty jesteś
dla tych, którzy Ciebie szukają. Ty jesteś w szukaniu. W zwróceniu się. W straceniu. Wtedy jesteś. Tak to czuję, choć coraz
mniej słyszę. Ten wiatr mnie męczy i ogłusza. Trochę jestem
jak pijany. Po prawej stronie wstęgi jezdni, znad niskiego blaszanego zabezpieczenia, wystaje fotoradar. Wystarczy przekroczyć prędkość i już. U ludzi nie ma zmiłuj. Okoliczności łagodzące nie uchronią przed karą. Zdjęcie. Bazy danych, gdzie
wszyscy ludzie. Z ich wyglądem, wiekiem, zamieszkaniem. Kto
wie. Może poglądami, listami, kontami. Więc na tym sądzie
ostatecznym na swoją obronę nie będę miał chyba nic poza tym,
że szczerze szukałem, że prawdziwie szedłem, że byłem z Tobą,
dla Ciebie, żeś mi pomagał tyle razy, że byłeś w tych wszystkich ludziach, którzy mi pomogli i którzy mnie odrzucili. Że
pewnie jesteś jakoś tam gdzieś we mnie. I dobrze wiesz, żem
niedoskonały. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz...
Droga pnie się teraz pod górę. Po lewej zielona ściana kuku473

rydzy, po prawej bezkres złotego ścierniska. Nić jezdni jest
ciemnoszara, znaczona przez środek białym przerywanym pasem. Nad tym wszystkim, w błękicie pomieszanym z bielą, zawieszone są ogromne strzępy pary wodnej. Skąd właściwie bierze się piękno? Przecież nie jest wyrazem logicznych zasad i
matematycznych reguł. Jakim cudem czasem staje ktoś przed
otwierającą się na oścież przestrzenią i patrzy, i patrzy, i patrzeć
tak by mógł bez końca, bo ta przestrzeń, bo ta otchłań wypełniona kolorami, roślinami, niebem, zabiera ten patrzący wzrok i
prowadzi gdzieś poza siebie, tak że to się czuje... piękno. Więc
nie wiem, gdzie ono jest. Wiem, że co rusz się o nie potykam.
Gdy siedzę w domu dwojga starszych ludzi, gdzie piękno zapisane jest w ich twarzach. Gdy idę pod górę, tak jak teraz, i nie
ma niczego oprócz tej przestrzeni, żadnych barier ani granic,
żadnego samochodu ani przechodnia, tylko kilometry, a w nich
sama natura, życie i kolory. Gdy biorę na ręce dziecko, które
podnosi na mnie swoje oczy i w tym wzroku jest więcej, niż dałoby się opowiedzieć słowami. Gdy, gdy, gdy.
Tuż przed miastem dzwonię pod podany mi numer, do ludzi,
u których mam spędzić najbliższą noc. Rozmowa jest krótka.
Tak. Będę za około dwie godziny. Do zobaczenia. To wszystko.
Pierwsze zabudowania Bourges to magazyny i sklepy. Witryna
przystanku autobusowego, jak wszystko we Francji, sympatyczna i kolorowa. Wesoła czcionka, uśmiechające się kolory: „aggloBus, VitaBus, nr 2”. Te wszystkie pawilony i magazyny i
sklepy, niestety pozamykane. Zresztą i tak bym tam nic nie kupił. Pracuj, kupuj, umieraj – stare hasło anarchistów. Nie jestem
zbyt dobrym klientem, a przecież konsumpcja to warunek rozwoju gospodarki. Droga rozlała się w wiele biegnących obok
siebie pasów. Białe strzałki, linie ciągłe i przerywane, i nadal
ten wiatr. W głowie mi się od niego kręci. Włączam GPS, prowadzi mnie ulicami miasta. Docieram do tej, przy której mieszkają Eric i Cecylia, znajomi moich gospodarzy z Montifault.
Widzę początkowe numery. Upewniam się u jednej z mieszkanek, że ulica jest właściwa. Wreszcie, po około kilometrze, widzę numer, jaki mam zapisany na małej kartce, włożonej w
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okładkę komórki. Trochę niepewnie naciskam dzwonek. Dom
jest niski, niewielki, niepozorny.
– Bianvenue! – wita mnie ogromny mężczyzna.
– Halo – odpowiadam trochę niepewnie.
– Zapraszamy do środka.
Eric ma chyba ponad sto dziewięćdziesiąt centymetrów i jest
mężczyzną, co się zowie. Cecylia drobniejsza, ale przesympatyczna. Prowadzą mnie do salonu, pokazują pokój.
– Tu niech pan uważa – mówi Eric, gdy idziemy do łazienki.
– Oczywiście, oczywiście – odpowiadam mechanicznie, widząc niewielki drewniany próg.
Chwilę później jestem pod prysznicem. Te jedne z najprzyjemniejszych chwil. Obracam się pod strumieniem wody. Głęboko oddycham. Szybko się myję i wycieram. Cecylia prosiła,
żebym zostawił obok wszystko, co mam do uprania. Szczerze
mówiąc, sporo tego. Ale układam moje ubrania na pralce. Gdy
wychodzę i ponownie się witam z domownikami, nie dostrzegam progu, na którego istnienie zwracali mi uwagę, potykam
się i lecę do przodu. Nadludzkim wysiłkiem łapię równowagę.
Kolano skrzypi przeciążone do maksimum. Śmieją się.
– Mówiłem – przypomina Eric.
– No tak, tak – odpowiadam.
Pytam ich o mszę.
– Jest tu niedaleko kościół. Pokażę ci na mapie.
Kościół jest rzeczywiście blisko. Odświeżony. Idę na mszę.
Gdy wrócę, mamy zjeść obiad, a potem Eric obiecał, że pojedziemy zobaczyć katedrę. Kościółek jest maleńki. Prosty. Trzy
piękne witraże. Chciałoby się powiedzieć: jak zawsze we Francji. Msza jest prosta, ludzie modlą się z sercem. Czy Bóg nas
słucha? W jakim języku? We wszystkich? W jakim języku będziemy z nim rozmawiali po...? W ojczystym? Czy to w ogóle
będzie jakoś inaczej? A może nie ma sensu stawiać takich pytań. To kiedyś będzie „teraz”. A „teraz” jest teraz. A jak teraz
nie jesteśmy w „teraz”, tylko w „kiedyś”, to to jest bez sensu.
Składam dłonie i zanurzam w nie twarz. Jestem. Teraz. Tyle
razy do Niego przychodzimy i tyle razy odchodzimy. Właściwie
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historia naszej z Nim znajomości to historia odejść i powrotów.
Na lewym witrażu jest jakiś starzec w czerwonym płaszczu. Jeśli dobrze widzę, to u dołu jest napis „ELIAS PROPH”. Może
to chodzi o Eliasza? Na centralnym witrażu Matka Boska z
Dzieciątkiem. Jej płaszcz jest błękitny. Obok jej postaci kolorowe zdobienia, przeplecione ze sobą wszystkie kolory. Po prawej
znów jakiś prorok, ten ma płaszcz fioletowy. Wykonuję wszystkie znane sobie gesty. Msza jest krótka. Czterdzieści pięć minut. Do domu Cecylii i Erica mam około pięć minut drogi. Nie
korzystam z GPS ani mapy, to blisko, pamiętam drogę.
Siedzimy na werandzie. Francuski obiad. Sałatka, warzywa,
mięso. Rozmawiamy po angielsku. W miarę swobodnie. Ich
córka napisała po polsku krótkie zdanie, że zapraszają i witają, i
cieszą się. Internet to dobre narzędzie, nawet do tłumaczenia języków. Opowiadam o sobie. Oni robią to samo. Jakoś dziwnie
otwarcie mi się z nimi rozmawia. Może wcale nie dziwnie?
Może właśnie po ludzku. Bez zahamowań. Wątpliwości. Kontroli. Po posiłku wsiadamy do samochodu i po kilku minutach
jesteśmy pod katedrą. Patrzę. Patrzę i nie bardzo mogę ją wzrokiem objąć. Katedry nie mają się najlepiej we współczesnych
miastach, które obudowują je zewsząd swoim życiem, kamienicami, budynkami, ulicami. Tak, że to otoczenie, przytłaczające
wielką katedrę, nie pozwala zazwyczaj zakwitnąć jej pięknu. Tu
jednak jest trochę przestrzeni. Na samym środku, nad głównym
wejściem złożonym z dwojga drzwi, oszałamiające rzeźbienia
portalu. Można się zapatrzeć na naturę, ale można i na piękno
architektury. To chyba sąd ostateczny. Jezus siedzi na tronie.
Obok aniołowie i święci. Niżej, po obu jego stronach, ci usprawiedliwieni i ci potępieni. Między nimi waga. Nad tym wszystkim kolejne łuki wypełnione postaciami. Pewnie aniołów. Bogactwo zdobień jest nie do opisania. Sztuka dawnych czasów,
nie różni się jednak od obecnej skalą i bogactwem. Przynajmniej nie jest to najważniejszą różnicą. Różni się ona tym, że
zaczyna od jakiegoś przesłania, że niesie ze sobą treść. Tymczasem wiele współczesnych tak zwanych dzieł artystycznych
wcale nie ma przesłania. Forma wyzwoliła się od treści i ją uda476

je. Pozbawiona pierwotnej myśli, wyzwolona od wszelkich ram
i reguł, stacza się w chaos gestów i kształtów, z których każdy
odbiorca może sobie wyczytać cokolwiek albo i nic. Ostatecznym wyzwoleniem staje się krzyk nicości i bezładu. Średniowieczne katedry są dokładnym zaprzeczeniem tego zjawiska.
Geometria i kształty, wszystko ma swój cel i znaczenie. Pasę
oczy tym niezwykłym zjawiskiem, jakim jest ten ogromny kościół w Bourges. Robimy sobie zdjęcie przed wejściem. Ja,
choć na co dzień wyglądam na postawnego faceta, to między
Erickiem i Cecil jestem jakiś niepozorny. Ot, takie mgnienie życia, świata, zatrzymane na chwilę między nimi, na tym placu
przed wielką budowlą. Idziemy w prawo. Piękne ogrody. Prześliczna mozaika kolorów, płatków, kwiatów. Nie przyszliśmy tu
jednak dla nich. Gdy się obracamy, widzimy katedrę z drugiej
strony, w całej okazałości. Monstrualny niemal, wybijający się
w górę podłużny kształt, okolony ramionami przypór.
– Jak okręt – mówię po angielsku.
– Jak okręt – odpowiada Eric.
I tak właśnie wygląda stąd katedra w Bourges. Jak okręt prujący czas i przestrzeń. Przepływający przez mijające wieki ludzkości. Wzniesiony jakąś niezwykłą wolą z niezwykłego powodu. Właśnie ta wzniosłość najbardziej mnie urzeka w tradycyjnym kościele katolickim. Ta wzniosłość, która ociera się o szaleństwo. Bo przecież Bóg nie potrzebuje wcale tych majestatycznych budowli z kamienia. On jest w nas. W każdym z nas.
Dużo bardziej, niż gdzie indziej. Ale my ich potrzebujemy. Są
w jakimś sensie wyrazem naszych dążeń, naszego przedkładania, naszego podziwu, naszego zachwytu. Robię wiele zdjęć.
Aparat w komórce to oczywiście nie to samo, co taki normalny.
Ale łatwiej kiedyś mi będzie wrócić do tej chwili, kiedy już
wieczór i kwiaty u nóg, i przed nami kamienna katedra, która
podąża przez czas i wyraża tęsknotę ludzi za Bogiem. Ja tak
myślę, że właśnie to wyraża.
Gdy wracamy, omawiamy jeszcze następny dzień. Do Issoduin jest daleko. Prawie czterdzieści kilometrów. Ale chyba tam
właśnie pójdę. Eric zgadza się, że to dobry wybór.
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– Tam są misjonarze świętego krzyża. Dam ci adres – mówi i
idzie po kartkę i długopis.
Chwilę później mam niewielki kartonik z adresem tych misjonarzy. Więc tam właśnie pójdę. Będzie dobrze. Jakoś będzie.
Będzie wtedy, jak dojdę. Teraz na nic o tym myśleć. Gaszę
światło. Z sufitu na nitce zwisa jakiś model samolotu. Albo mi
się zdaje, bo już ciemno i nie wiem, czy właśnie usnąłem, czy
jeszcze przytomność wyławia jakieś kształty z gęstniejącego
mroku. Chwilę później już... nie ma mnie.
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Dzień 67. Issoudun
Jem z Erikiem śniadanie. Los na loterii. Francuz, który nie je
marmolady i dżemu na śniadanie. Ser żółty to zupełnie co innego. Choć wciąż brak mi polskiego albo niemieckiego ciemnego
chleba, takiego, który jest gęsty, ciężki, trochę wilgotny. Ma w
sobie zatopione ziarna. Taki chleb na drugi, trzeci dzień jest
wciąż tak samo dobry. Francuska bagietka... no cóż, zmieńmy
temat. Śniadanie jednak przednie, choć lekkie. Zbieram moją
uprząż, zapinam na sobie. Żegnam się z tym wielkim mężczyzną. Dobrze mi tu było, w tym domu, z jego mieszkańcami.
Moje serce z nimi zostanie. Prosić będę dobrego Boga za nimi.
Czy Bóg wysłucha? Czy jest? Nie wiem. Będę prosił. Żeby w
chwilach, gdy będą na zakręcie, ktoś ich podtrzymał, jakaś siła
w ich sercach pozwoliła im iść dalej. By, gdy czas się nadarzy,
w ich domu było ciepło. Nie, nie od słońca czy ogrzewania. Ale
od tego, co ludzie noszą w sobie, od tego, do czego wszyscy
tak, rozpaczliwie czasem, tęsknimy – od miłości.
Uliczki w samym centrum są wyłożone kamieniem. Na końcu tej, na którą w tej chwili patrzę, widzę katedrę. Słońce właśnie budzi jej wieże. Pewnie się dopiero wynurzyła. Ze snów. Z
nocy. Z marzeń. I znów opierać się o nią będą ludzkie spojrzenia i będą sobie ludzie zadawać pytanie: czemuś ty taka piękna?
Dalej już nowocześnie. Szerokie ulice Bourges, które dopiero wstaje po niedzieli. Jeszcze wszystko zamknięte. Ja, z rosnącym niepokojem, doświadczam dość gwałtownej potrzeby skorzystania z toalety. Niestety. Zupełnie nie ma takiej szansy. Ulica jest szczelnie zabudowana posesjami. Wszystko pozamykane. Po lewej stronie uchylone drzwi do jakiegoś baru. Przechodzę przez ulicę i wchodzę do wnętrza. Nad kieliszkiem wina
pochylony jakiś starszy człowiek. W jednej ręce trzyma gazetę,
w drugiej zapalonego papierosa. Ma ciemną koszulę, długie
siwe włosy zaczesane do tyłu i związane w ogonek. Jego oczy
nie podnoszą się znad tej gazety. Za ladą nie ma nikogo. Rozglądam się w poszukiwaniu jakiegoś wejścia do toalety. Nic ta479

kiego nie widzę. Wychodzę znów na słońce. Kilka metrów dalej
zaczepia mnie zza ogrodzenia jakaś starsza dama.
– Czego pan szuka?
– Toalety.
– To proszę. Niech pan wróci. Ja zaraz tam będę.
Rozglądam się niepewnie. Pomiędzy tą bramką a barem jest
jeszcze jeden niewielki dom. Ale może rzeczywiście to barmanka albo właścicielka i widziała mnie wchodzącego. Gdy wracam, już tam jest.
– Proszę – prowadzi mnie na niewielkie podwórko. – Tutaj –
wskazuje niepozorne drzwi.
Więc jestem uratowany. Przykre, przyziemne sprawy, kłopoty pielgrzyma, które komuś mogą się wydawać śmieszne i nieważne. Czasem jednak to prawdziwy kłopot. Dla mnie już nie.
A przecież... mogła mnie przepuścić wzrokiem. Pozwolić temu
dziwnemu człowiekowi odejść jego drogą. Tak byłoby najłatwiej. To by nic nie kosztowało. Miałaby wszystko. Swoje życie. Spokój. Możliwość zrobienia tego, co by chciała, przez te
kilkadziesiąt sekund. Ale zawsze. Czemu się do mnie odezwała? Czemu mi pomogła? Odpowiedź nazbyt prosta. Bo to jest
ludzkie. Bo być człowiekiem to nie żyć dla siebie. Bo być człowiekiem to być dla innych. Bo człowiek nie istnieje sam. Bo jesteśmy razem. Bo naturą człowieka jest być z innymi. Być stroną, być częścią relacji do kogoś. Bo dopiero relacja, dopiero razem, sprawia, że jesteśmy. Prawdziwi. Pełni. Piękni. Doskonali.
Doskonałość nie bierze się więc z jakichś cech ciała czy charakteru. Nie bierze się też z braku słabości czy bezgrzeszności. Naturą doskonałości jest niedoskonałość, bo jest nią relacja z innymi, która nie ma w sobie nic z zadekretowania, z odgórnie przyjętych kryteriów, z metod ocen i kwalifikacji. W tej relacji liczy
się tylko nastawienie, postawa, czyli to, szarpane po wszystkich
możliwych scenach świata, słowo – miłość. We wszystkich
swoich odmianach. We wszystkich swoich odcieniach. We
wszystkich swoich kolorach. Miłość jest troską, zwróceniem
się: nie dam ci zginąć, nie zostawię cię, cieszę się, cieszę się
twoim szczęściem, twoim dobrem, tobą. Czy taka jest miłość,
480

która nas wydźwignęła ku świadomości? Ku temu, że wiemy,
że jesteśmy? Czy to możliwe, żeby była właśnie taka? Bo jeśli
to właśnie tak jest, to jest to najwspanialsza wiadomość, jaka
istnieje. Bo chrześcijaństwo jest zmierzaniem ku Miłości, dorastaniem do Miłości, okazywaniem Miłości. Mijam właśnie następny kolorowy przystanek. Ławka obok jest metalowa i ma
ładny, futurystyczny kształt. Jakiś mężczyzna wsiada właśnie
do białego samochodu dostawczego. Samochód francuski, jak
prawie wszystkie samochody tutaj. Francuzi kupują francuskie.
To też jakiś przejaw miłości. Do własnego kraju. Do własnego
dziedzictwa. Do własnego narodu. Niebo jest ślicznie błękitne,
niemal turkusowe. Ostre słońce coraz wyżej. Nogi wyprowadzają mnie poza miasto. Idę tą swoją zagubioną drogą. Spotykam na niej zwierzęta, kwiaty, ludzi. Czy spotykam siebie?
Chyba nie. Nie szukam siebie. Maksyma wyryta na frontonie
świątyni Apolla w Delfach jest wprowadzaniem ludzi w błąd,
wysyłaniem ich na manowce. Nie ma czego szukać. Nie ma
czego poznawać. Jesteśmy życiem, owocem Miłości. Jesteśmy
tym, co czynimy, a nie tym, co niby gdzieś w nas głęboko schowane. Nie jesteśmy jakąś prawdą, do której trzeba dotrzeć poprzez jakieś studia, posty, umartwienia, medytacje, psychoanalizy. Jesteśmy prawdą tu i teraz, w tym właśnie momencie. W
tym, kim jesteśmy wobec innych ludzi, a też i wobec siebie. Jesteśmy stawaniem się. Działaniem. Tym właśnie. Ja jestem marszem. Może trochę samolubnym. Bo przecież więcej dostaję,
niż mogę dać ludziom, których mijam. Bo co jest warty mój
uśmiech? Pozdrowienie. Dobre myśli. Modlitwa. Co ja im
mogę dać? Bóg jeden wie. Jeśli istnieje. Jemu powierzam to, co
jest i będzie. Właściwie to powierzam mu wszystko. I wszystko
wraca do mnie z powrotem.
Przechodzę przez miejscowość Chrost. Śliczne kwiaty tutaj
na moście. Po obu stronach z wygiętych lekko masztów zwisają
ogromne kosze kwiatów. Kule kolorów, eksplozje barw, małe
wszechświaty piękna. Mijam je, bo nie mogę inaczej. Wszak jestem zdążaniem. Przechodzeniem. Nigdzie nie mogę zamieszkać ani zostać. Zbudować sobie choćby na chwilę jakiegoś by481

towania. Bolą mnie plecy. Znowu. I to biodro. Taki urok mojej
pielgrzymki. W kółko i kółko przedzieram się przez ból. Szczęściem – ciągle do przodu. Kilkadziesiąt metrów dalej piękno
kwiatów ustępuje brzydocie rozsypującego się chodnika. Właściwie trudno powiedzieć, czy to jest chodnik. Jakiś drobny
gruz leży między krawężnikiem jezdni a ścianami domów. Z fasady budynku naprzeciwko poodpadał tynk i teraz mur straszy
swoimi ranami, jakby chciał się upomnieć o swoje potrzeby u
Francuzów. Ale oni zapatrzeni w kwiaty. Nie widzą pewnie
brzydoty sypiących się domów i ruiny chodników swoich miasteczek. Drzwi do bramy po mojej stronie zrobione są z drewna.
Malowane były pewnie kilkanaście lat temu. Resztki wspomnień farby odstają tu i ówdzie. Barwa, która dawno już spopielała, rozpaczliwie udaje, że nadal jest i coś przyozdabia albo
przykrywa, albo porządkuje. Idę szybciej. Nie patrzę. Ani pod
nogi, ani na mury. Będę patrzył tylko na kwiaty. Ale czy to będzie uczciwie? Czy nie oszukam tak tego obszaru Francji, gdzie
piękno miesza się z brzydotą?
Idę bardzo mocno i ciężko przez wiele godzin. Mogłem zostać w połowie dystansu, ale zdecydowałem, że pójdę do Issoudun. Po dziesięciu godzinach marszu, obolały i zmęczony, docieram do tej miejscowości. Pod jej nazwą umieszczone jest
oznaczenie „Ville Fleurie” i na nim cztery kwiatki. To chyba jakiś konkurs czy zawody we Francji. Która miejscowość będzie
najbardziej ukwiecona. Z reguły trafiają się oznaczenia zawierające trzy takie kwiatki. Tu są cztery, więc pewnie starają się
bardziej. Ciekawe, czy także o fasady budynków i nawierzchnie
chodników. Jeszcze kilometr, dwa i docieram do kościoła. Obok
niego, zgodnie z informacjami od Erica, jest dom misjonarzy
Sacré-Coeur. Dom jest. Ale wejścia do niego nie ma. Trochę
skonfundowany, oglądam sobie ten duży budynek z obu stron
przylegających do ulicy. Żadnego otwartego wejścia. Wszystko
zamknięte. Naciskam dzwonek. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I
jeszcze raz. Nie wiem, po którym razie rezygnuję. Idę pod kościół. Siadam na murku obok niego. Wyciągam telefon. Wybieram zapisany przez Erica numer. Zgłasza się kobiecy głos, po
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francusku. Próbuję przejść na angielski. Bezskutecznie.
– Ja pielgrzym. Santiago de Compostela. Z Polska. Szukać,
nocować. Mówić angielski – wyduszam z siebie po francusku.
– Proszę zaczekać, przełączę pana.
– Słucham? – Głos dobiega do mnie jak zza jakiegoś wodospadu.
– Jestem pielgrzymem. Idę z Polski do Santiago de Compostela. Czy byłaby jakaś możliwość, żeby u was przenocować?
Mogę spać na podłodze.
– No niestety, w domu zakonnym nie może pan zostać. Ale
możemy przenocować pana w naszym hotelu.
– A... ile to kosztuje?
– Siedemdziesiąt euro. Ale dla pielgrzyma do Santiago
mamy cenę specjalną, trzydzieści pięć euro.
Cichnę i chwilę nie wiem, co powiedzieć.
– A nie można jakoś taniej?
– Nie. To jest specjalnie obniżona cena dla pielgrzymów. –
Głos rwie się i raz go słychać, raz nie bardzo.
– No, ale to dla mnie za drogo.
Cała rozmowa przeciska się z trudem przez narastający w
słuchawce szum i stukot. Ledwo słyszę odpowiadającego mężczyznę.
– Tylko taką mamy ofertę – dobiega do mnie.
– Dobra, to dziękuję. – Rozłączam rozmowę.
Nie mogę. Nie mogę zanocować za trzydzieści pięć euro.
Najzwyczajniej mnie na to nie stać. Nie dojdę do Santiago, jak
tak będę sypiał. Rozglądam się dokoła. Więc tak zakończył się
mój marsz do Issoudun. I do tutejszych misjonarzy katolickich.
Biznes to biznes. Z kościoła wychodzi jakaś ciemnoskóra siostra zakonna.
– Hello.
– Hello – odpowiada mi.
– Czy siostra mówi po angielsku?
– Tak.
– Przepraszam. Nie wie siostra, czy tu, w Issoudun, nie można gdzieś przenocować? Jestem pielgrzymem i nie mogę zna483

leźć miejsca.
– Może u misjonarzy? – wskazuje na pobliski dom.
– Nie. Tu dla mnie za drogo. Nie zna siostra jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym zapytać?
– Nie – kręci głową. – Ja też jestem tu pielgrzymem. Przyjechałam niedawno z Afryki.
Żegnamy się. To tyle na razie moich opcji. Nogi pulsują mi
zmęczeniem. Za długo szedłem. Nie za bardzo wiem, co ze
sobą począć. Szukam w przewodniku, kupionym w Vézelay, jakichś informacji. Jest tam numer biura informacji turystycznej
w Issoudun. Dzwonię.
– Dzień dobry, czy możemy rozmawiać po angielsku?
– Dzień dobry, bardzo proszę – odpowiada mi damski głos.
– Jestem pielgrzymem, właśnie przyszedłem do Issoudun.
Nie macie tu jakiegoś taniego miejsca, żeby spędzić noc?
– Chwileczkę – słyszę w słuchawce. Po kilku chwilach głos
pojawia się ponownie: – Proszę przyjść, coś dla pana znajdziemy.
– Ale... – urywam – ile to będzie kosztować? – Nie mam zamiaru dalej chodzić, jeśli się ma znowu okazać, że to trzydzieści pięć euro.
– Poniżej dziesięciu euro.
– Świetnie. To idę do was.
– Trafi pan?
– Dam sobie radę.
Włączam GPS i mapę Issoudun. Wprowadzam adres biura
turystyki. Niestety to jeszcze kawałek drogi. Męczę się z moim
plecakiem i kijami, idę przez uliczki Issoudun. Docieram w
końcu do tego biura.
– Dzień dobry – wchodzę do sporego pomieszczenia. Za ladą
siedzi młody mężczyzna z brodą i dalej dziewczyna.
– A, to pan dzwonił – odzywa się do mnie mężczyzna. Przez
chwilę nie wierzę własnym uszom. Kobiecy głos należy właśnie
do niego.
– Tak to ja. Macie dla mnie jakieś miejsce?
– Proszę – mężczyzna wychyla się zza lady z niewielką
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mapą miejscowości w dłoni. – Tu jest kemping. Może pan spać
na kempingu?
– Oczywiście. – Noce są ciepłe.
– Więc to będzie tutaj. – Mężczyzna zaznacza na mapie
miejsce kempingu. Niestety widzę z rozczarowaniem, że to
znów będzie dłuższy marsz. Najzwyczajniej w świecie nie mam
już siły. Biorę jednak mapę. Dziękuję i wychodzę. Kołyszę się
ledwo żywy. Czy ten dzień się wreszcie skończy? Na tym kempingu ostatecznie może być. Spałem już na dworze. Przyjemnie
nie jest, ale będzie toaleta i może prysznic. Tylko muszę tam jakoś dojść. Z mapy mi wychodzi jakieś dwa, trzy kilometry. Widzę po prawej stronie szeroki wjazd. Za bramą dwa domy i spory trawnik. Skręcam w tę bramę. Podchodzę do pierwszego z
domów. Naciskam dzwonek.
– Dzień dobry. Przepraszam za kłopot. Jestem pielgrzymem i
szukam noclegu. Czy nie mógłbym się przespać u państwa w
ogrodzie? O, tam – wskazuję ręką na miejsce pod płotem, położone naprzeciwko tego domu.
W drzwiach stoją dwie młode dziewczyny. Pewnie nie mają
dwudziestu lat.
– Jak to kłopot, to proszę sobie nie robić problemu – mówię
przepraszająco, widząc zakłopotanie na twarzach młodych kobiet.
– Nie. Nie – przeczy jedna z nich. – Tylko może... nie tutaj.
Niech pan pójdzie ze mną.
Idziemy poza ten drugi dom. Mijamy kępę krzewów, przesłaniającą niewielki placyk.
– Tutaj – dziewczyna wskazuje mi miejsce pod drzewem –
może być?
– Świetnie – odwdzięczam się najpiękniejszym z uśmiechów, jakie mam.
Dziewczyny znikają. Rozściełam moją nieśmiertelną folię
malarską. Niestety długo była zwinięta i wilgoć się widocznie
gdzieś dostała, bo zapach jest nieszczególny. Przynajmniej się
przewietrzy. Rozkładam też karimatę. Zdejmuję buty. Kładę się.
Jestem. Jestem bezpieczny. Mam nocleg. Zmęczenie zamyka mi
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oczy. Krew pulsuje mi w nogach i stopach. Powoli uspokajam
się. Prawie usypiam.
– Dzień dobry – słyszę nad swoją głową. Otwieram oczy i
się podnoszę.
– Dzień dobry.
Przede mną, w towarzystwie dwóch wcześniej poznanych
dziewcząt, stoi dorosły mężczyzna. Podajemy sobie ręce.
– A nie chciałby pan przenocować na łóżku pod dachem?
Wie pan, może dziś padać w nocy.
– Chętnie – odpowiadam, domyślając się, że to pewnie ojciec tych dziewczyn, i zaprasza mnie do domu.
– To proszę ze mną.
– Już, już, tylko się spakuję.
Wkładam z powrotem buty. Zwijam folię i karimatę. Biorę
plecak na jedno ramię. Idziemy w kierunku domu. Gdy dochodzimy, mężczyzna otwiera bagażnik stojącego pod domem samochodu.
– Proszę. Tu pan zostawi plecak i kije.
Trochę dziwne – myślę sobie. Ale może nie chce, żeby je
wnosić do domu.
– Proszę – otwiera mi drzwi obok kierowcy.
Wsiadam odruchowo. Mężczyzna siada z drugiej strony.
Dziewczęta z tyłu. Ruszamy. Jedziemy. Nie wiem, gdzie. Nie
pytam. Za to mężczyzna pyta o wszystko. O drogę. O powody.
O to, co się działo. Nie zdążam odpowiedzieć na jego pytania,
bo po krótkiej jeździe zatrzymujemy się przy jakiejś ulicy. Mężczyzna wysiada i podchodzi do budynku obok. Otwierają się
drzwi, w których stoi jakiś masywny młody człowiek.
– Proszę. – Mężczyzna otwiera bagażnik.
Wyjmuję z niego mój dobytek.
– To wszystkiego najlepszego. Tu pan przenocuje – żegna się
ze mną i wsiada do samochodu.
Wchodzę w otwarte drzwi. Wita mnie młodzieniec, który
waży pewnie o wiele za dużo. Źle mówi po angielsku. Właściwie to wcale nie mówi po angielsku. Ale wie, o co chodzi. Że
jestem pielgrzymem i mam przenocować. Tuż za wejściem jest
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duży przestronny salon z telewizorem i stołem na środku. Na
prawo są drzwi. Wchodzimy.
– To będzie pański pokój. Tam jest łazienka – wskazuje na
następne drzwi.
– Okej. Ile płacę?
– Ach – uśmiecha się – nic pan nie płaci. – Proszę przyjść,
niedługo będzie kolacja.
Zostaję sam. Nie za bardzo wiem, gdzie jestem. Pokój jest
spory i czysty. Łóżko ma pościel jednorazową. Łazienka, zaglądam, pierwsza klasa. Siadam na chwilę na tym łóżku. Dziwne
to życie. Biorę prysznic, przebieram się. Wracam ponownie do
tego salonu. Na kanapie, naprzeciwko telewizora, siedzi młodziutki murzyński chłopiec. Może z siedem lat.
– Comment t’appelle tu? – zadaję jedno z niewielu pytań po
francusku, które potrafię płynnie wymówić.
– David – odpowiada.
Uśmiecham się. Dogadałem się z młodym Afrykańczykiem
po francusku bez niczyjej pomocy. Mój młody gospodarz prosi
mnie o podanie danych. Próbujemy trochę rozmawiać, ale w zasadzie jest to niemożliwe. Bariera językowa jest nie do przezwyciężenia. W kuchni, z boku salonu, krząta się jakaś kobieta,
obok niej starszy mężczyzna.
– Z Polski? – pyta mnie mój gospodarz, notując coś w zeszycie.
– Oui, Pologne.
– To może mówi pan po rosyjsku? Bo ci tutaj – wskazuje na
kobietę i mężczyznę – to Ormianie.
– Pa russki gawarisz? – pytam starszego mężczyznę.
– Nu, da – odpowiada.
Śmieję się. Okazuje się, że kiedyś służył w rosyjskim wojsku
i w ogóle uczyli go rosyjskiego. I tak oto w jakimś ośrodku pomocy społecznej zagubionym w centralnej Francji, Polak dogaduje się z dwojgiem Ormian po rosyjsku. Czy mogą być większe i bardziej niemożliwe niespodzianki?
Wkrótce przychodzi mama tego chłopca, którego pytałem o
imię. Jej skóra jest jak heban. Ale jej twarz jest rozbita smut487

kiem. Trochę strofuje dziecko, jednak bez jakiegoś ognia. Przychodzi jeszcze jeden Francuz. Siadamy wspólnie do stołu. Konwersacja jest trudna, ale czuję się między nimi dobrze, można
by rzec – jak w domu. Jestem dziś jednym z nich. A jedzenie
przygotowane przez Ormiankę, wreszcie pycha. Makaron z
mięsem. Sałatka. Jem dużo. Nie oszczędzam się. Czuję, jak sytość napełnia mój organizm.
– O dziewiątej jest śniadanie – informuje mnie gospodarz.
– Dziękuję, ale nie będę jadł. Muszę wyjść o siódmej.
Kiwa głową ze zrozumieniem. Wracam do swojego pokoju.
Kładę się na łóżku. Za oknem już ciemno. Oddycham głęboko.
Dziwny to był dzień. Dziwne jest nasze życie. Czasem niespodziewane. Czasem na naszej drodze stają dobrzy ludzie. Tylko
trzeba ku nim wyjść. Spotkać ich. Zasypiam prawie natychmiast. Nic mi się nie śni. Mój organizm i psychika, a przynajmniej ta część, która jest nieświadoma, mają za dużo pracy z
moim zużytym ciałem, żeby mnie jeszcze obdarzać snami.
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Dzień 68. Châteauroux-Déols
Uśmiechnięty, młody olbrzym wita mnie w holu. Myślałem,
że się chyłkiem wymknę i pójdę w swoją drogę. Bo nic oprócz
tej drogi nie mam. Śniadanie miało być o dziewiątej, ale teraz
ledwo po siódmej.
– Dzień dobry – uśmiecha się i podaje mi rękę.
– Dzień dobry.
– Tutaj masz chleb, masło, mleko, wszystko co trzeba – gospodarz wskazuje mi stolik.
Dziękuję mu. Siadam i korzystam z kolejnego przejawu niespodziewanej troski. Mógł spokojnie pospać albo po prostu
mnie pożegnać. Śniadanie o dziewiątej to o dziewiątej. Jem.
Przełykam kęsy bagietki, którą oni nazywają chlebem. Popijam
gorącą herbatą. Zawsze to dobre przed wyjściem. Wreszcie
wstaję i ściskam się na pożegnanie z tym człowiekiem. Kolejny,
którego więcej w życiu nie zobaczę, on mnie też. I co z tego?
Nic. Oglądam się jeszcze raz za siebie, na ulicy. Stoi w
drzwiach, macha mi. Teraz już tylko droga. Wszystko inne zostaje z tyłu. Na krawężniku zauważam wmurowany znak muszli
świętego Jakuba. Więc to oficjalny szlak. Będę dziś szedł najkrótszą możliwą drogą w kierunku Châteauroux. Po wczorajszym, bardzo długim etapie jestem wymęczony. Chcę po prostu
gdzieś dojść. Dotrzeć. Zatrzymać się i potem się zobaczy. Potem będzie następny dzień. Dziś idę prostą jak strzała drogą N
151. Otoczenie jest równe. Pola ciągną się po horyzont. Samochodów nie ma wiele. Te, które się pojawiają, robią mi nawet
miejsce przy krawędzi jezdni. W razie czego jednak szosa ma
ładnie przystrzyżone pobocze, więc można zejść na trawę i iść
wzdłuż drogi. Wszystkie moje czynności stają się coraz bardziej
powtarzalne. Nie wiem, gdzie ten cały czas minął – mówią czasem ludzie o latach swojego życia. Mówią tak najczęściej, gdy
w tym życiu była powtarzalność. Słów, obowiązków, zachowań.
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Gdy coś powtarzamy, to nasz mózg po prostu zaczyna to pomijać. Przestajemy to dostrzegać. Wszystkie te czynności czy odcinki czasu zlewają się w jeden, w jakiś ersatz, esencję, kondensat. A z całej reszty nie zostaje niemal nic. Tak teraz nic nie zostaje z kilkudziesięciu tysięcy kroków, którymi napełniam płaski tutaj, francuski krajobraz. Jadący z naprzeciwka samochód
zatrzymuje się. Jakaś kobieta wysiada i przechodzi na moją
stronę.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry.
– Jest pan pielgrzymem?
– Tak. Idę do Santiago.
– To wspaniale. Też tam pielgrzymowałam.
Zaczynamy rozmowę. Niestety moja rozmówczyni zna tylko
bardzo podstawowy angielski, a mój francuski nie jest nawet
ułomny – jest szczątkowy. Mimo to śmiejemy się do siebie i jakoś tam dogadujemy.
– A gdzie pan dzisiaj idzie?
– Do Châteauroux.
– O, to tam jest, trochę przed Châteauroux, bardzo ładna i
czysta alberga. Déols. Słyszał pan? – Kiwam głową niepewnie.
Chyba było coś w przewodniku. – Proszę tam koniecznie pójść.
Niedrogo i bardzo ładnie. Mają kuchnię i wszystko w najlepszym porządku.
Dziękuję jej i żegnam się. Propozycji, złożonej chyba
grzecznościowo, by mnie kawałek podrzucić, nie przyjmuję.
Nic dziwnego. Ona to rozumie. Raz jeszcze się żegnamy. I
znów obejmuje mnie rytm i kołysanie się. Ręce i nogi, palce u
stóp i te u dłoni. Wszystko działa niemal automatycznie. Najsympatyczniejsi są kierowcy tych wielkich samochodów. Co
drugi trąbi i miga mi światłami, pozdrawiając. Macham im i
śmieję się. Taką małą gwiazdą drogi dzisiaj jestem.
Tuż przed Déols jest spore rondo. Na prawo supermarket.
Skręcam w stronę sklepu. W środku chłodno. Robię przegląd.
Wkładam do koszyka wszystkie produkty, które jakoś pewnie
zjem. Teraz będę, z dodatkowym ciężarem, musiał iść do alber490

gi. Ale dzięki temu potem, na noclegu, będę mógł zostać na
miejscu, a nie znów wyruszać na „polowanie”. Żółty ser, makaron, szynka, chleb w różnych postaciach, woda. Płacę. Wychodzę na nagrzane słońcem powietrze. Wracam do ronda. Przechodzę przez jezdnię do jego trawiastego centrum i dalej węższym, wewnętrznym łukiem na drugą stronę. Po obu stronach
drogi pojawiają się niskie, ładne domy. Chodnik zrobiony jest z
pamiętającego lepsze czasy asfaltu. Niskie drzewa, posadzone
wzdłuż drogi, raczej przeszkadzają, niż stanowią jakąś osłonę
przed słońcem. Ich zadaniem jest chyba stanowić dekorację, a
jak ktoś chce się przemieszczać, to od tego jest samochód. Z daleka widzę jakąś wieżę. Idę długą, prostą ulicą w jej kierunku.
Plecak wpija mi się w biodra, dociążony zakupami. Nic to.
Boli. Nic to. Wzdłuż ulicy kosze z kwiatami. Powoli przestaję
je dostrzegać. Skupiam się na dotarciu do biura turystycznego.
Tam dostanę klucz do albergi. Office de tourisme mieści się
przy niewielkim placyku, trochę na lewo od głównej ulicy przecinającej Déols. Wchodzę przez przeszklone drzwi. Zmieniam
taktykę. Do tej pory wchodziłem i pytałem, czy ktoś mówi po
angielsku. Często zdarzało się przeczące kręcenie głową. Mówię zatem czystą polszczyzną:
– Dzień dobry państwu. Jestem pielgrzymem i przyszedłem
z Polski.
Oczy dwóch pań z naprzeciwka robią się jakby większe,
więc kontynuuję niezrażony w moim ojczystym języku.
– Czyżby panie nie rozumiały po polsku? To przecież taki
piękny język. Chciałem po prostu znaleźć jakiś kąt do spania. –
Panie patrzą nerwowo na siebie nawzajem i zaczynają wydawać
z siebie jakieś dźwięki.
– A może któraś z pań potrafi mówić po angielsku? – tym razem zmieniam język na angielski.
– Tak. Trochę – odpowiada, z widoczną ulgą, jedna z dam.
Uśmiecham się.
– To wspaniale. Dzwoniłem z drogi. Chciałem się u was zatrzymać na nocleg.
Dochodzimy w języku Albionu do porozumienia. Po uisz491

czeniu należnej opłaty otrzymuję klucz i uproszczoną mapkę
miejscowości, na której młoda Francuzka zaznacza mi położenie albergi. Wciągam ponownie na siebie kosmicznie ciężki
plecak. Ileż te zakupy ważą? Idę z mapą w ręce. To niedaleko.
Sto pięćdziesiąt metrów. Tak mi się wydaje. Niestety rzeczywistość nie pasuje mi do mapy. W miejscu zaznaczonym długopisem albergi nie ma. Rozglądam się podejrzliwie. Wchodzę w
uliczkę, przy której moje schronienie powinno się znajdować.
Zaczepiam jakichś przygodnych przechodniów. Pochylają głowy nad mapą i studiują ją w napięciu. Idą ze mną kilkanaście
kroków. W końcu jest – po drugiej stronie. Brązowe drzwi.
Klucz pasuje.
W środku naprawdę ładnie. Jest dobrze wyposażona kuchnia
i czysta sypialnia dla pielgrzymów. W kuchni elektryczna kuchenka, naczynia, garnki, sztućce, przyprawy. Oj, będzie się
działo. Pierwsze dwadzieścia minut spędzam w pozycji poziomej na łóżku. Muszę dojść do siebie. Potem przeistaczam się w
mistrza kuchni słowiańskiej. Prosto, syto, smacznie – te wytyczne prowadzą do powstania mojej ulubionej potrawy, makaronu z szynką i żółtym serem. Potem toaleta. Zmycie bólu dnia
z siebie. Nikogo nie ma. Tylko ja. Przychodzi wieczór. Wyciszam się razem z dniem. Razem z nim pochmurnieję. Osuwam
się powoli w przeszłość. Kiedyś cały się tam osunę. Jak ci
przede mną, jak ci po mnie. Dlaczego? Dlaczego wszyscy osuwamy się w przeszłość? Dlaczego ten dzień, to słońce, to nasze
życie, nie może trwać w zachwycie w wieczność, w nieskończoność, w niepokonaność? Dlaczego spadamy jak to słońce za
horyzontem, które teraz oświetla już Atlantyk, a może nawet
Amerykę. Pewnie tak już musi być. Pewnie to dobre. Pewnie
musimy wszyscy zasnąć, żeby się jakoś potem zbudzić. Chciałbym. Tak strasznie chciałbym zatrzymać ten dzień. Zawiesić go
na ścianie czasu. Uczynić moim. Jedynym. Najpiękniejszym.
Mieć. Na zawsze. Pomiędzy skrzydłami okiennic jest niewielka
luka. Kolor nieba, który widać przez tę lukę, jest ciemny,
szaro-granatowy. Chcę już tylko jednego. Chcę, żebyś wziął
moją głowę i położył ją na swoich niebieskich kolanach. Chcę
492

zasnąć w Tobie. Zapomnieć się. Pozwolić sobie zniknąć. W Tobie. Nic oprócz tego pragnienia nie mam. Nic oprócz tej nadziei. Której uczepiam się ostatnimi skrawkami myśli. Ostatnimi promieniami mojego życia, niosącego ze sobą całego mnie,
całą moją bezbrzeżną radość, uśmiech człowieka patrzącego w
świat, radość chłopca biegającego po krzakach, odkrywającego
nowe tajemnice, wszystkie moje okruchy miłości, jakie w życiu
starałem się zbierać i dawać, i cały ten ciemny worek bólu, jaki
ze sobą ciągnę przez życie. To wszystko wreszcie puszczam,
ufając wbrew rozsądkowi i chłodnym kalkulacjom, że Ty jesteś
i kiedyś mnie obudzisz.
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Dzień 69.
Argenton-sur-Creuse
Lubię ten dźwięk dzwonka. Alarmu, który codziennie budzi
mnie na nowo. Wydobywa z otchłani nocy na powierzchnię
dnia. Jest w nim coś optymistycznego, tak jak jest coś optymistycznego w porannym śpiewie ptaków. Jakaś obietnica, że
przyszłość znów szeroko otwarta, że przecież tyle nowego lada
moment. Że trzeba wstawać, bo czeka świat, bo czeka droga, bo
czekają ludzie. Czy na mnie ktoś czeka? Czy wszystko na mnie
czeka? Czy czeka na mnie na przykład niebo? Które tak w końcu pokochałem. Tyle razy układając się, gdzie popadnie, to na
trawie, to na jakiejś ławce, to występie jakiegoś muru. I przymykałem oczy. Opuszczałem powieki. Zakrywałem twarz kapeluszem. I mimo to pod powiekami tańczył mi blask słońca rozpuszczony w błękicie nade mną. Więc gdy odsłaniałem te oczy i
patrzyłem w górę, to mi się czasem od tego koloru, od przestrzeni, od niemożności uchwycenia się czegokolwiek wzrokiem w głowie kręciło. I nie opierałem się temu uczuciu. Przeciwnie, pozwalałem, żeby ten błękit mnie zabierał ze sobą. Zawsze ten sam. Zawsze przesycony słońcem. Bo przecież kolor,
ten niezwykły kolor, który ma niebo odbijające się w oczach
człowieka, to nic innego, jak tylko światło słońca rozpuszczone
w przestrzeni. Sam się wtedy też w tej przestrzeni na chwilę
rozpuszczałem i tak właśnie odpoczywałem. Teraz wyglądam
przez okiennice, niebo młode jeszcze, świeże, nienasycone odpowiednią barwą. Otwieram okno szeroko. Spoglądam na swoje
łóżko. Porzucony śpiwór. Zabawne, jak rzeczy są od nas strasznie zależne. Tak długo, jak znajdujemy dla nich role, jak ich
używamy, jak są nam potrzebne, jak wspomagają nas w rozlicznych naszych podróżach po drogach tego świata, są jakby żywe.
Jakby w jakiś magiczny sposób życie z nas wpływało do ich
wnętrza. Jakby same od tego stawały się bardziej obecne. Bez
nas. Coś w nich pęka. Tracą swoje miejsce w rzeczywistości.
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Ich obecność staje się jakimś nieporozumieniem. Więdną. Cichną. Chowają się wtedy w nadziei, że może wszyscy o nich zapomną. Że nikt nie zorientuje się, że są już niepotrzebne, bo nie
mają właściciela, nikogo, komu mogłoby jakoś służyć. Ściszone
tak i przycupnięte, obejmują sobą z lękiem i rozpaczą ostatnie
iskry życia, jakie dał im nasz wzrok, nasze dłonie, nasze nogi. A
gdy dotkną ich czyjeś inne oczy i gdy powiedzą – o, to już niepotrzebne, to z tymi słowami jakby dusza z nich ulatuje. I stają
się martwe. Natychmiast. I jedyne, co je może uratować, to jakieś inne życie ludzkie. Czyjś śmiech albo łzy. Czyjś strach
albo radość. Czyjeś gorące czekanie albo rozpacz, którą człowiek niesie przez dni swojego życia. Mój śpiwór jest pełen życia. Zaprzyjaźnił się ze mną. Jego jaskrawa czerwień zdaje się
przede mną puszyć i głośno dopominać uznania: popatrz, ile jestem warty, zdaje się mruczeć przymilnie, leżąc teraz na dolnym poziomie łóżka. Przechodzę do kuchni. Włączam maszynkę elektryczną. Francja, Déols. Sześćdziesiąt dziewięć dni, od
kiedy przeszedłem próg mojego domu. Nawet nie zauważam,
jak się przebieram. Moje ciało samo doskonale wie, co robić.
Nie rozmawiam z nim. Z nim wyłącznie się kłócę albo mu wyrzucam, gdy obdarza mnie niekończącymi się litaniami bólu,
gdy sabotuje moje emocje i myślenie wskutek głodu, gdy rozpala się w słońcu do tego stopnia, że lada chwila grozi całkowitym wyłączeniem świadomości. Szorstka ta przyjaźń między
nami. Ale co zrobić. W ogóle oduczyłem się rozmawiać. Pewnie taki mój los. Nie spotykam wciąż na swojej drodze ludzi.
Kilka zdań, by dostać klucz do albergi, kilka słów, o ile w ogóle, gdy kupuję coś do jedzenia, a potem brnę przez kilometry ciszy. A gdy dochodzę, to jak tu w Déols, znów mam ciszę, w
której moje ciało wykonuje po prostu swoje obowiązki. Sypię
resztę makaronu do garnka z wodą. Uwielbiam jeść. Ponieważ
zdarzają mi się wciąż dłuższe przerwy w tej sferze, to korzystam z każdej okazji by wypełnić się po brzegi. Szkoda, że nie
można by jakoś tak przytyć, kilka, kilkanaście kilogramów, a
potem nie jeść tydzień, dwa. I znowu. W międzyczasie pakuję
plecak. Jest szósta trzydzieści. Dziś będę szedł do Argen495

ton-sur-Creuse. To jakieś trzydzieści pięć kilometrów. Może
troszkę krócej. Siadam przy stoliku, wertuję przewodnik. Oglądam mapy. Patrzę, gdzie się zatrzymam. Prywatna kwatera tuż
przed Argenton, piętnaście euro. Najtańsza możliwość. Oglądam się na makaron. Woda kipi. Chyba gotowe. Biorę do ust
kluska. Miękki. Wrzucam do garnka trochę szynki pokrojonej w
kostkę. Czekam minutę i całość odlewam. Teraz jeszcze posypuję tartym serem. Miseczka, widelec. Do kubka od księdza
Jurka z Miłowic wrzucam torebkę zielonej herbaty. Zalewam
wrzątkiem. Stół ma jasny drewniany blat. Leżą na nim porozrzucane reklamówki Châteauroux. Nie chce mi się ich przeglądać. I tak nie będę zwiedzał. Kęs za kęsem jedzenie znika w
moich ustach. Ta powtarzalność jest najpierw zaskakująca: śpij,
jedz, maszeruj. Potem staje się trudna i ciężka, jak każda powtarzalność. A potem znika. Przestaje się ją zauważać. Staje się jak
powietrze. Przeźroczysta. Widzi się coś innego, ale nie to, co
się w kółko wykonuje. Mózg się na takie zauważanie zwyczajnie nie godzi. Posypuję makaron znalezionym wśród przypraw
pieprzem. Luksus. A gdyby tak zostać? Zatrzymać się. Skosztować. Spokoju dnia. Braku pędu. Braku przymusu dalszej drogi.
Gdyby tak pójść i pozwiedzać? Kupić sobie lody, usiąść na
murku i pomerdać nogami. Gdyby tak życie mogło być takie,
jakie chcemy? Czy nie tego właśnie chce każdy z nas, żeby życie było takie, jak chcemy? Nie jesteśmy drapieżni. Ani zachłanni. Ja przynajmniej taki nie jestem. Nie mam zbyt wygórowanych marzeń. Nigdy nie chciałem mieć własnego odrzutowca, kortu tenisowego, nawet dom z basenem był mi zawsze
zbędny. Chciałem po prostu być wolny. Móc iść, gdzie chcę.
Kochać się z trawą, obejmować z drzewami, znaleźć zwykłą
ludzką miłość. I rankiem, gdy słońce dopiero wstaje, siedzieć
na plaży Bałtyku i pozwalać temu słońcu, by jego długie jak pajęcze nici promienie biegły tuż znad powierzchni wody wprost
do mych rzęs, by się na nich rozszczepiały i w końcu wpadały
tam, gdzie ich przeznaczenie, od początku wszechświata – do
moich oczu. Więc oprócz widoku ognia, ale takiego w ognisku
albo w piecu, oprócz smaku chleba i zapachu szczerości, oprócz
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najprostszych ludzkich spraw, nigdy wiele więcej nie chciałem.
Czy to było za dużo? Czy możemy w ogóle czegoś chcieć i ocaleć? Słoje na blacie stołu układają się w fantastyczne wzory.
Przymus, moja decyzja, moja wola wtłacza mnie z powrotem w
koleiny mojej drogi. Wiążę buty. Dziś te na grubej, elastycznej
podeszwie. Będzie mi się dobrze szło. Najedzony. W tych butach. To i te trzydzieści kilometrów nie problem. Mechanicznie
porządkuję sypialnię. Zmywam po sobie w kuchni wszystkie
sztućce i naczynia, których używałem. To byłaby zbrodnia,
gdyby zostawić nieporządek. Tymi prostymi czynnościami
człowiek włącza się w jakąś wspólną sprawę wszystkich wędrujących. Wszystkich szukających. Czy oni szukają tego, co ja?
Pewnie wszyscy szukamy tego samego. Ostatecznie rzecz biorąc miłości, szczęścia, relacji z innymi ludźmi. Może w końcu
siebie. Wieża, którą wczoraj widziałem z daleka, dochodząc do
Déols, teraz stoi we wczesnym słońcu. Idę w jej kierunku. Robię kilka zdjęć. To była część jakiejś budowli. Tyle tylko, że
reszta to ruiny. Tylko ta wieża, jakby zapomniana przez procesy
niszczące kamienie, stoi nadal wzniesiona w niebo. Obok piękny ostrołuk, przejście w murze, które donikąd teraz nie prowadzi. Oglądam je z bliska, zdobione kolumny, ślicznie ułożone
kamienne łuki. Który to wiek? Który to musiałby być, żebym
mógł obdarzyć te ruiny większym szacunkiem? Najstarsze są
chyba malowidła w jaskiniach. Chyba gdzieś w Hiszpanii. Ponoć i dziesięć tysięcy lat mają takie pamiątki. Co zostanie po
nas? Cywilizacja śmieci? Teratony danych, słów, obrazów, filmów, których nikt nigdy nie obejrzy, bo nie będzie miał na to
czasu?
Kroki wyprowadzają mnie na szlak. Powoli staję się znów
drogą, rytmem, kołysaniem. Miarowym odpychaniem się kijami. Potem, który spływa po mnie w miarę wzrostu temperatury.
Boli mnie ta droga. Boli mnie jej rozmiar i kilometry, które pokonuję. Boli mnie znów obdarte w Polsce biodro. Ale boli mnie
coś jeszcze. Boli mnie mój upór i moje milczenie. Jakbym szedł
pod prąd. Szczęście, że spotykam znaki szlaku świętego Jakuba.
Są jakby po to, żeby mówić: nie jesteś sam, twoja droga ma
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sens. Jaki sens ma moja droga? Pewnie taki, jaki sam jej nadaję.
Pewnie to tak jest, że nie ma sensu, jaki mielibyśmy odkryć,
jaki byłby gdzieś zagrzebany, stworzony, zapisany, ale ukryty
przed nami zmyślnie po to, żebyśmy jakimś nadludzkim wysiłkiem, jakimś przepilnym staraniem ten sens wydobyli na powierzchnię i zobaczyli go jak jakieś drogocenne, mieniące się
barwami nie z tej ziemi, malowidło. Każde takie kopanie w
głąb, doszukiwanie się, jest chyba drogą donikąd. Sensem jest
to, co sami robimy. To my tworzymy nasze życie. Z bólu, jaki w
nim znajdujemy, z radości, jakich doświadczamy. Tkamy z tych
wszystkich doświadczeń, zdarzeń, pragnień, marzeń jedyną we
wszechświecie tkaninę. Nasze życie. Jak wygląda ta moja? Jak
wygląda moje życie? Chyba nie miałbym się za bardzo czym
pochwalić. Ale niewiele mnie to obchodzi. Bo teraz po prostu
idę. Jeśli czymś jestem i jeśli moje życie czymś jest, to jest tą
drogą. Za wszelką cenę. Przeciw wszystkim: ludziom, trudnościom, obawom, kłopotom. Chyba najgorsza jest niewiedza.
Niewiedza, czy dojdę. Niewiedza, czy wrócę. Niewiedza, czy
dobrze robię. Niewiedza, co będzie dalej. Na szczęście droga
jest na tyle trudna i ciężka, że wciąż tracę z horyzontu świadomości jej pełny wymiar i konsekwencje. Jest tylko tu i teraz. Do
plecaka mam przyczepioną reklamówkę z Lidla, a w niej chleb
tostowy z marketu. Raz na jakiś czas biorę kije pod pachę, sięgam dłonią za siebie, palcami myszkuję w poruszającym się labiryncie foliowej siatki i po chwili wyjmuję kolejną kromkę. Z
każdym kęsem słodycz spływa do wnętrza mnie. Idzie mi się od
tego lepiej. Las wokół drogi znów rachityczny. Nie ma tu wielkich drzew, prostych, mknących do góry jak w Niemczech.
Wszystko obsiada mech i jakieś grzyby. Kolejne kilometry i godziny stają się podobne do siebie, w bólu, w wysiłku, w milczeniu.
To się dzieje stopniowo. Tak, jak grunt stopniowo namaka,
gdy pojawia się jakieś podziemne źródło, które usiłuje się przebić na powierzchnię. Krzywię się. Mam teraz płytszy oddech.
Boli mnie. Boli mnie brzuch. To przejdzie. W końcu. Nic takiego nie zjadłem. W Déols wszystko gotowane. Po drodze chleb
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tostowy. Chowam się wzrokiem w nawierzchni drogi. Mijam
wystające kamienie. Znikam w przydrożnych zaroślach. Ale on
nie znika. Zamiast gdzieś zostać za kolejnym zakrętem, staje się
coraz intensywniejszy. Boże kochany. Zaczynam się modlić.
Gdy tylko coś przekracza nasze zdolności reakcji, szukamy
wsparcia. Gdziekolwiek. Jakiegokolwiek. W Polsce się mówi:
jak trwoga, to do Boga. Czy to źle? Czy to objaw niedojrzałości? Boże, jak mnie boli. Patrzę na zegarek. Jest czternasta. Zatrzymuję się. Zdejmuję plecak. Oddycham. Jestem zupełnie sam
na tej drodze. To niemożliwe. Nie może mnie tak boleć. Nie
mogę być chory. Nie tu. Nie teraz. Zagryzam wargi i ponownie
zakładam plecak. Gdzieś z głębi brzucha, aż do przełyku, czuję
znów rosnący ból. Przekomarzam się z nim przez następne kilkaset metrów. Mocujemy się, kto kogo. Przetrzyma, zwycięży.
Jakieś ogrodzenie przy drodze. Nie mogę wytrzymać. Zdejmuję
plecak ponownie. Boże. Po prostu za dużo się najadłem. Na
pewno za dużo. A potem zacisnąłem na brzuchu pas plecaka.
Próbuję usiąść. Jest parno i duszno. Ziemia spalona na popiół.
Nie mogę siedzieć. Krzywię się z bólu. Próbuję się położyć. Też
na nic. Wpół zgięty, wpół pochylony wiszę tak nad brudną trawą i chce mi się płakać. Nie mogę nic zrobić. Całkiem nic. Odkręcam butelkę z wodą. Biorę dwa, trzy łyki. Boże, jak boli. Pochylony pod kątem czterdziestu pięciu stopni, robię parę kroków to w jedną, to w drugą stronę. Chcę uciec, uciec od tego
bólu. Przecież już nie mam plecaka. Chcę tylko odpocząć. Nie
puszcza. W końcu siadam. Kulę się i tak trwam. Modlę się.
Boże, pomóż. Czy Bóg mi pomoże? Czy on pomaga? Jestem
tym bólem i ten ból jest we mnie. Wraz z kwadransami, które
spadają w przeszłość, ból powoli cichnie. Przynajmniej na tyle,
że mogę się teraz położyć. Na prawym boku. Czekam. To musi
minąć. Musi. Ile już tu jestem? Czy w ogóle dojdę dziś na nocleg? Już ponad godzinę minęło, od kiedy się zatrzymałem.
Sprawdzam na zegarku. Niemal półtorej. Podnoszę się. Staję na
nogi. Tylko nie to. Każdy ból jest lepszy. Niech mnie boli biodro, niech mnie bolą stopy. Niech mnie nawet boli staw. W takich przypadkach wystarczy stanąć, zwolnić, poluźnić i już jest
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dobrze. Ból jest ogarnialny, zarządzalny, umiejscowiony. To
cholerstwo całkiem mnie rozkłada. Wkładam plecak na ramiona. Próbuję iść do przodu. Przechodzę jakieś pięćdziesiąt metrów. Zatrzymuję się i plecak ląduje na poboczu drogi. Na nic.
Oddycham. Stoję. Czekam. Jeszcze raz. I jeszcze raz. W końcu
udaje mi się doprowadzić do takiej sytuacji, że ciągle z bólem,
ale jestem w stanie iść. Pochylony. Wpatrzony w powierzchnię
drogi. Brnę do przodu. Za wszelką cenę. Muszę jakoś dojść na
nocleg. Późne popołudnie napełnia powietrze gorącem i dusznością. Boże, żebym tylko jakoś doszedł. Nie zwracam uwagi
na to, co się dzieje z moimi nogami, stopami. Nie obchodzi
mnie to. Chcę tylko dojść. Chcę tylko pozbyć się tego bólu.
Wyzwolić się z niego. Droga pnie się do góry, jest niemożliwie
duszno. Brak wiatru. Dochówka. GPS podpowiada, że już niedaleko. Coś mi strzela w stopie, w wewnętrznej części podbicia.
Nieważne. Muszę do przodu. To wszystko nieważne. Kolejne
kroki i gesty ramion, zacięty wzrok doprowadza mnie w końcu
do adresu albergi. Niewielka ulica, niewielkie drzwi. Francuz
jest starszy ode mnie. Ma brodę i nie mówi po angielsku. Pokazuje mi pokój na górze. To wszystko. Wędruję z tego pokoju
wąskimi schodami na dół. Żebrzę o odrobinę gorącej wody na
herbatę. Mam swój kubek i torebkę herbaty. Żona gospodarza
wlewa mi do niego wodę o temperaturze chyba ze sześćdziesiąt
stopni. Ledwo widać kolor, jaki uwalnia się z torebki. Wracam
do siebie na górę. Idę się wykąpać. Trochę ciężkie warunki, ale
jakoś trzeba. W pokoju na pastelowych ścianach wiszą akwarele. Na jednej jakieś domy. Na drugiej młyn wodny. Ale nie to
jest najważniejsze. W akwarelach najważniejsza jest jakaś nieokreśloność. Ta technika jest jak poezja. Składa się z sugestii,
niedopowiedzeń. Kładę się na łóżku. Jestem strasznie smutny.
Zastanawiam się. Zastanawiam się, po co idę. Czego szukam?
Mam takie wrażenie, że coś jest tuż, tuż przed moimi oczami, a
ja, szukając, pytając, zastanawiając się, właśnie to przeoczam.
Gorzki ten wieczór. Gęsty. Boli mnie już mniej. Może do jutra
przejdzie. Tak naprawdę tak niewiele nam trzeba. Trzeba, aby
nas nie bolało. Abyśmy mogli po prostu coś robić, gdzieś iść,
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coś dać innym z siebie. Podnoszę się z łóżka. Gaszę światło.
Śpiwór mam schowany, bo łóżko ma pościel i kołdrę. Wyciągam się na nim. Zamykam oczy. Witam się z nocą. Mój oddech
zaczyna pracować niezależnie już ode mnie. Moje myśli pewnie
gdzieś tam są, ale nie wiem już, gdzie. Bóg jak zwykle, bo inaczej nie potrafi, przyjmuje z miłością moje zmęczenie, moje
zwątpienie, moją samotność.
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Dzień 70. Crozant
Sprawdzam jeszcze na komórce dzisiejszy szlak. Leżę na
łóżku. Nie boli mnie. Dziś nie będę jadł. Muszę dać żołądkowi
odpocząć. Droga wiedzie na południe i trochę na wschód. Pewnie pierwszy raz na wschód, od kiedy wyszedłem z domu. Odległość podobna do wczorajszej. Jakieś trzydzieści kilka kilometrów. Dojść chcę do Crozant. Z przewodnika wynika, że jest
tam kemping. Sprawdzam prognozę pogody. Noc bez deszczu.
Kemping zatem może być. Siadam na łóżku. Potykam się wzrokiem o moje porozkładane rzeczy. Chwilę później już jestem
tym zorganizowanym automatem, który pieczołowicie wszystko składa, układa, pakuje. Schodzę po wąskich i dość stromych
schodach na dół. Spotykam tam tylko właściciela posesji. Jego
żona pewnie śpi. Siódma dopiero. Żegnam się z nim. Zapłaciłem wczoraj. W przewodniku stoi, że to nocleg i śniadanie, ale
żadna propozycja śniadania nie pada. Mężczyzna stoi przede
mną z rękami w kieszeni.
– Do widzenia – mówię po francusku i wychodzę.
Mijam, senne jeszcze, domy, krzewy, wychylające się zza
ogrodzeń kosze kwiatów. Dzień jeszcze blady, jeszcze daleko
mu do intensywności, jakiej nabierze za kilka godzin, gdy słońce napełni swoim ciepłym blaskiem wszystko dookoła. Ciekawe, kiedy ludzkie życie jest najbardziej kolorowe? Czy u swojego startu, kiedy człowiek jest dzieckiem, kiedy biega się za
wszystkim i wszystko jest ważne, i nic jednocześnie. Czy wtedy, gdy przychodzi pierwsza miłość, gdy staje się na progu
otwartego życia, które zdaje się wtedy nie mieć końca, być jak
bezkresna przestrzeń, którą będziemy mogli zapełnić czym tylko zechcemy. Czy może wtedy, gdy jesteśmy w kwiecie sił, w
momencie gdy najwięcej możemy, gdy osiągamy szczyty swoich możliwości, swojej kariery, swojego tak zwanego rozwoju.
Czy może wtedy, gdy słońce naszego życia przechodzi już poza
najwyższy punkt i popołudniowym światłem, takim, w którym
jest więcej ciepła i pomarańczy, oświetla nasz już wolniejszy
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nieco krok, nasze dłuższe wieczory. W przyrodzie, przynajmniej tutaj, najbardziej podobają mi się godziny przedpołudniowe i późnowieczorne. W samym środku dnia słońce jest nie do
wytrzymania. Idę przez całe dnie, ale to dlatego, że inaczej nie
mam jak. Nie mogę przyjść za późno na nocleg.
Teraz jeszcze młody ranek. Po prawej widzę nazwę ulicy:
„Rue Frederic Chopin”. Widzisz, Frycek, masz tu swoje miejsce. Urodziłeś się dawno temu. Wtedy wszystko było inaczej.
Gdybyś to zrobił później, ty i twoi spadkobiercy mieliby być
może prawa do twojej muzyki. Teraz do wszystkiego trzeba
mieć prawa. Wszystko staje się coraz bardziej zaregulowane.
Nawet słowa, jakich ludzie używają. Nogi pracują mi ostro na
nierównej ścieżce. Zatrzymuję się na chwilę na poboczu.
Dzwonię do tego kempingu, na którym chciałbym się zatrzymać. Nie, pani nie mówi po angielsku. Z jej wypowiedzi jednak
orientuję się, że nie mają miejsca. Są „complet”– to znaczy pełni. Rozłączam rozmowę. Czy to coś zmienia w moich planach?
Nic zupełnie. Pójdę na ten kemping. Zobaczę. Jak mnie tam nie
zechcą, to będę szukał dalej. Szlak prowadzi mnie w teren porośnięty lasem. Schodzę w dół, pod stopami mam słońce i cień.
Jakieś kałuże. Małe czarne muszki pojawiają się jak na zawołanie. Idę szeroką na pół metra ścieżką, której półkolisty wgłębiony kształt sprawia wrażenie jakiejś rynny. Drzewa niskie, gęste,
rachityczne. Słońce wymieszane z cieniem. Gorąco. Nie zatrzymuję się. Idę cały czas. Stopa, w której uszkodziłem sobie poprzedniego dnia sklepienie, dokucza mi od czasu do czasu. Czuję w niej dziwne przeskakiwanie. Stawiam więc stopę lekko na
zewnętrznej jej części. Jakoś się udaje. To nie jest ból, to przeskakiwanie pod spodem, ale takie nieprzyjemne wrażenie, jakby
łuk stopy na chwilę się chwiał czy zapadał. Wyjście z lasu to
plama słońca i gorąca. Po prawej metalowa, niebieska brama,
której kolor wcale nie jest taki oczywisty, bo rdza i brud zjadły
już większość farby. Do pionowych prętów przyczepiona tabliczka: „A VENDRE” i podany telefon. Można sobie kupić i tę
posesję. Teren za bramą wygląda na dziki. Jakieś drzewa,
chaszcze, ścieżka wiodąca między nimi. Nie wiem już nawet,
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które to ogłoszenie spotykam na swojej drodze. Od momentu,
kiedy wszedłem do Francji w pobliżu Metz, „A VENDRE” pojawia się we wszelkich możliwych miejscach. Nie ma sensu
mieszkać na wsi. Wszyscy wynoszą się do miast. Tam dobrobyt. Stłoczenie. Społeczeństwo mrówek i pszczół. Ot, procesy
cywilizacyjne. Idzie mi się bardzo ciężko. Droga wyraźnie robi
się elastyczna. Przyczepia mi się do podeszew i gdy usiłuję poderwać nogę do góry, ciągnie się za nią, jednocześnie przyciągając z powrotem do ziemi. Brnę więc przez tę kleistą przestrzeń. Niby wykonuję kolejne kroki. Niby kolejne godziny
przechodzę swoim uporem, ale one jakby natrząsają się ze
mnie. Zamieniają się jedna z drugą i żartują, że teraz to jest ta,
co była, więc tak naprawdę to wcale dystansu ani drogi nie pokonałem. Nie daję im wiary. Jestem uparty. Chyba to właśnie o
sobie mogę powiedzieć w tej drodze. Jestem uparty. Uparty tak,
że nic mnie nie może zatrzymać. Nic?
Po blisko dziesięciu godzinach marszu jak w transie staję
przed wąskim kamiennym mostem. Naprzeciwko, po jego drugiej stronie, wznosi się w górę urwista ściana kamiennego klifu.
Drzewa przyczepione tu i ówdzie do piętrzących się skał. Niektóre nawet straciły kolor intensywnej zieleni i mieni się w ich
liściach jakiś odcień złota. Przechodzę przez ten most. Teren
pod nim opada gwałtownie w dół. Jeszcze jeden zakręt, jeszcze
kilka minut i widzę na znaku napis „CROZANT”. Pod nim
ostrzeżenie przed sympatyczną kozą. Pewnie atakują. Zagubionych turystów, zmęczonych pielgrzymów. Na lewo ode mnie
otwiera się przepiękny widok. Skalne zbocza spadają do lustra
wody jakiejś rzeki. Zieleń drzew, popielaty beż skał, błękit
wody i nieba. Wymarzone miejsce na pobyt i odpoczynek. Trochę dalej widzę na wzniesieniu ruiny jakiegoś zamku. Kawałek
baszty, wysokie mury. Mógłbym tam pójść. Mógłbym, gdyby
nie to, że każde kilkaset metrów mnie kosztuje. Kosztuje mnie
teraz, pod koniec dnia, zbyt wiele. Do miasteczka wiodą strome
schody pod górę. Nie wiem, ile ich jest. Strasznie dużo. Gdy
docieram na szczyt wzniesienia, na którym się znajduje, moje
płuca pracują z takim odgłosem, że wszyscy obracają głowy w
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moim kierunku. Zatrzymuję się. Muszę wyrównać oddech. Nieopodal kościół. Za nim ulica. Widzę znak wskazujący kierunek
do kempingu. To w prawo od głównej ulicy. Dochodzę. Duży
plac pokryty trawą. Drzewa. Jakieś domki. Gdzieniegdzie stoją
samochody z przyczepami. Tłoku nie ma. Niewielki domek,
pełniący rolę recepcji, jest pusty. Jakaś kartka – niewiele rozumiem, chyba czynne będzie za dwie godziny. Najpierw odwiedzam toaletę, po drodze nie było gdzie skorzystać, potem rozkładam na samym środku placu moją karimatę i kładę się na
niej. Mam gołe stopy. Zamknięte oczy. Słońce, przesączając się
przez liście drzewa nade mną, raz po raz bawi się z moimi powiekami. Słyszę lekki szum w powietrzu. Tu zostanę. Nigdzie
już nie chce mi się iść. Muszę tylko zaczekać, aż przyjdzie ktoś
z obsługi. Daję się uspokoić lekkiemu ciepłemu wiatrowi. Dobrze mi. Może jestem trochę głodny, bo cały dzień nic nie jadłem, ale po wczorajszych doznaniach z żołądkiem cieszę się,
że z jego strony nie mam dalszych problemów.
Po dłuższym czasie kilkanaście metrów ode mnie parkuje samochód i trzech młodych chłopaków zaczyna rozbijać namiot.
Podnoszę się. Młodzież jest najlepiej wykształcona. Pytam po
angielsku, czy nie wiedzą, czy na tym kempingu można zostać
na noc.
– Chyba można – odpowiada mi jeden z nich, rozglądając się
dookoła – nie ma dużo ludzi.
– A jakiś właściciel czy gospodarz? – wskazuję dłonią na
budkę przy wjeździe.
– Będzie za czterdzieści minut. Trzeba będzie pójść i się zarejestrować.
Wracam na swoje legowisko. Już trochę odpocząłem. Włączam komórkę. Analizuję możliwości na jutro. Sprawdzam też
w przewodniku. Niestety jutro będzie jeszcze dalej. Ponad trzydzieści pięć, do Bénévent-l’Abbaye. Dam radę. Jak mnie brzuch
nie będzie bolał, to dam radę. Nawet kuśtykając trochę na tej
stopie. Tylko muszę wcześnie wyjść, bo droga znowu zacznie
mi się dłużyć. W tych upałach nie idzie się lekko. W końcu dostrzegam ruch. Chłopcy wstają. Widzę też inne osoby kierujące
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się ku recepcji. Najwyraźniej gospodarz przyjechał. Zakładam
buty, ruszam i ja, ustawiam się na końcu w kolejce. Gdy dochodzi do mnie, znów pytam, czy mają miejsce. Kobieta z drugiej
strony lady tłumaczy mi, że pokoje są po dziesięć euro w mieście. Nie możemy się porozumieć. Proszę jednego z tych młodych ludzi, z którymi wcześniej rozmawiałem, o pomoc.
– Zapytaj ją, czy mogę tu zostać pod gołym niebem i ile to
kosztuje.
Okazuje się, o dziwo, że mogę i że to kosztuje dwa euro siedemdziesiąt centów.
– Czy coś muszę wypełnić albo deklarować?
Dostaję kartkę papieru. Młody człowiek wskazuje mi rubryki
i tłumaczy, co mam w nie wpisać. W końcu, po uiszczeniu symbolicznej opłaty, wychodzę z tej budki. Jestem oficjalnym gościem kempingu. Bez samochodu, bez namiotu, z karimatą i
śpiworem. Już późno. Światła coraz mniej. Rozglądam się dookoła. Na krańcu ogrodzonego obszaru stoją domki. Idę obejrzeć. Puste. Nikogo nie ma. Każdy domek ma szeroką werandę,
pokrytą jakąś wykładziną z tworzywa sztucznego. Wchodzę na
taką werandę. Równo, szeroko, nad głową fragment dachu.
Wracam po mój dobytek i przenoszę się na tę werandę. Rozkładam na podłodze swoją folię. Wieje. Kładę na folię kije i inne
drobne rzeczy, żeby nie odleciała. Teraz dopiero cała reszta. Karimata, śpiwór. Wiem, że między dniem a nocą są duże różnice
temperatur, więc nawet jeśli w dzień jest gorąco nie do wytrzymania, to w nocy można czasem zmarznąć. Ubieram się ciepło
na noc. Wyjmuję latarkę na czoło. Sprawdzam. Świeci. Dokoła
mnie już ciemno. Jeszcze trochę widać, ale wszystko tonie w
gęstniejącym mroku. Wsuwam się w mój śpiwór. Pytałem jeszcze młodych Francuzów, czy woda z kranu, jaki wystaje ze
ściany budynku toalety, nadaje się do picia. Mówili, że pili nie
jeden raz, więc pewnie się nadaje. Napełniłem swoje butelki,
które teraz stoją obok mnie. Pod głowę podkładam reklamówkę
z polarem. Patrzę w górę. Nade mną dach. Nie widzę więc
gwiazd. Jednak w bok od niego też gwiazd nie widać. Pewnie
chmury zakrywają niebo. Będzie po prostu ciemno. Trochę
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twardo pod plecami. Coraz wyraźniej czuję głód po tym dniu
marszu i całkowitego postu. Obracam się na prawy bok. Jakaś
para, ledwo widoczna w ciemności, przechodzi obok domku w
kierunku swojej przyczepy. Trochę dalej ludzie siedzą wokół
stolika, toczą się rozmowy, słyszę śmiech. Wszystko powoli coraz bardziej ciemnieje. Leżę na tym kempingu. Nie wiem, ile
kilometrów od domu. Nie wiem, ile kilometrów od Santiago.
Nic nie wiem. Poza tym, że teraz zasnę i że jutro mam znów daleko, i że będzie gorąco, i że muszę iść. Za wszelką cenę dalej.
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Dzień 71.
Bénévent-l’Abbaye
Wciąż ciemno. Komórka dzwoni nieubłaganie. Jest piąta
piętnaście. Siadam na moim śpiworze. Niezbyt się wyspałem.
Wszystko dookoła tonie w mroku. Zapalam moją latarkę. Mozolnie spoglądam na rzeczy. Znów trzeba wszystko pozbierać,
założyć, zapakować. Jak długo jeszcze? Po kilku minutach takiego patrzenia zdaje mi się, że łatwiej już dostrzegam szczegóły otoczenia. Zaczynam się przebierać w strój marszowy. Wieczorem wszystko poustawiałem dookoła karimaty, tak że teraz
łatwiej mi się ogarnąć. Wciąż nie lubię zwijania śpiwora, choć
już się tego nauczyłem. Zawsze się zastanawiam, czy zmieści
się w ten worek, czy też nie. Mieści się. Wsuwam go do plecaka. Teraz zaczynam pakować całą resztę. Spoglądam na komórkę. Niestety poziom naładowania poniżej trzydziestu procent.
Wyjmuję zapasowy akumulator i podłączam go do telefonu. To
nie zawsze działa, ale może choć trochę się podładuje. Kolejne
rzeczy, w mroku, wkładam do ciemnego wnętrza plecaka. Podłoga werandy jest płaska i nic przynajmniej mi na niej nie zginie. W końcu plecak jest już spakowany. Przede mną stoją tylko
wyczekująco buty. Kije leżą obok. Na terenie kempingu nadal
cisza. Wszyscy śpią. Pewnie usnęli dużo później ode mnie. Żyją
innym rytmem. Wsuwam stopy w buty. Powoli robi się jaśniej.
Nie żeby dzień, ale w zasadzie już wszystko widać. Jeszcze
ciemnawe i szare te kształty domków, drzew, samochodów, ale
da się je już rozeznać. Zaciskam pas na biodrach. Biorę do rąk
kije. Trzy schodki i jestem już na trawie. Mijam po prawej budynek toalety. Idę w ciszy między śpiącymi przyczepami i namiotami. Wychodzę na ulicę, po chwili zakręcam w prawo. Na
niebie pokazują się pierwsze kolory. Niewidoczne słońce
oświetla swoim blaskiem chmury jakby spod spodu. Najpierw
nieśmiało, delikatnie, muska je różem i odrobiną jasności. Potem w rytm moich kroków pojawiają się żółcie i złocienie. W
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końcu nade mną zawisa ciemny błękit rozświetlony pomarańczowo-czerwono-żółtymi językami chmur, które rozesłane są
po całym nieboskłonie. Robię jakieś zdjęcie. Jak długo będę robił zdjęcia? Pewnie zawsze. Zawsze będę chciał zatrzymać. Potem pokazać. A jak nikt nie będzie chciał oglądać? To może mi
łatwiej będzie wrócić do tego poranka w Crozant, kiedy tuż po
szóstej idę na południe Francji drogą świętego Jakuba. I kiedy
nad moją głową mam pokaz barw, o jakiego stworzeniu człowiek nawet marzyć nie może. Dobrze tak iść, choć słońce, podnosząc się coraz wyżej, stopniowo wygasza ten piękny pokaz.
Chmury nabierają swojego zwykłego, szarobiałego koloru. Niebo staje się bladobłękitne. Droga biegnie obok moich stóp. Jeszcze jeden dzień. Muszę kupić coś do jedzenia. Wczoraj nie miałem nic w ustach. Owszem, przeszedłem tak cały dzień, ponad
trzydzieści kilometrów, ale teraz organizm dość rozpaczliwie
domaga się kalorii. Staram się go oszukać wodą. Pociągam z
butelki. Dobra ta woda z kranu we Francji. W Polsce zdarzało
się, że ze smakiem różnie bywało. Zależy od miejsca. Tu,
szczęściem, można pić bez strachu i ograniczeń. Około ósmej
mijam jakąś wieś. Żadnego sklepu niestety. Zresztą ranek, nikogo nie widać. Idę dalej, za cztery kilometry ma być następna
wioska albo małe miasteczko. Tam na pewno coś kupię. Każdy
krok to głód, który krzyczy, że w ten sposób się nie postępuje.
Że jeśli chce się jechać albo iść, to trzeba jakiegoś paliwa. Że
takie numery to nie z ludzkim ciałem. Tłumaczę na spokojnie,
że trzeba jeszcze zaczekać i że za parę kilometrów na pewno
coś się trafi. Gdy mijają owe kilometry, sytuacja jednak się powtarza. Nie ma żadnego sklepu. Jestem głodny. Jestem po prostu głodny. Nie dlatego, że mi się chce jeść, tylko dlatego, że
mam problem z tym, żeby iść. Jestem głodny, głodny. Powtarzam tę myśl bezwiednie, jakby przymuszony przez drżący głodem organizm. Jeszcze tylko parę kilometrów. Przecież w następnej mieścinie na pewno coś będzie. Tym razem jednak sam
nie wierzę w swoje zapewnienia. Muszę jakoś iść, muszę coś
jeść. Więc idę. I nie jem. I szapie mnie ten głód po całym moim
ciele i po całym moim umyśle. Gdy w następnej wiosce znów
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nie widzę sklepu, zatrzymuję się trochę zrozpaczony przed jakimś domem. Pukam. Wychodzi mężczyzna w jasnej kwiaciastej koszuli. Jest w średnim wieku i ma czarną brodę.
– Czy mówi pan po angielsku? – pytam z trudem.
– Tak, trochę.
– Czy tu gdzieś można kupić coś do jedzenia?
– Tak, musi się pan wrócić – i zaczyna mi coś tłumaczyć.
Nie wrócę się. Nie wrócę. Nie stać mnie na to. Brnę przez ten
kraj, przez ten świat, przez ten czas. Nie wracam. Nigdy nie
wracam. Kręcę więc przecząco głową. – To w takim razie musi
pan iść do – i tu podaje nazwę następnej miejscowości – tam
jest sklep, to będzie pan mógł coś kupić.
– To daleko?
– Jakieś cztery kilometry.
– A pan nie mógłby mi sprzedać choć trochę chleba? Dawno
nie jadłem.
Mężczyzna patrzy na mnie z jakimś odcieniem zdziwienia
pomieszanego z politowaniem. Woła w kierunku otwartych
drzwi. Odpowiada mu jakiś głos kobiecy.
– Nie mamy chleba. Ale może jakieś ciastka by pan chciał.
– Mogą być – wyciągam kilka euro.
– Nie, nie – mężczyzna macha ręką. – Niech pan da spokój.
– Znika w drzwiach.
Po chwili jestem bogatszy o dwa francuskie batoniki. Trzydzieści sekund po pożegnaniu i podziękowaniu pierwszy z nich
znika w moich ustach. Figę mnie obchodzi smak czy uczucie
sytości. Czuję, fizycznie czuję jak energia płynie we mnie, jak
zaczynam znowu myśleć, jak postrzegam świat w normalny
sposób. Drugi batonik podziela los pierwszego. Stawiają mnie
na nogi, jeśli tak można powiedzieć. Teraz muszę dojść do tej
wspomnianej przez mojego rozmówcę wioski. Sprawdzam na
GPS, to będzie lekkie zejście ze szlaku. Dołożę do dzisiejszego
etapu trochę. Ale to nic. Najważniejsze znaleźć w końcu jedzenie. Drzewa jakieś przyjaźniejsze. Słońce schowane za chmurami nie rani moich ramion, jak przez ostatnie dni. Idę równo i
miarowo. Czuję jednak z upływem czasu, jak przejściowa ja510

sność w mojej głowie tuż po zjedzeniu batoników stopniowo
znów opada w jakąś szarość i mrok. Upiór głodu na nowo wystawia swoją złośliwą twarz. Ale to już niedaleko, przecież dojdę. Witam tabliczkę szukanej miejscowości z radością. Wciąż
ranek więc uliczki puste. Gdzie ja tu znajdę ten sklep? Rozglądam się trochę nerwowo. Jakaś kobieta otwiera gablotkę przed
urzędem i wpina tam ogłoszenia. Podchodzę do niej.
– Czy mówi pani po angielsku? – Niestety kręci głową. –
Jeść. Chcę jeść. – Patrzy się na mnie bez zrozumienia. – Sklep.
Piekarnia – próbuję dalej moim francuskim.
– A... piekarnia. Tak, tak. O – wyciąga rękę – pójdzie pan
tamtą ulicą, a potem skręci pan w prawo. Znajdzie pan tam piekarnię, jest tuż przy ulicy.
Dziękuję damie i ruszam zgodnie z jej wskazówkami. Skręcam w prawo, tak jak mówiła. Idę, rozglądam się. Jest, po lewej
stronie, całkiem spory lokal. Wchodzę do środka. Pieczywa, ile
kto chce. Obok przeszklona lodówka i inne artykuły spożywcze. Kupuję sobie bochenek chleba i ogromną, największą jaka
była, bagietkę. Do tego kupuję za kilka euro słoiczek jakiegoś
pasztetu z lodówki. Płacę i wychodzę. Obok piekarni jest duży
trawiasty plac, na którym stoją ławki. Siadam na jednej z nich.
Rozścielam na ławce mój nieśmiertelny foliowy worek na śmieci. Układam na nim moje skarby. Odkręcam pasztet. Niestety,
śmierdzi, aż twarz wykręca. Kolor też jakiś dziwaczny. Plastikową łyżką zdejmuję wierzchnią warstwę i zrzucam ją w trawę.
Muszę. Muszę się najeść. Starając się za intensywnie nie oddychać, wkładam do ust kolejne porcje pasztetu. Zagryzam chlebem, którego kęsy wprost wyszarpuję zębami ze sporego bochenka. Deszcz okruchów spada na moje spodenki i koszulkę.
Nic mnie nie obchodzi. Jeszcze jeden kęs. I jeszcze jeden. Teraz
nie oddychać – mięso. Teraz chleb. Gdy kończę, wypełnia mnie
niezwykłe uczucie sytości. Chyba jeszcze nigdy nie byłem tak
strasznie głodny. A może już byłem, tylko za każdym razem to
doznanie jest dla mnie tak wstrząsające i dojmujące, że wydaje
mi się nowe i najsilniejsze? W końcu jestem po prostu najedzony. Siedzę na tej ławce i patrzę przed siebie. Dzień jest po511

chmurny, ale nie pada. Wstaję, otrzepuję się z okruchów. Została mi jeszcze spora część bagietki. Zjem ją, zanim dojdę do Abbaye. Wracam do piekarni i proszę sprzedawczynię o uzupełnienie mojego zapasu wody. Dziękuję i ruszam ponownie. Teraz
już jest zupełnie inaczej. Teraz jedynym moim zmartwieniem
będzie zmęczenie i ta wredna stopa, która zepsuła mi się w drodze do Argenton. Po prostu nie mogę stawiać jej zbyt ostro. Te
buty, w których wcześniej szedłem, teraz mam lżejsze na nogach, po prostu rozpinały stopę przy każdym kroku. Przy każdym stąpnięciu pięta i opuszki dużych palców stopy odjeżdżały
trochę od siebie. Odjeżdżały, odjeżdżały aż odjechały przez
chwilę i zrobił się „klik”. I teraz muszę uważać. W tych lżejszych butach nie ma tego zjawiska, ale idzie się generalnie wolniej i cienkie podeszwy nie izolują tak od podłoża, więc płacę
trochę większym bólem stóp po odpowiednio długim marszu.
Gdy przechodzę pod jakimś wiaduktem, na jego ścianie dostrzegam plakat miejscowego zespołu rozrywkowego. A może
zespół wcale nie jest miejscowy, tylko impreza jest miejscowa?
„Music Show Soleil”, „Samedi 11 Juillet 2015”. To chyba już
było. Z plakatu straszy pięć kwieciście ubranych kobiet, spośród których wynurza się stateczny, optymistyczny pan w białym kapeluszu. Dorośli dwadzieścia, dzieci dziesięć euro. Drogo nie jest, jak na Francję. Zostawiam za sobą tę minioną atrakcję bez żalu. I tak bym nie poszedł. Choć z drugiej strony, gdybym nie miał co robić... Czy ja kiedyś nie miałem co robić? Czy
kiedyś się nudziłem? Czy szukałem zajęcia, żeby po prostu się
czymś zająć? Dziwne. Nie pamiętam. Gdybym nie miał co robić, to pewnie najprędzej poszedłbym nad rzekę. Usiadłbym i
gapiłbym się, jak płynie. Jak jakieś źdźbła, liście, pędy drzew,
połamane gałęzie wędrują wraz z jej biegiem. Jak dotyka ona
brzegów, jak niesłyszalnie szumi, jak opowiada świat, jak skarży się i narzeka, a może przeciwnie, chce powiedzieć coś uspokajającego. Że nie wchodzi się dwa razy do tej samej. Ale że w
ten sposób jest ciągle nowa. Bo życie jest ciągle nowe. Bo każdy dzień zdarza się tylko raz. I to jest właśnie piękne. Albo znowu poszedłbym na rynek. Może tam siedziałby jakiś starszy
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człowiek, palił papierosa, patrząc przed siebie. Siadłbym z boku
i zaczęlibyśmy gadać. O dupie Maryni. O czymkolwiek. Ludzie
nie potrzebują jakiegoś szczególnego tematu, żeby rozmawiać.
Jakiegoś mądrego zagadnienia. Rozmowa w ogóle na tym nie
polega. Bardziej podobna jest do tańca, w którym strony nawzajem na siebie żywo reagują. Jest taka rozmowa bardziej wyrazem ludzi, aniżeli poglądów czy opinii. Mógłbym jeszcze przyglądać się dzieciom, które, beztroskie, błyszczą swoimi gestami, uśmiechami, krzykiem, którym napełniają życie. Mógłbym
pójść i coś robić, po prostu. Coś pisać, program albo wiersz.
Mógłbym w końcu nic nie robić i na nic nie patrzeć. Mógłbym
nawet o niczym nie myśleć. I wtedy może najbardziej właśnie –
miałbym coś do roboty. Bo wtedy właśnie, jak się nic nie robi,
nic nie myśli i na nic nie patrzy, wtedy dzieją się rzeczy ciekawe. Takie, których słowami już nie bardzo idzie opisać, oddać,
nakreślić. Ale przecież się wtedy jest. I to może bardziej niż
kiedykolwiek indziej. Więc te kolorowe panie, razem ze swoim
leciwym już trochę indorem w białym kapeluszu, nie byłyby dla
mnie konieczne, by... zabić czas czy nudę. Mógłbym pójść na
ich przedstawienie, gdy ktoś znajomy by szedł. Wtedy uciecha
jest razy dwa. To pewnie prawda, co kiedyś czytałem, że smutek we dwójkę to połowa smutku, a radość we dwójkę to podwójna radość. Jesteśmy dla innych, nie dla siebie. Jesteśmy,
gdy jesteśmy razem, razem z kimś. Wtedy jesteśmy dużo więcej. Czy możemy być dla Boga? Czy on też jest kimś? Czy dla
niego i z nim można być? Mimo tego, że się go, tak jak innego
człowieka, nigdy nie spotkało? Mimo że to może wszystko wymysł, spodziewanie się, projekcja umysłu? Nie znam odpowiedzi na te pytania. Wydaje mi się. Tylko wydaje mi się, że można. Jakoś to osmotycznie czuję. Jakoś tak, jakby daleką wibrację. Jakby dalekie granie, które może się już skończyło albo jest
tak daleko, że niepodobna go słyszeć, ale jakoś w jakimś echu,
w jakichś odpryskach, co się przez tę przestrzeń przeciskają,
dociera do mnie to poczucie. No bo jak to? Jak to, jeśli się nie
znajdzie żadnego człowieka, żeby dzielić z nim radość albo żal,
albo... miłość. To co wtedy? Wtedy człowiek już sam? Bez wyj513

ścia? Bez nadziei? Bez szansy na pełnię? Na miłość? Na to,
żeby był tym, kim ma być, pałającym zwróceniem się? Bez tej
szansy, bez tego pomysłu, bez tej decyzji i bez tej Rzeczywistości, która musi być bardziej rzeczywista niż ta, która wciąż
ucieka pod moimi stopami. Bez tego byliby tacy ludzie, co już
w śmierci i w piekle jeszcze za życia. Byliby tacy, co w bezwyjściu i bezsensie. Byliby tacy, co im tylko płacz i zgrzytanie
bólu. Byliby tacy. A to niemożliwe. Nie taki jesteś. Nie tak
chcesz. Nie tak to wszystko stworzone. Więc dobrze, że takie
występy, jak ten 11 lipca w Samedi są. Bo po to jesteśmy, żeby
się dzielić tym, co mamy. Może samymi sobą. Żeby dawać trochę radości i szczęścia. A gdy sami nie możemy tego znaleźć, to
wtedy przychodzisz Ty sam. Wystarczy oderwać wzrok od tego,
czego szukamy. Przestać uporczywie pragnąć. Wystarczy nie
myśleć. A wtedy wszystko – JEST. To znaczy, że istniejesz. I
nic się nam nie może stać.
Przechodzę przez francuski kamienny most. I znów kosze
kwiatów na przeżartym grzybem i porostami murze, a pod nogami rozsypująca się nawierzchnia. Ech Francja, Francja. Więc
to już. Stopy bolą, ale przede mną, pod ciężkim, wypełnionym
chmurami niebem, klasztor z dwiema okrągłymi wieżami.
Bénévent-l’Abbaye. To chyba jakaś bardzo znana miejscowość.
Nie wiem. Nie mam czasu poczytać i posprawdzać. Ta moja
pielgrzymka, ten mój marsz jest jak pociąg ekspresowy, tylko z
jego okien podziwiać mogę chwilami widoki. Nigdzie jednak
nie wysiadam, nigdzie się nie zatrzymuję. Niczego niemal nie
zwiedzam. Bo ciągle mnie gna. Niebosiężny cel. Tak daleki, że
wciąż nie obejmuję go myślami. Dochodzę do miasteczka.
Wielki plac. Piękna budowla. Ja szukam tylko albergi. Przy ulicy stoi tabliczka GR 654 Saint Jacques de Compostelle a 1546
km. To odległość do Santiago? Chyba tak. Więcej już za mną.
Nie mam czasu na analizy. Odnajduję albergę. Jest blisko. Niestety. Zamknięta na cztery spusty. Stukam, obchodzę dookoła.
Jacyś Francuzi się mną interesują. Pytają, czego szukam. Z pobliskiego sklepu wychodzi kobieta.
– Tu zamknięte. Musi pan pójść tą ulicą i potem skręcić w
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lewo. Tam jest druga alberga.
Dziękuję za informacje i ruszam do przodu. Szybko odnajduję tę drugą albergę. Znów będzie piętnaście euro. Niezbyt to
szczęśliwy dla mnie obrót zdarzeń, w tej pierwszej miało być
taniej. Wita mnie jakaś kobieta, chyba młodsza ode mnie. Zaprasza mnie do środka. Chcę od razu zapłacić, na co reaguje z
pewnym zdziwieniem.
– Dość trudno dostać od pielgrzymów pieniądze – mówi – a
pan chce płacić od razu.
– Nie mam na co czekać – wyjaśniam i płacę jej za pobyt.
– Proszę, przedstawię pana pozostałym.
– Nie trzeba, dam sobie z tym radę – odpowiadam.
Nie słucha mnie. Wchodzimy do sporej sali.
– To jest pan Zbigniew i idzie z Polski do Santiago de Compostela – mówi z jakimś cieniem dumy w głosie. Tak mi się
przynajmniej wydaje.
Zupełnie na luzie witam się z pozostałymi. Dwie Francuzki,
jedna w moim wieku, druga mogłaby być moją córką. Dwóch
mężczyzn, chyba Belgowie. Pytam o wolne łóżko. Na wskazanym materacu wykładam mój dobytek. Muszę pójść poszukać
sklepu, bo resztę bagietki już dawno zjadłem w drodze. Opróżniam plecak i niemal pusty zakładam ponownie na plecy.
– Jest tu Wi-Fi? – pytam mężczyzn.
– Tak. Działa – odpowiada większy z nich.
Więc jak wrócę, to pohasam po internecie. I może wreszcie
zdjęcia zrzucę z komórki. Późne słońce oświetla uliczki
Bénévent. Nie idę w stronę majestatycznej bryły klasztoru.
Zmierzam ku peryferiom, tam jest market. Uliczka w prawo,
rząd budynków. Kolor słońca jest żółty. Lubię ten kolor późnym
popołudniem. Nogi mnie bolą, ale nie zwracam uwagi. Niedaleko, po prawej stronie, widzę supermarket. Różne dobra lądują
najpierw w moim wózku, potem przekładam je do plecaka.
Przypinam wózek z powrotem. Kilkadziesiąt metrów dalej napotykam Francuzki z albergi. Też szukają sklepu. Wskazuję im
drogę.
– To niedaleko – tłumaczę.
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Wracam do albergi. Jeden z mężczyzn coś pisze w zeszycie,
drugi wciera pieczołowicie jakiś krem w swoje nogi i ramiona.
Rozkładam moje łupy i przystępuję do gotowania makaronu.
Zaczynam z nimi rozmawiać. Większy ma na imię Christian i
jest chętniejszy do dyskusji. Okazuje się, że tak naprawdę jest
Niemcem. Ma wdechowy namiot. – Osiemset gramów – pokazuje mi go z dumą. Faktycznie, taka rzecz to skarb dla pielgrzyma. Tyle już przeszedłem bez namiotu. Tyle razy byłem przez
to w trudnej sytuacji. Czy to dobrze, czy źle? Czy takie oceny
mają sens? Czy to, co spotkało nas w życiu, było dobre czy złe?
Nie, nie wiem. Było, jakie było. Czy chciałbym zmienić, to co
było? Może. Ale jakoś niezapalczywie. Jakoś leniwie na to pytanie sobie odpowiadam. Zresztą to głupota. Nie da się zmienić
tego, co już było. Mogę tylko dobrze ugotować mój makaron.
Proponuję obu mężczyznom dołączenie się do mojego posiłku.
Makaronu mam aż nadto. Dziękują. W międzyczasie wracają
obie kobiety. Każdy wyciąga coś tam do jedzenia i picia. Siedzimy przy stole. Żartujemy. Rozmawiamy. Nawet schodzi
przez chwilę na politykę. Że politycy zajmują się tylko pluciem
i szczuciem na siebie nawzajem, a nie rozwiązywaniem ludzkich problemów. Mnie tego nie trzeba mówić i aż dziwię się, że
słyszę to z ust Francuzki. Potem schodzi na Beatlesów. Christian i ja najwyraźniej byliśmy fanami tego zespołu. A kto raz
był jego fanem, to już tak mu zostaje. I nic nie da się z tym zrobić. Więc nawet coś tam nucimy. Christian w swoim zeszycie
zapisuje wspomnienia. Pismo ma równe i dokładne. Pewnie to
będą wartościowe wspomnienia. Ja takich nie piszę. Nie mam
czasu. Nie mam siły. Czasem włączam tylko moja komórkę i
nagram kilka słów w trakcie drogi. Nie zajmuje mi to czasu, a
poza tym jest chyba bardziej autentyczne. Bardziej dosłowne.
Nie przefiltrowane przez te wszystkie pytania i starania, jakie
mieszczą się pomiędzy myślą a ostatecznym ruchem ręki kreślącej na papierze znaki języka. Kładę się na łóżku. Wprowadzam hasło do Wi-Fi, działa. Łączę się ze swoim kontem w internecie. Uruchamiam przekazywanie zdjęć. Jedno po drugim
wędruje gdzieś tam. W otchłań internetu. Zawsze bezpieczniej,
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gdyby się stało coś komórce. Ludzie podobno dzielą się na
tych, co robią zabezpieczenia i tych, co będą je robić. Oglądam
możliwe drogi z Bénévent-l’Abbaye. Mogę wybrać kilka wariantów. Najbliżej jest Châtelus-le-Marcheix, osiemnaście kilometrów. W przeciwnym razie musiałbym iść czterdzieści trzy.
To nie na jutro. Ogólnie jestem zmęczony ostatnimi dniami.
Kłopotami z jedzeniem. Noga mi dokucza. Pójdę te osiemnaście. Będzie to taki dzień odpoczynku. Żeby zebrać siły. Potem
będzie długi etap do jakiegoś miejsca donativo, co dla mnie
ważne. Rozmawiam jeszcze chwilę z moimi towarzyszami noclegu. Wszyscy, wraz z pogłębiającym się zmrokiem, cichną,
układają się na swoich łóżkach, nieruchomieją. Po raz pierwszy
od dawna usypiam w jakiejś wspólnocie z ludźmi. Nie sam. Tak
chyba jest lżej. Lżej być z ludźmi, niż samemu. Odzywa się jakieś pochrapywanie. Czy ja chrapię? Myślę, że nie, ale nie
wiem. To mógłby powiedzieć tylko ktoś, kto nie śpi i czuwa
obok mnie. Wszyscy jednak zasypiamy, zgodnie, łagodnie, cicho.
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Dzień 72.
Châtelus-le-Marcheix
Śniadanie jest luksusowe. Masło, marmolada, miód, suchary
bez ograniczeń. Do tego kawa lub herbata. Piję herbatę, swoją,
zieloną. Smaruję równo masłem i miodem wysuszone kromki
pieczywa. Pochłaniam energię. Przyda się. Moi towarzysze są
rozmowni. Francuzki zaparzyły herbatę w małym garnku. Może
wydajniej. Belg po śniadaniu znów wciera jakieś maści w skórę. Kobiety jak to kobiety, szybko nie wyjdą. Mają więcej potrzeb i dobytku. Jak zbieram się najsprawniej. Żegnam się i
już... na drodze.
Na nogach mam lżejszą parę butów. Mniej niszczą podbicie
stopy, choć wolniej się w nich idzie. Zbaczam z trasy i nawet z
głównej drogi, wiodącej do Châtelus-le-Marcheix. Wybieram
mało uczęszczaną wąską szosę. Obok mnie drzewa. Droga podnosi się do góry. Na niebie chmury. Szumi wiatr. Jestem na tej
drodze zupełnie sam. Po dwudziestu minutach przejeżdża jeden
samochód i znów cisza. Tylko wiatr coś do mnie mówi. Jestem
wdzięcznym słuchaczem. Żeby usłyszeć, co mówi wiatr, wystarczy samemu ścichnąć. Pozwolić myślom gdzieś się zapodziać, usiąść, odpocząć. I samemu iść. Wtedy wiatr staje się
opowiadaniem, historią, która się tworzy obok nas, wokół nas,
w nas. Wtedy jakaś łączność się wydarza między nami a tym
wszystkim, co dookoła. Ścianami lasów na zielonych wzgórzach. Dalekim kobiercem chmur. Milionami roślin, które przecież żyją. Tysiącami ukrytych w lesie zwierząt. Wiatr jest wtedy
opowiadaniem o tej jedności. O tym, że wszyscy jesteśmy jakoś
wspólnie. I razem. Nie zawsze przyjaźni. Nie zawsze świadczący sobie tylko dobro. Ale jednak razem. Bo życie jest zróżnicowaną formą wspólnoty. Najpierw pomiędzy wszystkim co żyje
a nami. Potem pomiędzy nami a innymi ludźmi. Potem między
nami a tymi, których kochamy. A potem... gdy się przekroczy i
ten próg, to wraca się z powrotem. Do Wszystkiego. Bo chyba
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Wszystkim jest Bóg. Bo chyba nie jest On gdzieś tam, gdziekolwiek by to było. Jest dużo bardziej... wszędzie, czyli i tu, i
tam, wszędzie. W nim jest życie i on jest życiem. Przyzwyczailiśmy się do Jego pewnych obrazów. Tak się uczyliśmy. Te obrazy starszego, dostojnego mężczyzny unoszącego się w obłokach nad nami gdzieś w nas utknęły, gdzieś zostały i zgodnie z
nimi postrzegamy wszystko. Więc gdy słucha się wiatru, pozwalając jednocześnie myślom nie być, bo na tym polega właśnie słuchanie wiatru, wtedy możemy zapomnieć na chwilę o
tych wszystkich wyuczonych obrazach, o tym wszystkim, co
myśleliśmy i myślimy. Możemy wtedy po prostu być. Iść. Słuchać. Doświadczać. Wychodzić ze swoich myśli, z siatki pojęć i
poglądów, jakie wnosimy ze sobą do rzeczywistości. Do tego –
jak jest. A jest ogromnie. A jest przestrzennie. A jest jaskrawo.
Nowy samochód nadjeżdża z naprzeciwka. Jednocześnie słyszę
silnik za swoimi plecami. Takie szczęście, idzie się drogą dwadzieścia minut w samotności i ciszy, a jak pojawiają się samochody, to dokładnie w takim momencie, że się muszą minąć na
mojej wysokości. Schodzę na wąskie trawiaste pobocze. Widoki
coraz piękniejsze. Wiatr targa koronami ciemnych drzew. Przez
kłębowisko chmur, raz po raz, na krótkie chwile przebija się
słońce i rozjaśnia wtedy wszystko, co widać. Można by powiedzieć – wlewa życie w krajobraz. Jak okiem sięgnąć, wzniesienia i doliny. Wszystko przykryte dywanem żywej zieleni.
Gdzieś wysoko krąży jakiś drapieżny ptak. Jego krzyk roznosi
się w powietrzu. Oznajmia jego obecność innym stworzeniom.
Podoba mi się ta droga. Ta cisza. To odosobnienie, gdzie prawie
tylko ja i przyroda. W końcu jednak dochodzę do jakichś zabudowań. Po lewej stronie drogi stoi pordzewiały dystrybutor paliwa. Czerwony napis za szybką: „AVIA”. Obok wielki
krzew-bukiet niemożliwie niebieskich kwiatów. Pewnie bez
kwiatów Francja nie byłaby Francją.
Domy szybko zostawiam za sobą i znów idę przez puste
przestrzenie. Mijam dużą polanę, na której tylko niskie pniaki
wystają ponad poszycie. Wyrąb lasów. Konieczna kosmetyka
albo biznesowe zadanie. Na dalekich, pokrytych lasami górach
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przemieszczają się plamy światła i cienia. To taniec chmur i
słońca. Widać naprawdę daleko, dziesięć i więcej kilometrów.
Cała kraina trochę przypomina mi nasze Bieszczady. Choć te
chyba bardziej spienione, tu łagodniej, ale też góra, dół, łagodne
góry i zieleń, i lasy. Wspinam się znowu jakąś wąską dróżką do
góry. Czy o to chodzi w życiu, żeby się wysilać? Żeby wchodzić wysoko? Bo dopiero wtedy można coś zobaczyć? Bo dopiero wtedy oddycha się szerzej? Bo dopiero wtedy można stanąć w zachwycie, gdy niebo otwiera się przed człowiekiem na
wiele, wiele kilometrów naprzód? Może tak. Może nasz wysiłek, który gdzieś tam nas wynosi, gdzieś tam nas prowadzi, jest
w sumie błogosławieństwem. Jest tym, czego na co dzień potrzebujemy, choć wydaje nam się, że potrzebujemy dobrego leżaka, pogody i drinków na wyciągnięcie ręki. To też dobre, ale
tylko na krótko. Jednak bywa, że jakaś tęsknota albo czasem
przymus pcha nas gdzieś naprzód i stawiamy stopy na naszym
zmęczeniu, i podejmujemy wyzwania, i wychodzimy naprzeciw
– nieznanemu. Bo być człowiekiem to też wychodzić naprzeciw
nieznanemu. Na tym zbudowana została współczesna Europa.
Na wyprawach w nieznane. Tych prawdziwych, fizycznych.
Tych również prawdziwych, ale trudniej uchwytnych, wyprawach umysłu i ducha. Europejczycy nigdy nie byli zadowoleni i
żądni stabilizacji. Zawsze szukali i wychodzili z domu. Czasem
właśnie na taką pielgrzymkę jak ja, gdzie wiele się może zdarzyć i jeszcze więcej rzeczy jest niepewnych. Czasem, by odkryć nowe szlaki, nowe ziemie. Czasem by odkrywać prawdę,
jakakolwiek by ona nie była. Tacy byli ludzie Zachodu. Czy nadal tacy są? Czy nadal chcą wychodzić z domu? Wychodzić naprzeciw nieznanemu? Stawiać na szali swoje życie, dobrobyt,
swoją stabilizację i bezpieczeństwo? Pewnie zawsze w nas spierają się te dwie siły, te dwa dążenia. Do zachowania i stabilizacji, i do przekraczania, i odkrywania. Myślę, że pielgrzymowanie osobiste drogami świętego Jakuba wyraża tę drugą tendencję, tę drugą postawę. Tę, która życiu nadaje smak i która stabilizacji nadaje sens, bo nie staje się ona wtedy więzieniem, w
którym będzie się mieszkać do końca życia, ale przystanią, z
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której będzie można wyruszyć, portem, do którego będzie można powrócić. Znowu na ogrodzeniu przed niewielkim domem
tekturowa tablica z napisem wykonanym przy pomocy jakiejś
farby: „NA SPRZEDAŻ” i podanym numerem telefonu. Smutno mi przez to. Ale może to naturalne mechanizmy. W końcu
nasi przodkowie biegali za zwierzętami. Potem zaczęli się osiedlać w miastach. Zaczęła się cywilizacja. A jednak ta powszechność ogłoszeń o chęci sprzedaży miejsc, gdzie do tej pory ludzie żyli, wpływa na mnie jakoś przygnębiająco.
Do Châtelus-le-Marcheix dochodzę bardzo wcześnie. Jest
dopiero dwunasta. Oglądam niewielkie miasteczko. Odnajduję
albergę. W środku wszystko zamknięte. Wychodzę przed budynek. Na pierwszym piętrze otwierają się okiennice. Jakiś młody
mężczyzna, rozebrany do pasa, coś do mnie mówi. Niewiele rozumiem. Tłumaczę, że jestem pielgrzymem i chciałem do albergi. Mówi, że zaraz zejdzie. W korytarzu, tuż za wejściowymi
drzwiami, jest rząd skrzynek pocztowych.
– Tutaj – pokazuje mi jedną z nich i otwiera. Wewnątrz leży
klucz. – To do albergi, spróbuj – dodaje.
Sprawdzam. Pasuje. Dziękuję mu. Wewnątrz jest schludnie i
czysto. Najpierw pomieszczenie będące kuchnią i jadalnią, potem sypialnia. Rozbieram się i parzę sobie herbatę. Smakuję ją,
patrząc przez okno. Czy moi towarzysze też tutaj przyjdą? Nie
rozmawialiśmy o celu na następny dzień. Wychodzę na zewnątrz w celu kupienia czegoś do jedzenia. Przy zbiegu ulic jest
niewielki bar, a w nim sklep.
– To poproszę – mówię do ekspedientki, wskazując na sporą
bagietkę.
– Nie. Niemożliwe.
– Dlaczego?
– Zarezerwowane.
Bagietka? Zarezerwowana? Niestety jest tylko jedna. Kiwam
głową z rezygnacją. Idę kilka kroków w lewo. Przede mną spora, przeszklona lodówka. Niestety. Ceny i asortyment poza
moim zasięgiem. Żeby choć ta bagietka. Mam jeszcze w plecaku trochę makaronu kupionego w Bénévent. Pewnie na nim po521

przestanę. Stoję i analizuję swoje możliwości.
– Jeśli pan chce, to ta pani zgodziła się oddać panu pół bagietki.
Odwracam się zdumiony. Przede mną stoi ekspedientka z bagietką w dłoni, za nią jakaś starsza kobieta o siwych włosach.
Nie wiem, co powiedzieć. Trochę to ujmujące, żeby nie powiedzieć: wzruszające. Kiwam głową. Ekspedientka kroi długą bułkę. Otrzymuję połowę. Płacę. Dziękuję tej starszej kobiecie. Ot,
Francja. Gdy wracam, konsumuję część bagietki, zostawiając
resztę na następny dzień. Przybywają dwaj koledzy z poprzedniego noclegu. Zdziwieni, że ja tak szybko. Gotuję makaron.
Rozmawiamy. Niewiele później docierają obie Francuzki. Okazuje się teraz, że to matka z córką. Matka idzie tylko do Limoges. To dwa dni stąd. Córka ma na imię Aurora, chce dojść do
samego Santiago. Próbowała już raz iść, ale na Camino Frances
był za duży dla niej tłok, więc teraz będzie szła Camino del
Norte. Mnie specjalnie tłok nie przeszkadza, najadłem się tej samotności już dosyć w trakcie mojej drogi. Ale o del Norte zawsze marzyłem.
– Powiedz mi, Christian, jak to jest – pytam Niemca – że we
wschodniej części Niemiec szlak jest tak zorganizowany, że jest
przewodnik, są niedrogie miejsca do spania, jednym słowem,
wszystko dla pielgrzymów. W zachodniej części zaś znaleźć taniego noclegu prawie niepodobna. Trzeba się strasznie gimnastykować, bo dostępne są tylko ogólne schroniska i gospody, a
tam ceny powyżej trzydziestu euro.
– Widzisz. U nas było takie spotkanie. Wszystkich, którzy
prowadzą jakieś biznesy związane z turystyką, no i oni powiedzieli, że też chcą kawałek tego ciastka, jakim jest ruch pielgrzymkowy. Dlatego w zachodniej części jest niewiele tanich
schronisk albo w ogóle ich nie ma. Ale czasem właściciele, jak
trafią na kogoś ze wschodniej Europy, to dają zniżki albo rezygnują z pobrania opłat.
Więc moje doświadczenie było właściwe. Finansowe polowanie na pielgrzyma. Bo każdy chce zarobić. Bo wszędzie biznes. Bo to rynek, kapitalizm i ma być pięknie, jak każdy będzie
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chciał zrobić dobrze wyłącznie sobie. Jakoś mi ta protestancka
troska o pielgrzymów, ze wschodniej części Niemiec, bardziej
odpowiada. Christian idzie do Santiago, ale z przerwą. W Limoges wsiądzie w pociąg i pojedzie do Pampeluny. Tam będzie
przez dwa albo trzy tygodnie hospitalero, gospodarzem albergi.
Będzie przyjmował pielgrzymów i dbał o warunki ich pobytu.
Potem zamierza wrócić do Limoges i kontynuować Camino aż
do Santiago.
– Więc del Norte czy Camino Frances? – pytam go.
– Na pierwszy raz idź Frances. Jak będziesz dobrze szedł, to
dojdziesz do Pampeluny. Wtedy przyjdziesz do mojej albergi i
się spotkamy. A po Santiago? Idziesz dalej?
– Tak. Chciałbym dojść do Finisterra i może jeszcze do Muxia.
– Idź najpierw do Muxia, a dopiero potem do Finisterra.
Większość idzie od razu do Finisterra, ale tam powinno się kończyć pielgrzymkę. Poza tym z Finisterra jest dużo lepsze połączenie do Santiago. Więcej autobusów, częściej odjeżdżają.
– O czym piszesz w tym swoim zeszycie? – pytam, patrząc
na rozłożony kajet wypełniony równym, gęstym pismem.
– O wszystkim, co się dzieje.
– Będzie z tego książka?
– Nie wiem. Może tak.
Christian ze swoim towarzyszem z Belgii wychodzą z albergi coś zjeść do baru. Ja biorę przewodnik i planuję następny
dzień, sprawdzam odległości. Szukam taniego noclegu. Jest w
niewielkiej miejscowości przed Limoges. Polecany w przewodniku etap prowadzi gdzie indziej, to około dwadzieścia pięć kilometrów, ale jeśli pójdę ponad dziesięć więcej, to będę mógł
przenocować donativo. Dzwonię pod wskazany w przewodniku
numer telefonu. Odbiera kobieta. Bardzo krótka rozmowa. Czy
mogę jutro przyjść na nocleg? Tak? To przyjdę. Dobrze. To
wszystko. Więc umówione. Wychodzę na dwór. Nieopodal, na
środku niewielkiego placu w Châtelus, stoi obelisk. Wokół niego świeże kwiaty. Pochodzę bliżej. „Morts pour la FRANCE
1939-1945” – głosi szereg złotych liter na czarnej kamiennej
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płycie pod obeliskiem. Niżej nazwiska. Nieco wyżej zakres dat
1914-1918, tym razem na białym marmurze. Pomnik ma formę
ostrosłupa wznoszącego się do góry. W późnym słońcu złote litery, nazwiska, imiona. Ponad nimi skłębione, siwobiałe chmury i przezierający przez nie błękit nieba. Najwyższe poświęcenie to gdy ludzie oddają swoje życie. Tyle że takie same pomniki, inne w kształcie, ale tożsame w wymowie, są po niemieckiej
stronie. Tu i tam wieczna chwała poległym, którzy walczyli ze
sobą na śmierć i życie. I po co? Czy ci, co ich wysyłali na
śmierć, w bój, który pochłaniał ludzi, jak młyn pochłania i miele ziarno, czy oni też szli na śmierć? Też nadstawiali karku?
Czy tylko zatrutymi ideami, opętanymi pomysłami, swymi chorymi ambicjami prowadzili innych w ogień wojny? Myślę, że w
tych wojnach, szczególnie w pierwszej, ale potem i w drugiej,
Europa straciła swoje dziewictwo, swój optymizm, swoją wiarę
w ludzi i w dobro. To, co się stało, było tak okropne, że ludzie
musieli jakoś odreagować, przewartościować życie. Liczy się
twoje prywatne życie. Liczysz się ty. Dość już masowych hekatomb, dość idei łączących społeczeństwa w jedno, bo tak rodzą
się wojny. Czy mamy teraz takie idee? Czy Europa to już tylko
kraina geograficzna? Zbiór terytoriów leżących na zachód od
ogromu Azji i na północ od gorącego kontynentu Afryki? Czy
Europa ma jeszcze ideę, która by rzeczywiście, a nie na ekranach medialnych przekaźników, łączyła ludzi? Czy taką ideą
mogłoby być znów chrześcijaństwo? Na takie pytania nie ma
odpowiedzi. Stąd jednak się wzięliśmy, z chrześcijaństwa. To
ono kształtowało wrażliwość i sposób myślenia ludzi tego kontynentu. Kontynentu największych osiągnięć i najtragiczniejszych wojen. Ale przecież gdy rozmawiam z Niemcami, Belgami, Francuzami, a nawet Amerykanami to... mówimy tym samym językiem. Tym samym językiem obrazów i pojęć. Tym samym językiem marzeń i tego, co dla nas ważne. Mamy ze sobą
o wiele więcej wspólnego, niż można by pomyśleć. Trochę inaczej – nie, nie gorzej, inaczej – jest w przypadku kontaktów z
ludźmi spoza Europy i Ameryki Północnej. Więc jest w nas coś
w środku, jakiś podstawowy, wspólny zbiór wartości i postaw.
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Pytanie tylko, czy ktoś nie pracuje usilnie, by ten zbiór rozbić,
rozsupłać, rozpuścić. Chrześcijaństwo, w wymiarze zorganizowanej religii, w Europie, też ma trochę na sumieniu. Były wojny i konflikty. Czasem tym chrześcijaństwem się po prostu posługiwano dla politycznych ambicji. Czy mogłaby być jakaś
inna, lepsza religia? Świecka? Religia rozumu? Wydaje mi się,
że doświadczenia Rewolucji Francuskiej marzenia o takiej nowej świeckiej religii ostatecznie zdyskredytowały. Marzenia o
wychowaniu nowego człowieka zawsze spełzały na niczym.
Społeczeństwom totalitarnym udawało się to tylko częściowo,
ale skutki były zawsze opłakane.
Na samym szczycie obelisku jakby kielich przykryty jakąś
narzutą. Szkoda mi tych ludzi. Pewnie nikt z nich nie chciał
umierać, ale wielu z wiarą szło w bój. Czasem nie ma się innego wyboru. Teraz mamy czas pokoju.
Idę dalej. Przy stoliku przed barem siedzą moi towarzysze.
Popijają piwo. Miejscowość jest niewielka. Bar, plac, pomnik,
alberga. Parę domów. Jutro będzie ciężki dzień. Wracam więc
do schroniska. Francuzki znów ugotowały herbatę w garnku.
Śmieszy mnie ten sposób, ale nie da się ukryć – jest ekonomiczny. Jutro pójdą do Saint-Léonard-de-Noblat, a następnego dnia
do Limoges. Ja pójdę do Aureil. To bliżej Limoges. Potem minę
Limoges od południowej strony, bo na nocleg w tym mieście
mnie nie stać. Pójdę do Flavignac. W ten sposób będę szedł
szybciej i taniej. Młodsza z Francuzek – Aurora, radzi sobie z
angielskim dość dobrze. Mówi powoli, zasób słów ma niezbyt
duży, ale można się porozumieć. Wracają też mężczyźni. Rozmawiamy przy stole. Oni też idą do Saint-Léonard-de-Noblat.
We Francji mnóstwo miejscowości ma nazwy od świętych
chrześcijańskich. U nas to rzadko spotykane. To chyba przejaw
bujnego tu dawniej życia religijnego. Teraz trochę odwrotnie.
W Polsce wszystkie kościoły są czynne, pełne. Codziennie jest
w nich msza święta. We Francji... pozostały nazwy miejscowości. Dziedzictwo, które się podziwia i akceptuje, ale które z racji tego, że jest dziedzictwem, nie jest już teraźniejszością, aktualnością, rzeczywistością. Jakoś jednak wierzę we Francuzów.
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To ciekawi i piękni ludzie. Gdy już coś robią, to robią to z sercem. Myślę, że szukają. Może mieli dość religii w jakimś tam
jej wydaniu. Może też religia spotkała się z wrogością nowych,
rewolucyjnych władz. Ale tu jest jakiś potencjał. Potencjał dobra i piękna. A Bóg jest. Dobry i piękny. A nie stary i groźny –
jak się go przedstawiało dla potrzeb minionej chwili. Jest wolnością i miłością. Jest bezkresem i tańcem. Jest zachwytem i
szczęściem. Tylko ludzie, dla swojej wygody, dla zgody ze swoim wychowaniem lub kulturą, w innych barwach go malowali i
czasem nadal malują. I potem dziwić się, że drogi ludzi i tak narysowanego Boga się rozchodzą... Myję naczynia, z których jadłem. Wycieram je. Wędruję do swojego łóżka. Pozostali też
już układają się do snu. Nikt nie zamierza gadać do północy, bawić się do upadłego. Jesteśmy pielgrzymami. Jesteśmy w drodze. Teraz jest czas na sen.
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Dzień 73. Aureil
Wyszedłem trochę przed szóstą. Mrok. Ledwie widać drogę,
więc... pobłądziłem. Zakręt był dalej, ja skręciłem wcześniej. W
lewo. Metry, kilometry dodatkowo zaliczone. Teraz niebo jest
czerwone. Kocham te kolory. Kolory, jakie słońce potrafi odmalować na niebie. W ogóle trudno o zawody z naturą, gdy idzie o
piękno. Mógłbym tak się zatrzymać i już. Trwać na przestrzał z
każdą chmurą, z każdym językiem koloru, dotykającym chmur
od spodu. Wiele rzeczy mógłbym. Ale idę. Nie zatrzymam się,
zwłaszcza że straciłem trochę czasu i dystansu, błędnie wybierając drogę. Żegnając się z moimi towarzyszami, powiedziałem
im, że chyba się już nie zobaczymy, wyszedłem wcześniej, ale
poszedłem źle, więc nie wiadomo.
Nie. To nie może być. Wyciągam komórkę i włączam GPS.
Czekam, aż ustali się pozycja. Wszystko się we mnie burzy. Jak
można być takim durniem? Znowu pobłądziłem? Ekran bezlitośnie pokazuje twierdzącą odpowiedź. Jakąś gorycz czuję w
ustach. Najchętniej to bym przyłożył temu pacanowi, co tak
dzisiaj łazi nie wiadomo gdzie. Sprawdzam, jak wrócić na właściwy szlak. Znów nadłożę trochę kilometrów. Chowam komórkę. Podpieram się kijami. Idę szybko. Dziś długi dystans, a
przez moje pomyłki zrobi się jeszcze o wiele dłuższy. Po półtorej godziny docieram do jakiejś miejscowości. Domy i budynki
gospodarskie z kamienia. Jest piekarnia. Robię zakupy energii
w postaci bagietek. Gdy wychodzę, spotykam Christiana i jego
kolegę.
– A jednak spotkaliśmy się – witają mnie rozbawieni.
– Pomyliłem trochę drogę – odpowiadam ze spuszczoną głową.
– Shit happens – filozoficznie konkluduje Christian.
Zachodzą do niewielkiego baru. Ja ruszam dalej. Odbijam
wkrótce w prawo, w kierunku Aureil. Oni pójdą prosto do Saint-Léonard-de-Noblat. Droga robi się jakaś niemożliwie ciężka. Po tym wczorajszym, krótszym dniu wcale nie idzie mi się
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lżej. Mam buty z cienkimi podeszwami, więc stopy intensywnie
odczuwają drogę. W wiosce, po następnych trzech godzinach,
robię sobie odpoczynek. Jakaś dziwna figura, ni to rzeźba, ni to
lalka wypchana czymś od wewnątrz, ustawiona jest przy wyjściu z miejscowości. Nie zwracam na nią większej uwagi. Padam i leżę. Mija czas. Wcale nie czuję się lepiej. Konsumuję
bagietkę. Na siłę wkładam ponownie buty i staję na nogi. Coś
okropnego. Jakiś biomet mam zły, czy coś w otoczeniu? Idę z
bólem. Boli mnie wszystko. Nogi, biodro, stopy. Poprawiam
plecak. Idę. Nie mogę nie iść. Brnę przez ten świat. Wciąż naprzód. Przy drodze znów kilka znaków ustawionych na prowizorycznych podpórkach tuż przy ziemi. Dzień jest pochmurny,
ale bardzo ciepły. W końcu docieram do miejscowości oznaczonej napisem Aureil. Po prawej zabudowania w ceglastym kolorze, po lewej pas szarych teraz jeżyn. Wyciągam mój przewodnik i sprawdzam dokładnie adres noclegu. Jest na ulicy, którą
idę. Powoli posuwając się naprzód, rozglądam się w poszukiwaniu numeru posesji podanego w przewodniku.
– Dzień dobry – wita mnie jakaś kobieta z dzieckiem, trzymającym się jej prawej reki.
– Dzień dobry.
– Szuka pan czegoś?
– Tak. Szukam noclegu, jestem pielgrzymem.
– Ach, to jak pan chce, to zapytam swojego wujka, może on
pana przenocuje.
Stoję i przez chwilę nie wiem, co powiedzieć w reakcji na
ten uroczy przejaw serdeczności. Przenocować w jakiejś rodzinie to najprzyjemniejsze, co może się pielgrzymowi zdarzyć.
Przez chwilę mam ochotę zaakceptować tę miłą i nieoczekiwaną propozycję. Z drugiej strony jednak dzwoniłem, umawiałem
się. Mężczyzna jest tyle warty, ile jego słowo – gdzieś przeczytałem. Ile jest warte moje słowo? Chyba sporo. Chyba nikogo
nigdy nie zawiodłem. Jesteśmy tym, co mówimy i co robimy.
– Byłoby mi bardzo miło, ale ja się umawiałem tu z kimś. O,
to ten dom naprzeciwko. Czy mogłaby pani zaczekać, ja tam
pójdę i zorientuję się, czy mogę zostać na noc? Gdyby coś nie
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tak, to chętnie skorzystam z pani pomocy.
Kobieta uśmiecha się ze zrozumieniem i daje mi znak, żebym poszedł zapytać. Brzdąc u jej boku zadziera głowę i o coś
pyta mamę. Ja schodzę lekko w dół wzdłuż ogrodzenia domu,
który, szczerze mówiąc, nie robi z zewnątrz imponującego wrażenia.
– Hop, hooop – wołam, widząc przed sobą ogród. – Hop, hooop – ponawiam wołanie.
Spomiędzy krzewów i drzew wynurza się jakaś sylwetka.
– Dzień dobry. To pan dzwonił? – pyta mnie kobieta w średnim wieku.
– Tak to ja. Wczoraj dzwoniłem, czy mogę zostać.
– Proszę bardzo – uśmiecha się i zaprasza mnie gestem dłoni.
– Chwileczkę. Tylko powiem, że tu zostaję.
Idę znów pod górę i wołam do, wciąż stających przy ulicy,
matki z dzieckiem.
– Dziękuję. Tu zostanę na noc!
– Wszystkiego dobrego! – Słyszę w odpowiedzi.
Wracam. Marie-Caroline wprowadza mnie do swojego
domu. Podłoga lśni drewnem, ściany to kamień, na środku
wznoszą się schody na wyższą kondygnację. Zdejmuję buty.
Idziemy na górę. Tu jest pokój, w którym będę spał. Łóżko, jak
wszystko, piękne. Toaleta i łazienka. Wszędzie drewno.
– Rozgość się, proszę. Potem przygotuję coś do jedzenia i
porozmawiamy.
Marie jest piękną kobietą. Ileś lat wcześniej burzyła pewnie
serca młodych Francuzów. Teraz to piękno nadal w niej jest.
Nie wiem. Może to jest coś głębiej, aniżeli tylko na wierzchu.
Może to jest coś takiego, co przenika od środka przez kształt
skóry, sposób patrzenia, bycia. Może piękno w człowieku to
jest jakaś ukryta wewnątrz niego gwiazda, która promienieje
swoim światłem. Nawet jeśli zewnętrznie, to jest według wymagających kanonów świata, nie jesteśmy piękni, to to piękno
prawdziwe przesącza się przez człowieka i nie sposób mu zaprzeczyć. Jest w nim wszystko. I prawda. I uczucie. I dobro ja529

kieś. I, chciałoby się powiedzieć, miłość. Wszystko to słowa,
które przecież są tylko znakami języka. A rzeczywistość to to,
czego doświadczamy.
– Wiesz co – język angielski nie zna formy „pan” i ja jakoś
nie czuję dystansu, zwracając się Marie – mam takie pytanie.
– Tak?
– Czy tu w okolicy jest gdzieś kościół? Dziś niedziela i
chciałbym pójść na mszę. Ale już trochę późno. – Spoglądam
na zegarek. Za dwadzieścia szósta.
– Nie. Tu nie ma żadnej mszy o tej porze. Ale zobaczę w internecie, może jest w Limoges.
Siadam na jakiejś skrzyni. Nie wiem, co w niej jest. Marie
naprzeciwko mnie, za biurkiem, otwiera swój laptop i wpisuje
coś na klawiaturze. Rozglądam się. Jest tu sama? Przyjmuje
mężczyznę na noc. Odważna kobieta. Jak to we Francji. A może
wcale nie odważna, tylko normalna? Może mężczyzna to nie
znaczy bydlak, zagrożenie, ktoś niebezpieczny. Może to znaczy
ktoś z honorem, może to oznacza bezpieczeństwo i zasady.
Wszystko się miesza w tym świecie.
– Jest o osiemnastej trzydzieści. Musielibyśmy się już zbierać. – Patrzy się na mnie. Do Limoges jest kilkanaście kilometrów. Zawiezie mnie tam? Ot tak? Po prostu?
– To... chętnie bym poszedł.
– Przygotuj się. Jak zejdziesz na dół, to wyprowadzę samochód i pojedziemy do Limoges.
Zamykam za sobą drzwi. Mechanicznie zdejmuję przesiąknięte potem i zmęczeniem ubranie. Na szczęście mam czystą
koszulkę i drugie spodnie. Szybko się myję i schodzę po drewnianych schodach. Piękny ten dom. Jakiś strasznie stary. Ale
stary dostojnie. Godnie. Majestatycznie. Ślicznie. Marie ma torebkę na ramieniu.
– Chodź.
Wychodzimy do ogrodu. Trochę dalej, w garażu, stoi renault.
Na jego dachu zaparkował kot. Przymyka oczy i ani myśli
zejść. Marie zdejmuje go, coś mu tam tłumacząc. Gdy jedziemy, zaczyna padać deszcz. Jego krople rozmazują się na przed530

niej szybie, rozsnuwane po niej poruszającymi się wycieraczkami. W lewo, w prawo, w lewo... Marie całkiem dobrze mówi po
angielsku.
– Bardzo ci dziękuję. – Zdaję sobie sprawę, że wiezie mnie
tam. Potem będzie czekać, a potem będzie musiała przywieźć
mnie z powrotem.
– Drobiazg. Zostawię cię na mszy, a sama pojadę do koleżanki. Miałam dzisiaj iść do kina w Limoges, ale przyszedłeś,
więc pomyślałam, że zostanę w domu, to porozmawiamy.
– I tak wylądujesz w Limoges, tyle że nie w kinie.
– Naprawdę drobiazg.
Plac przed kościołem jest pełen samochodów. Zatrzymujemy
się nieopodal wejścia bocznego. Tabliczka przy kościele informuje, że msza będzie pół godziny później. Jakieś zmiany. Marie
będzie musiała spędzić więcej czasu z koleżanką.
– To jak się umawiamy? – pyta mnie.
– Wyjdę dokładnie godzinę po rozpoczęciu mszy. Powinno
wystarczyć.
– Dam ci swój telefon. Na wszelki wypadek. Gdyby coś się
stało.
Teraz dopiero orientuję się, że zostałbym bez swojego dobytku sam we francuskim mieście. Wprowadzam numer podany mi
przez Marie. Wchodzę do świątyni. Wewnątrz znów pięknie.
To, czego we francuskich kościołach jest dużo, to przestrzeń.
Przestrzeń, w której światło ma pole do popisu i do odmalowywania wszystkiego swoimi barwami, uwydatniania kształtów
swym blaskiem. Siadam w ławce. Staram się skupić na Bogu.
Naprawdę jednak odpoczywam. Jestem śmiertelnie zmęczony.
Wskutek błędów, jakie popełniłem po drodze, przeszedłem około czterdziestu kilometrów. Po mojej lewej stronie siada rodzina. Ojciec, matka i cztery córki w różnym wieku. Najstarsza –
buntownicza nastolatka. Najmłodsza – słodki brzdąc, zawracający wszystkim głowę. Powoli pojawiają się inni ludzie. Dystyngowany pan przygotowuje ołtarz i otoczenie do mszy. Zapala świece. Coś tam ustawia. Jest wysoki i przystojny. Włosy
skropione siwizną tylko dodają mu pewnego uroku. Wreszcie
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rozpoczyna się msza. Kocham język francuski. To dziwne, wielu Francuzów uwielbia hiszpański. Chyba tylko niemieckiego
nikt nie lubi. Bo kanciasty i ostry taki. Francuski brzmi dla
mnie jak muzyka. Jest w nim ta pasja Francuzów do szukania
piękna. Pasja zawarta w ich katedrach, w melodyce ich pieśni,
w eksplozji wielobarwnych koszy kwiatów, gdzie tylko się da.
Znam te gesty, pamiętam kolejność. Modlę się po polsku, bo po
francusku nie potrafię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć
się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy. Czy
wszystkim odpuściłem? Tak. Wiele razy. Czy mimo to gdzieś
nie pozostały we mnie jakieś zadry do tych, co mnie w życiu
skrzywdzili? Nie wiem. Pewnie tak. Człowiek to nie jest równanie matematyczne. Wiele w nim niewiadomego, nieokreślonego, niepoliczalnego. Opuszczam ręce po modlitwie Ojcze nasz.
Teraz komunia. Potem zapadam się w dłonie. Zapadam się w
Boga. Przestaję istnieć dla siebie. Wszystkie swoje motywacje,
lęki, nadzieje zostawiam gdzieś i oddaję. Nie chcę niczego poza
Nim samym. Poza jego obecnością. Gdzie On właściwie jest?
Gdzie mieszka? Zwykliśmy myśleć, że gdzieś w kościele, w tabernakulum. W sanktuarium. Że jest miejsce... zawsze gdzieś
„tam”. Gdy tymczasem zdaje mi się, że jeśli On istnieje, to ma
tylko jedną świątynię i za każdym razem jest to to samo miejsce. Człowiek, w którym On jest. I jest w tym człowieku dużo
bardziej, niż gdziekolwiek indziej. „Niedługo przyjdzie czas,
już jest, że ludzie nie będą oddawać czci Bogu ani w tej świątyni, ani na tej górze, tylko w duchu i prawdzie”. Tak mi się to
przypomina. Doświadczyłem religii jako dewocji. Czci dla obrzędów, figur, zwyczajów. Czy ja nie jestem dewocyjny z tym,
że w ogóle jakoś myślę o Bogu? Czy to w ogóle jest poważne w
kontekście całego mojego życia? Mojego postępowania? Przecież... nie byłem i... nie jestem święty. Całkiem odwrotnie. Klnę
na przykład czasem jak szewc, z takich pomniejszych skaz.
Więc to nie na miejscu, że w ogóle odnoszę się do Boga. Że zapadam się w te moje dłonie i przestaję myśleć. Że Mu się odda532

ję. Że nic prócz Niego nie chcę. Powinienem być rozsądny i
wiedzieć, że to nie na miejscu. Że to głupie. Spójrz na siebie –
krzyczy do mnie coś wewnątrz. Ale nie patrzę. Bo jestem głupi.
Bo wobec Niego jestem głupi. Bo guzik mnie obchodzi wszystko poza Nim samym. A może Go sobie wymyśliłem? Może sam
zdecydowałem, że jest? Morze jest głębokie i szerokie. Wstaję
ze wszystkimi. Ksiądz podnosi dłonie na błogosławieństwo.
Dziwne to wszystko. To moje życie. Ta moja pielgrzymka. Dobrze, że są takie chwile, gdy można odpocząć. Spoglądam na
zegarek. Ksiądz kończy mszę. Rodzina po mojej lewej stronie
zbiera się do wyjścia. Szybko przechodzę obok nich. Śliczne te
dziewczyny. Człowiek może być piękny w każdym wieku. I jak
ma jeden rok, i jak ma ich pięć, i jak ma osiemnaście, i jak ma
osiemdziesiąt. Głupcy to ci, co myślą, że piękno to wynik formy, zewnętrznego kształtu. Ono jest jakieś immanentne, pierwotne, wewnętrzne. Ono tę formę kształtuje, ale jednocześnie
przekracza. Chyba nie ma piękna bez miłości. Gdyby ją odłączyć od niego, wtedy stałoby się jakąś potworną karykaturą,
przerażającą w swej doskonałości rzeczą.
Deszcz na szczęście osłabł i tylko pojedyncze, niewielkie
krople spadają z szarego nieba. Rozglądam się po placu. Nie
widzę samochodu Marie. Wychodzę nieco dalej. Po kilku minutach znajome renault podjeżdża pod wejście. Wsiadam do środka.
– O! Nowy człowiek – mówi Marie, przyglądając mi się
uważnie.
– Serio? Taka zmiana? – pytam z uśmiechem.
– No serio. Wyglądasz o niebo lepiej.
– Długą drogę dziś miałem.
– Pokażę ci Limoges.
Deszcz zaczyna gęściej kropić. Jeździmy ulicami miasta.
Marie mówi mi, co i gdzie. Moje oczy rejestrują widoki, budowle, całkiem mechanicznie. Nie ma głównej atrakcji każdego
miasta – słońca. W końcu skręcamy i wyjeżdżamy na drogę.
Przed wyjazdem był znak stop, ale jak okiem sięgnąć nie widać
żadnych samochodów. Marie zwolniła i nie zatrzymując się,
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wjechała na tę drogę. Śmieję się:
– Jeździsz jak polski kierowca.
– Dlaczego?
– Bo dla polskiego kierowcy przepisy to wskazówki, a nie
obowiązujące prawo. Jak polski kierowca widzi ograniczenie
prędkości albo znak stopu, to nie znaczy dla niego, że trzeba
koniecznie zwolnić czy się zatrzymać. To dla niego oznacza, że
może występować taka potrzeba. Więc sprawdza, czy ta potrzeba rzeczywiście jest i jeśli jej nie ma, to się do znaku nie stosuje.
– To chyba niedobrze.
– To chyba w naszej naturze. Wiele lat żyliśmy w państwie,
które tak naprawdę nie było nasze. Był taki czas, że Polski jako
państwa wcale nie było, więc żyliśmy w innych państwach.
Więc prawa nie traktowaliśmy jako czegoś, co jest nasze, co po
prostu trzeba przestrzegać. Traktowaliśmy je jako coś narzuconego. Coś obcego. Coś, przeciw czemu należy się czasem buntować. Być niezależnym. Bo to prawo było wyrazem narzuconej nam niewoli. – Przyglądam się Marie. Słucha z uwagą. – W
Niemczech na przykład jest całkiem inaczej. Tam jak jest znak,
to wszyscy go przestrzegają, nieważne jak zbędne by to było w
danych warunkach.
– A we Francji?
– We Francji chyba ludzie też przestrzegają. No tylko ty...
coś tak w naszym stylu – śmieję się. – I w ogóle między narodami w Europie da się zobaczyć różnice. Szczególnie Niemcy
są bardzo poukładani. Zaplanowani. Zdyscyplinowani. To jest
tak, jakby tam ktoś od góry postanowił, jak ma być i ludzie dostosowują się do tego. W Polsce jest całkiem odwrotnie, to ludzie jakoś sobie żyją i z tego wychodzi cała reszta. W Niemczech na przykład wszystkie latarnie są do siebie podobne. Nie
wiem, może nawet takie same. We Francji w każdej miejscowości są inne. Wiesz, jaka jest różnica między Francją i Niemcami?
– No?
– We Francji widziałem wiele razy zrujnowane fasady do534

mów, a przed nimi kolorowe kosze pełne świeżych kwiatów. W
Niemczech to jest nie do pomyślenia. Tam nikt by nie wydał
pieniędzy na kwiaty, jeśli budynek się sypie. Tam najpierw do
ładu doprowadzony by został dom, fasada, elewacja. Tak, żeby
wyglądały jak nowe. Dopiero wtedy ewentualnie ktoś pomyślałby o kwiatach. Ale to już niekoniecznie. We Francji... znów
na odwrót. – Śmiejemy się oboje.
Deszcz jest coraz silniejszy. Niebo pierzaste, ciężkie. Szare i
grube chmury. Wieczór, więc światła coraz mniej. Wycieraczki
swoim ruchem wpływają na mnie usypiająco. Przypominam sobie, że gdy wyjeżdżaliśmy z garażu, to nie widzieliśmy, gdzie
ten kot. Może go rozjechaliśmy? Byłaby plama. Nie. Zauważylibyśmy to. Dojeżdżamy do Aureil i domu Marie. Wewnątrz
znów drewno i kamień. Marie zaczyna przygotowywać kolację.
Sałatka warzywna z mięsem. Patrzę, jak robi sos winegret. Kręcę głową.
– Może pomogę? Zrobię sos.
– Przecież już jest.
– E, nie... – kręcę głową – zrobię jak w Polsce.
– Jak chcesz.
Dodaję trochę cukru, soli i pieprzu. Trochę wody. Mieszam
całość. Kroję warzywa na sałatkę. Skrapiam wszystko sosem.
Marie miała mięso przygotowane, więc teraz tylko się grzeje.
– Siądźmy najpierw. Napijesz się wina?
– Odrobinę.
Przechodzimy nieco dalej. Dwa kieliszki. Odrobina aromatycznego białego wina. Jakieś słone ciastka. Zaczynamy rozmawiać. Opowiadam jej o Polsce, o Niemczech, o Rüdesheim.
Rozmawiamy, czyli nie planujemy tego, co ma być powiedziane. Nie prowadzimy też sporów. Prawdziwa rozmowa ma w sobie jednocześnie coś z muzyki i z tańca. Jest byciem razem,
otwarciem się na siebie. Nie na oścież, rzecz jasna, ale jednak.
Wszystko to prowadzi do jakiegoś współbrzmienia, które kończy się zrozumieniem, to jest poczuciem tego, co czuje ktoś
inny. Marie opowiada mi o świętej Teresie z Lisieux. Jest w tym
jej opowiadaniu coś prawdziwego. Coś uroczego. A jednocze535

śnie bolesnego. Czy Bóg jej pomógł? Czy pomaga nam? – pada
jej pytanie. Nie wiem. Nie wiem, czy pomaga nam tak, jak byśmy tego chcieli. Nie wiem czy to, co chcemy, jest zawsze nam
potrzebne i dobre. Trochę jesteśmy jak we mgle. Ciągle czegoś
chcemy. Pragniemy. Tak mocno. Bo to nasze szczęście. Bo gdy
wreszcie dostaniemy to, czego pragniemy, gdy stanie się tak,
jak chcemy, gdy życie będzie takie, jak sądzimy, że powinno
być, będziemy szczęśliwi. Bo wciąż jesteśmy gdzieś wpatrzeni,
wciąż chcemy czegoś, chcemy coś włączyć do środka siebie.
Ubogacić się. Doświadczyć. Stajemy się kimś, kto ciągle potrzebuje czegoś z zewnątrz, jakieś zmiany w tamtym obszarze.
Sami tam umieściliśmy nasze szczęście, na zewnątrz. Ale to
ciągła walka. Ciągłe staranie się. Ciągła zależność. Może można jakoś inaczej. Może szczęście jest gdzieś poza tym wszystkim. Jest gdzieś w nas. Tak głęboko, że nie możemy dojrzeć.
Może tam w nas, w tym miejscu, do którego nie możemy dotrzeć, mieszka Bóg? Może on jest naszym istnieniem, szczęściem. Może zamiast stawać się wirem, który wciąga świat,
żeby przetrwać, możemy stać się źródłem, które z natury rzeczy
zawsze jest pełne. Słowa padają w obie strony. Dziwna ta rozmowa. Rozmawiamy też o dumie i o pokorze. O ludziach i o
sobie samych. Świat na chwilę ucieka gdzieś na boki. Jest tylko
rozmowa. Na chwilę. Na jeden wieczór. Na jeden moment, który już późny, bo noc za oknami i kolacja jeszcze nie zjedzona, a
jutro nowy dzień. Marie podaje główne danie. Pyszne warzywa
z odrobiną mięsa. Potem jeszcze trochę sera na deser i owoce.
Wchodzę na górę. Jest późno. Siadam na łóżku. Wygodne. Nie
twarde i nie miękkie. Jak w sam raz. Zawijam się w śpiwór. O
niczym nie myślę. Niczego nie czekam. Sen jest jak oddech.
Przychodzi naturalnie i bez wysiłku.
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Dzień 74. Flavignac
Z Aureil idę do Flavignac. Minę w ten sposób Limoges od
południa. Z jednej strony warto zobaczyć jakieś większe miasto, z drugiej dla mnie droga przez miasto jest zdecydowanie
trudniejsza i bardziej nużąca. Dzwoniłem z samego rana do merostwa we Flavignac. Nie mówią po angielsku, ale zrozumiałem, że mogę przyjść. Dzień jest pochmurny, choć bardzo ciepły. Siedemdziesiąty czwarty, od kiedy wyszedłem z domu,
przeszedłem Lubartowską, minąłem lubelski ratusz. Dość niezwykła to podróż. Ale teraz jestem tu, na drodze przez wiejskie
tereny Francji. Wokół mnie wzgórza i pagórki pokryte pastwiskami. Stado brązowych krów pasie się po mojej lewej stronie.
Oddziela mnie od nich niska siatka i drut kolczasty. Przystaję na
chwilę. Jako dziecko biegałem za krowami. Pędziłem je na pastwisko. Potem z powrotem do zagrody. W międzyczasie leżałem czasem nieopodal nich. Patrzyłem, jak równo i miarowo
mielą trawę swoimi pyskami. Rytmiczne chruum, chruum powtarzało się, a ja wyciągałem się na trawie i patrzyłem sobie w
niebo. Było strasznie błękitne. Teraz już takie chyba nie jest. To
znaczy nie wiem. Po prostu aż tak tego nie odbieram. Chmury
były białe. Miarowe chrumkanie, nie wiem jak to nazwać, rozlegało się dookoła mnie. I chyba byłem szczęśliwy. Byłem
szczęśliwy, bo niczego nie miałem, o nic się nie martwiłem, niczego nie pragnąłem. Byłem tam wtedy tak mocno, że nigdzie
indziej. Krowy były w większości łaciate, biało-czarne. Ruszały
śmiesznie uszami, co jakiś czas podnosiły pyski, rozglądając się
dookoła. W powietrzu brzęczały jakieś owady. Nie były jednak
napastliwe. Tylko na krowach siadały, aż te ruchami ogona oganiały się od insektów. Francuskie krowy z uwagą mi się przyglądają. Do tej naprzeciwko mnie podeszło cielę i zaczyna ssać
mleko. Nieco dalej widzę podobny obrazek. Co zrobić. Wygłaszam krótką przemowę do tych spokojnych zwierząt. Są w niej,
jak zwykle, zapewnienia o pomyślnej przyszłości, o tym, że pogoda będzie dziś dobra, że je żegnam, bo muszę w dalszą drogę.
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Wydają się rozumieć. Rozumieć nawet więcej, niż mówię. Bo
przecież nie w słowach cała rzecz. Człowiek mówi całym sobą.
Swoim życiem. Swoim ciałem. Swoim wzrokiem. Właściwie to
jesteśmy jednym wielkim komunikatem, którego wprost nie
sposób powstrzymać przed ciągłym rozgłaszaniem się wszem i
wobec. Każdy człowiek jest taką ciągłą przemową. Do wszystkich, do świata. To trzymajcie się – kończę i ruszam dalej. Droga prowadzi mnie teraz w trochę bardziej dziki teren. Ścieżka
schodzi w dół po kamieniach, wchodzę w jakiś las. Dzwoni mój
telefon. Patrzę na ekran. Nie znam numeru.
– Halo?
– Keske peske – dalej niezrozumiały dla mnie kompletnie
potok francuskich słów.
– Przepraszam, ale nie mówię po francusku, czy możemy po
angielsku?
– Keske peske pelerę – i znowu strumień, z którego nic nie
rozumiem. Pelerę to chyba pielgrzym po francusku.
– Tak, pelerę – odpowiadam.
– Flavignac, keske peske. – Wrrr, zaczyna mnie ta rozmowa
irytować, zwłaszcza że noga mi się obsunęła na kamieniu i o
mało nie upadłem.
– Nie rozumiem! Proszę pani, może jest u was ktoś, kto
mówi po angielsku!
Po krótkiej chwili przerwy odzywa się męski głos.
– Pan jest pielgrzymem, który dzwonił do nas dzisiaj? – Angielszczyzna bardzo uproszczona i chropowata.
– Tak. To ja.
– Więc musi pan koniecznie przed czternastą... – Słów dalej
nie jestem w stanie zrozumieć. Idę przez jakiś potok, który
spływa w dół pod moimi nogami. Drzewa szumią na wietrze.
Liście łopoczą nad moją głową. Telefon zaczyna przerywać połączenie.
– Przepraszam. Nie rozumiem. Co muszę przed czternastą?
– Musi się pan skontaktować, jeśli chce pan przenocować.
Ale koniecznie przed czternastą.
Patrzę na zegarek. Trzynasta trzydzieści. O co właściwie
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chodzi? Z kim się skontaktować?
– Ale z kim mam się skontaktować?
– Z merostwem. Inaczej może nie być noclegu.
– Ale jak mam się z nimi skontaktować?
– Niech pan tam zadzwoni.
– A pan nie może? – W słuchawce słyszę wiatr i trzaski. Do
moich uszu dociera co trzecie słowo. Nic nie rozumiem. Potykam się jeszcze raz i mało nie upadam, trzymając słuchawkę
przy uchu. – Halo. Jest pan tam? Halo! – wołam, ale w słuchawce zapada cisza.
Spoglądam na ekran. Zero zasięgu. Trzynasta trzydzieści
pięć. Muszę gdzieś wyjść na wyżej położony teren, inaczej nigdzie się nie dodzwonię. Droga, jak na złość, prowadzi w dół.
Idę kilkanaście minut i w końcu wychodzę wyżej. Mam zasięg.
Zdejmuję plecak i wyciągam przewodnik zakupiony w Vézelay.
Znajduję numer telefonu merostwa w Flavignac. Dzwonię. Nikt
nie odbiera. Jeszcze raz. Za osiem czternasta. Zaczynam się denerwować. Czy ci Francuzi poszaleli? Jeszcze dojdzie do tego,
że pocałuję klamkę i nie będę miał noclegu. Dzwonię jeszcze
raz. Nic z tego. Jeszcze raz. Wybieram w końcu ostatni numer, z
którego odebrałem połączenie. Znowu głos kobiety mówiącej
po francusku. Proszę o tego mężczyznę z angielskim. Przełącza
mnie.
– Dzień dobry. Rozmawiałem z panem kilkanaście minut
temu. Gdzie ja mam zadzwonić.
– Do merostwa.
– Ale tam nikt nie odbiera.
– No bo oni kończą pracę o czternastej.
– Ale jeszcze nie ma czternastej, a ja dzwonię!
– Niech pan jeszcze próbuje.
Patrzę na zegarek. Za cztery czternasta. Denerwuję się. Wybieram numer do merostwa. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Dlaczego ja tam mam, do cholery, dzwonić? Dlaczego ten facet, skoro
wie, że ja mam tam nocować, nie może im tego powiedzieć?
Wpisuję SMS do mojego rozmówcy: „Dzwonię, ale nikt nie odpowiada. Czy u was w ogóle ktoś pracuje?”. Chwilę później do539

staję zwrotny tekst: „Niech pan spróbuje teraz”. Za minutę
czternasta. Dzwonię. Ktoś podnosi słuchawkę.
– Bon jour.
– Dzień dobry. Czy mówi pani po angielsku?
– Tak. Trochę.
– Jestem pielgrzymem, umawiałem się, że przyjdę do was
dzisiaj na nocleg.
– Ach tak. Ale musi pan przyjść przed szesnastą. Inaczej nie
dostanie pan klucza.
– Przed szesnastą? – Patrzę jeszcze raz na zegarek. To. To
niemożliwe. Nie zdążę.
– To kiedy pan może przyjść?
– No. Może do siedemnastej bym zdążył.
– No dobrze. Niech będzie przed siedemnastą. Tylko proszę
się nie spóźnić.
Rozłączam rozmowę. Wkurzam się na tych Francuzów. No
ale pewnie takie tam mają układy. Ktoś pracuje do szesnastej i
ma pod opieką klucz. Więc dzwonią, żebym zdążył. Przez cały
dzień idę i jeszcze nie miałem żadnego przystanku. Teraz to o
przystanku czy odpoczynku już w ogóle mogę zapomnieć. Cały
etap to trzydzieści trzy kilometry. Bez odpoczynku to kłopot.
Droga wznosi się do góry. Wokół mnie drzewa i pola. Znów
gdzieniegdzie stada krów na wielkich łąkach. Sprawdzam na
komórce najkrótszą drogę do celu. Mam skręcić w prawo. Tędy
będzie krócej. Idę wiejską drogą złożoną z kurzu i kamieni.
Pięćdziesiąt, sto metrów, droga się podnosi, a wraz z nią moje
tętno. Po kilku minutach dochodzę do jej końca. Przede mną
ogrodzenie jakiegoś pola. Być może kiedyś droga tędy biegła,
ale wystąpiły jakieś zmiany. Bezradnie rozglądam się dookoła.
Szlag by to trafił. Odwracam się i maszeruję z powrotem. Bezpłatne mapy, z których korzystam w mojej komórce, są najwyraźniej niezbyt aktualne w odniesieniu do Francji. Idę ponownie
poprzednią drogą. Godzina za godziną wbijają się w moje nogi.
Jeszcze raz napotykam błędne wskazanie kierunku w komórce.
Wcale nie wiem, gdzie jest oficjalny szlak. Chcę po prostu
dojść do Flavignac. Wpół do czwartej dochodzę ostatecznie do
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trzeciego miejsca, gdzie droga napotyka ogrodzenie jakiejś
wielkiej łąki czy pola. Zatrzymuję się. Tym razem to nie jest po
prostu odnoga, z której można wrócić na poprzednią trasę. Tym
razem to główna droga, która doprowadziła mnie do tego miejsca, gdzie nie można już iść dalej. Darmowe mapy pokazują, że
ta trasa biegnie dalej prosto do Flavignac. Jakieś trzy i pół kilometra. Ale to nieprawda. Na wprost jest ogrodzone pole. Sprawdzam w google maps. Rzeczywiście poszedłem źle. Powinienem się znacznie cofnąć i obejść ten teren od północy. Będzie
około pięć kilometrów.
Mam już tego dość. Jestem bardzo zmęczony. Nogi mi drżą.
Nie zatrzymałem się przez cały dzień. Nie mam siły już wracać
i nadkładać drogi. Przełażę przez ogrodzenie. Z pewnym lękiem
oglądam się dookoła. Może jakieś stado albo pies pilnujący
pola. Krowy to zazwyczaj łagodne stworzenia, ale byki? Całkiem inna sprawa. Idę po prostu przez pole, tak jak GPS wskazuje nieistniejącą już teraz drogę. Nie wiem, gdzie dojdę. Nie
wiem, czy dam radę przejść przez ogrodzenie po drugiej stronie. Co będzie, jak spotkam drut kolczasty? Potykam się. Grunt
jest nierówny, porośnięty trawą. Chyba to pastwisko. Idę ciągle
naprzód z rosnącym niepokojem. Widok z ekranu komórki pokazuje, że posuwam się naprzód we właściwym kierunku. Po
kolejnych kilkuset metrach dochodzę do następnego ogrodzenia. Jest łatwe do przejścia. Takie taśmy. Może pod prądem.
Uważam, żeby nie dotknąć nieosłoniętą skórą. Po drugiej stronie odnajduję polną drogę. Po moich obu stronach – ścierniska.
Wychodzę lekko pod górę i widzę w oddali jakieś gospodarstwo. Droga prowadzi prosto do niego. Jeszcze mnie psy jakieś
obskoczą. W końcu to wygląda na teren prywatny. A co będzie
później? Przechodzę obok gospodarskich zabudowań. Mówię
„dzień dobry” do mężczyzny przy traktorze. Droga skręca w
lewo. Na szczęście żaden pies nie pragnie nawiązać bliższego
kontaktu z moimi łydkami. Po prawej stronie drogi stoi jabłoń.
Zatrzymuję się. Zrywam jeden owoc. Zanurzam w nim zęby.
Przymykam oczy z wrażenia. Słodki sok płynie do mojego gardła. Nareszcie. Nareszcie jakieś owoce w tej Francji. Zrywam
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sobie jeszcze trzy jabłka do kieszeni i idę dalej. Po kilkuset metrach wychodzę na szosę do Flavignac. A więc udało się. Marsz
na przełaj według wskazań darmowych map i GPS się opłacił.
Do samego miasta dochodzę jakieś dwadzieścia po czwartej.
Schronisko jest na samym początku. Niebieskie drzwi. Kartka z
informacją dla pielgrzymów. Muszla oznaczająca albergę na
szlaku Świętego Jakuba. Pytam sprzedawcę w sklepie, gdzie
jest merostwo. To niedaleko. Po kilku minutach widzę przed
sobą niewielki, ładny budynek w beżowym kolorze z napisem
„Mairie”. Czerwone słupki przed podejściem. Czerwone poręcze przy schodach. Przeszklone drzwi.
– Dzień dobry – uśmiecha się do mnie młoda urzędniczka.
Tak. Wie o wszystkim. Dostaję klucz, mam go potem wrzucić rano do skrzynki przed wejściem. Jeszcze tylko skromna
opłata, dziesięć euro. Wracam do albergi. Klucz pasuje. Wewnątrz jest kuchnia i sześć łóżek. Jestem sam. Zostawiam rzeczy i idę do sklepu, który mijałem w drodze do merostwa. Kupuję w nim mój standardowy zestaw. Tosty, bagietka, makaron,
ser żółty, masło. Zwłaszcza masło pokochałem ostatnio. Tosty z
masłem. Gdy je jem, czuję, jak przenika mnie energia i słodycz.
Uwielbiam. Superkaloryczne i smaczne. Niestety w alberdze
nie ma soli. Ja też nie mam jej ze sobą. Idę do baru naprzeciwko. Proszę o jakąś niewielką ilość. Ot, żeby posolić makaron.
Wracam ze szczyptą tej przyprawy do mojej albergi. Gotuję sobie jedzenie. Wypełniam się. Nie. Nie tylko żołądek. Jedzenie
wypełnia całego mnie. Gdy jem, czuję, jak całe strumienie energii mnie przenikają. Rozkładam na stole przewodnik i komórkę.
Sprawdzam, gdzie mogę jutro pójść. Mój wybór pada na publiczną albergę w La Coquille. To niedaleko, dwadzieścia trzy
kilometry. Będę mógł odpocząć.
Nikt więcej nie pojawia się w moim schronisku. Rozkoszuję
się odpoczynkiem. Leżę i przymykam oczy. Jeszcze nie śpię.
Dopiero wieczór. Włączam internet w komórce. Oglądam następne możliwe etapy trasy. Sprawdzam pocztę elektroniczną.
Wysyłam, jak co dzień, maila do domu. Piszę, że wszystko jest
dobrze, że doszedłem do Flavignac. Zdawkowo. Poprawnie. Na
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więcej nie mam siły. Wrócę, to opowiem. Czy wrócę? Tak często bierzemy za pewnik to, co się stanie za miesiąc czy dwa.
Czy nawet za rok. Nic dziwnego. Na tym polega życie. A przecież nic pewnego nie ma. Tak jak ja nie mam pewności, że wrócę do domu z tej podróży. Byli przecież tacy, co nie wrócili. I
takie też ryzyko podejmuję. Nie przesadne. Nie wariackie. Ale
przecież – nie wiadomo. Czuję, jak zmęczenie obejmuje moje
ciało i umysł. Odkładam komórkę na bok. Przymykam oczy.
Błogi stan odprężenia przejmuje we władanie wszystkie mięśnie mojego ciała. W ślad za mięśniami oddają mu się myśli.
Nawet nie wiem, kiedy usypiam. Nie ma to dla mnie większego
znaczenia, bo ja jestem już – jutro.
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Dzień 75. La Coquille
Piękny dzień. Świeże słońce, błękitne niebo, droga opada w
dół ze wzniesienia, na które wszedłem. Widok przede mną na
kilka kilometrów do przodu. Niektóre drzewa i krzewy z boku
mają złotawe liście. To nie jesień. To upały i prawdopodobny
niedostatek wody. Z Flavignac wyszedłem około ósmej. Dziś
nie ma pośpiechu. Idę spokojnie, miarowo, rytmicznie. Zachwycam się powietrzem, borykam z bólem biodra. Schodzę w
dół między jakieś stawy. Francuskie kaczki wyciągają szyje w
moją stronę. Też chcą pogadać? Jakoś nie wyglądają mi na skore do rozmowy. Na wszelki wypadek robię im zdjęcie i macham
ręką. Pozując, patrzą na mnie z uwagą. Mijam gospodarstwa i
domy. Tu, już za Limoges, widać dużą różnicę. Domy są nowocześniejsze, piękniejsze. Nie spotykam ciągłych ogłoszeń „Na
sprzedaż”. Właśnie mijam efektowną posesję z basenem. Woda
jest szmaragdowa, zachęca, żeby się ochłodzić. Poza tym
wszystko zaczyna być podobne. Każdy krok, zakręt, bieg drogi.
Po kilku godzinach takiego marszu staję zdziwiony. Przede mną
wysoki, kamienny, omszały krzyż. Obok niego nowiutka tablica
pod daszkiem. Napis na tablicy głosi: „KANSHOJI Monastere
Bouddhiste Zen”. Coś podobnego. Buddyjski klasztor w środku
Francji. Chciałoby się powiedzieć: katolickiej Francji, ale katolickość to już przeszłość, historia. Mam ochotę skręcić do tego
buddyjskiego klasztoru. Patrzę na drogę wiodącą w lewo od tej
którą idę. Stąd klasztoru nie widać. Może to daleko. Spoglądam
na zegarek: trzynasta trzydzieści. Nie chce mi się ryzykować.
Czuję się zmęczony i eksperyment z tym klasztorem może mnie
kosztować dodatkowy czas i kilometry. Tego pielgrzym nie ma
za wiele. Ciekawe, że buddyzm zawitał do Francji. Podoba mi
się ta religia. Nie w tym sensie, żebym chciał zmienić albo uważał ją za lepszą. Właściwie to trudno mówić, że buddyzm to religia. Trudno w tym sensie, że oni w nic nie wierzą. Nie ma
buddyzm doktryny, czyli przedmiotu wiary. Jest raczej racjonalną refleksją oraz praktyką myślenia i postrzegania. Gdy spoty544

kałem się z reakcjami na buddyzm ze strony katolickiej, zazwyczaj były to reakcje niechętne, żeby nie powiedzieć agresywne.
Skupiające się na wykazywaniu jakichś błędów czy zła. Jakoś
tak nie uważam. Ludzie zawsze poszukiwali dobra, prawdy. Robili to na różnych drogach. Czasem chrześcijanie czy katolicy
uważają, że są lepsi, bo wyznają katolicyzm, a inni są gorsi, bo
wyznają inne religie. Ale dlaczego właściwie jesteśmy chrześcijanami? Dlaczego jesteśmy katolikami? Dlatego, żeśmy uwierzyli? Dlatego, że po głębokim namyśle zdecydowaliśmy się
nimi zostać? Czy dlatego, że nas wychowano w tej wierze? Że
od urodzenia uczestniczyliśmy w obrzędach, że prawdy głoszone przez chrześcijaństwo były z nami od samego początku. Czy
gdybym się urodził w Mekce, był wychowany na muzułmanina,
to dziś byłbym chrześcijaninem? A gdybym się urodził w wierzącej rodzinie żydowskiej, to dziś kim bym był? A gdyby to
był kraj i rodzina buddyjska albo hinduistyczna? Dla ilu ludzi
ich religia jest efektem ich wyboru, a dla ilu po prostu konsekwencją środowiska, w którym żyją? Czy naprawdę studiujemy
inne religie, żeby poznać, co mają do powiedzenia i zaoferowania, i dopiero wtedy decydujemy, którą uważamy za prawdziwą
i najlepszą? Więc nie potępiam buddystów. Nie doszukuję się w
nich zła czy błędów. Całkiem odwrotnie. Mam dla nich wiele
sympatii. Za prostotę. Za przytomność umysłu. Za odwagę. Bo
buddysta nie wierzy w Boga. Nie ma dla niego instytucji odwoławczej. Bytu, który go może wspomóc i osłonić. Buddysta staje wobec życia i stara się być jego częścią. Pewnie to, co łączy
w jakimś sensie buddyzm i chrześcijaństwo to przeczucie, że
przywiązanie do życia, takiego jakim je postrzegamy, jest drogą
donikąd. Kto chce zachować swoje życie – straci je, uczył
Chrystus. Dla buddysty „ja” jest fałszem. Wymysłem. Przygodnym zestawem przekonań. Buddyzm niesie także tę prawdę, że
przywiązanie, pragnienie czegokolwiek zawsze unieszczęśliwia. Czyni człowieka niespełnionym. Zaspokajanie pragnień
donikąd więc nie prowadzi, wywołuje tylko ponowny impuls,
nową konieczność ich zaspokajania. Gdy tymczasem nie ma takiej potrzeby, bo pokój, szczęście i spełnienie są naturalnym
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stanem człowieka i brak odczuwania tego jest wynikiem pogoni
za pragnieniami.
Stoję tak jeszcze chwilę, medytując nad buddyzmem. Buddyzm ma jeszcze tę zaletę z punktu widzenia współczesnego
Zachodu, że jest ateistyczny. W buddyzmie nie ma Boga. Człowiek sam może się wyzwolić z kręgu wiecznego cierpienia, w
którym się znajduje wskutek pogoni za przedmiotami pożądania. Wartością ateistycznego zachodu jest niezależność. Niezależność od wszystkiego i wszystkich. Tak bardzo jesteś człowiekiem, jak bardzo jesteś niezależny. Jeśli jesteś zależny, to jesteś trochę podczłowiekiem. Więc chrześcijaństwo ze swoim
Bogiem, z deklaracją Jezusa, że nic od siebie nie czyni, tylko to,
co widzi u Ojca, nie pasuje do dzisiejszego Zachodu. Buddyzm
to co innego. Nie zależysz od żadnego Boga. Boga nie ma. Możesz być wolny i dobry. A co, jeśli Bóg jest? Może tylko wizja
relacji człowieka z Bogiem nie była najszczęśliwsza. Ta wizja
to bywa wizja dominacji Boga nad człowiekiem. Boga, który,
owszem, człowieka kocha i chce go zbawić, ale stawia mu dziesiątki wymagań, za przekroczenie których grozi mu wiecznym
potępieniem. Wymaga czci, modlitw i wiary, bo ich brak to
znów wieczne potępienie. Właściwie to groźnie unosi się nad
człowiekiem, zsyłając na niego bolesne doświadczenia i czekając, aż w pokorze się nawróci. A wtedy, w jego imieniu, jakiś
duchowny udzieli człowiekowi wybaczenia. I może się uda.
Dostać w końcu do nieba. A może to jest trochę inaczej? Może
to jest tak, że Bóg nie ma nic dla nas oprócz miłości. Bo jest
miłością i samo nasze istnienie jest jego miłością, bezpośrednim
jej efektem. Może to my pobłądziliśmy kiedyś i gdzieś, i oderwaliśmy się od Niego w nadziei zajęcia jego miejsca, to jest
stanowienia, jaki ma być świat, jaka ma być rzeczywistość. W
nadziei na niezależność, to jest wolność od Niego samego.
Może to po prostu nasz błąd, który Bóg za wszelką cenę stara
się zniweczyć, swoją miłością, swoją ofiarą dokonaną przez Jezusa, swoimi radami wypowiadanymi szeptem do naszych serc,
byśmy je dla Niego otworzyli, to znaczy uratowali się z wiecznego wygnania na jakie sami siebie, a nie on, skazujemy. Wtedy
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wszystko wygląda trochę inaczej. Wtedy Bóg nie jest srogim
nadzorcą, surowym sędzią z setką paragrafów. Wtedy jest raczej
nieogarnioną miłością, robiącą wszystko, co w jej mocy, poświęcającą siebie dla nas, by nas ocalić od konsekwencji naszej
głupoty, od skutków naszych błędów, od zguby, którą sam sobie
człowiek gotuje. Żegnam tablicę „KANSHOJI”. Będę dalej darzył sympatią Zen. Czy ludzie innych religii mogą się zbawić?
Mogą być szczęśliwi w nieskończoność? Nie wiem. Nie jestem
sędzią. Wiem, że jeśli zrobię złą rzecz w życiu i będę chrześcijaninem, to ludziom, sobie i chrześcijaństwu zaszkodzę. Jeśli
zrobię dobrą, to odwrotnie. Nie sztuka innych potępiać i miotać
na nich wyroki. Sztuka swoim byciem dać ludziom choć odrobinę dobra, miłości. A Bóg jest miłością. Czyli dać im odrobinę
Boga. Bo bywa, że ludzie nie szukają dzisiaj obrzędów i pouczeń, jak mają żyć i się zachowywać. Ludzie w tej bezdusznej
i ciężkiej codzienności szukają światła, szukają Boga. I wiele
by dali, by go w jakiś sposób doświadczyć i znaleźć. Ale tak naprawdę. Dlatego też pewnie, choć wielu się nie przyzna lub sobie nie uświadamia, tylu wyrusza na samotne pielgrzymki do
Santiago de Compostela. Szukają. Czego? Siebie. Innych ludzi.
Wspólnoty. Relacji. Prawdy. Chyba ostatecznie Boga, to jest
miłości, która jest bezwarunkowa, wieczna i prawdziwa.
Do La Coquille dochodzę około czternastej. Jest jeszcze bardzo wcześnie. Znów szedłem bez przystanku. Odnajduję albergę. To niewielki, wolnostojący budyneczek. Zamknięte na cztery spusty. Dzwonię pod podany w przewodniku numer telefonu.
Nikt nie odpowiada. Powtarzam próbę. Bezskutecznie. Na
schodkach prowadzących do albergi widzę małą jaszczurkę.
Sprytnie i żwawo porusza się po kamiennych schodkach. Świeci teraz słońce, więc gady mają więcej energii. Postanawiam
pójść na miasto i poszukać czegoś do jedzenia. Zakładam plecak i wracam na ulicę. Miasto okazuje się maleńką miejscowością. Nie widzę żadnego sklepu. Mam jeszcze w plecaku makaron z Flavignac. Decyduję się wrócić do albergi. Nagle przed
sobą widzę sylwetkę. Ma plecak i kije. Znam tę postać!
– Cześć – woła do mnie uśmiechnięty Jorre.
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– Witaj – śmieję się na całą twarz. Ostatni raz Jorre widziałem w Vézelay, jakieś dwa tygodnie temu. Jest coś niesamowitego w tym spotkaniu. Niesamowicie sympatycznego. Ludzie
nie giną. Nie znikają. Nie rozmijają się na zawsze. Ściskamy się
serdecznie.
– Byłem w alberdze – tłumaczy Jorre – i powiedzieli mi, że
tu jakiś pielgrzym był, ale nie zdążyli otworzyć, a on poszedł.
To wyszedłem ciebie poszukać.
– Wiedziałeś, że to ja?
– Nie, ale tak jakoś myślałem.
Maszerujemy z powrotem do schroniska. W drzwiach wita
nas wysoki, szczupły mężczyzna. Ma ciemne, kręcone włosy i
niewielką brodę.
– Dzień dobry – wita mnie.
– Dzień dobry.
– Zapraszam.
Wchodzimy do środka. Wewnątrz drugi hospitalero. Niższy i
bardziej krępy od tego pierwszego. Są Belgami z francuskiej
części Belgii. Jorre też jest Belgiem, tyle że z części mówiącej
po holendersku. Ze sobą rozmawiają mieszanką angielskiego i
holenderskiego. Ze mną mówią po angielsku. Jest nas tylko
dwóch pielgrzymów dzisiaj. Wczoraj alberga była pełna. Rezygnuję z propozycji zjedzenia wspólnego obiadu. Co zrobić.
Oszczędzam. Nie jest mi z tym za przyjemnie. Ale takie są wymogi życia i mojej pielgrzymki. Poza tym mam swój makaron.
Pytam tego wyższego, czy mogę go sobie ugotować.
– Daj. Ja ci przyrządzę – odpowiada. – Skąd jesteś?
– Z Polski.
– Aha. I skąd idziesz?
– Z Polski.
– Z Polski?
– No z Polski.
Dłuższe spojrzenie w moim kierunku.
– No to szacunek. – Słyszę od hospitalero.
Idzie do niewielkiej szafki. Wyciąga czerwone wino. Po
chwili dostaję pół szklanki. Siadamy, rozmawiamy. Nasi gospo548

darze pracują na co dzień w barze w Belgii. Ten wyższy jest nawet jego właścicielem. Gra na pianinie i daje co jakiś czas koncert w swoim lokalu. Niższy jest tam barmanem, odbył swoje
Camino i jednego dnia przeszedł siedemdziesiąt kilometrów. Ja
tylko pięćdziesiąt, więc nie mam się czym pochwalić. Chwilę
później dostaję mój makaron, doprawiony i smaczny. Rozmawia się nam wspaniale. Swobodnie i na luzie. Na dworze zbierają się chmury. Po zjedzeniu chcę umyć talerz, ale Belgowie
protestują. Cudowni ludzie. Wracam na swoje łóżko i szukam w
przewodniku następnego miejsca na nocleg. Wychodzi mi, że
będzie to Sorges. Jest tam publiczna alberga i odległość niemal
równe trzydzieści kilometrów. Jorre przychodzi na salę sypialną.
– A może byśmy jutro tak poszli razem? – proponuje.
– Czemu nie – odpowiadam, choć mnie ta propozycja zaskakuje. Jorre ma osiemnaście lat. Poza tym jakoś tak przyzwyczaiłem się do wędrowania samemu. Z drugiej strony, myślę sobie,
dobrze będzie spróbować jakiejś odmiany.
– No to umowa stoi – kończy młody Belg.
Wieczorem siadamy jeszcze z dwoma hospitalero, żeby pogadać. Dostaję odrobinę białego wina. Wszyscy są przesympatyczni. Nie wyglądają na religijnych ludzi, ale wyglądają na ludzi dobrych. Takich, z którymi można się zgubić i znaleźć. Robimy sobie śmieszne zdjęcia na pamiątkę. Wkrótce idziemy
spać.
– Co chcecie na śniadanie? – pyta ten, który szedł Camino.
– Cokolwiek – odpowiadam. – Może być jakieś pieczywo i
ser. Gdybyście mieli jajka – proponuję nieśmiało.
– Mamy. Ugotuję wam jajek. Na twardo, na drogę.
– Dzięki – uśmiecham się.
W zaśnięciu nie przeszkadza mi wcale to, że ktoś śpi obok. Z
Jorre jeszcze trochę rozmawiam, ale już krótko. I ja, i on wiemy, że jutro trzeba będzie iść. Sprawdzam jeszcze prognozę pogody. Jest niekorzystna. Może padać. Zaciągam zamek w śpiworze. Pod głową mam reklamówkę z polarem. Zamykam oczy.
Zrobiłem dziś wszystko, co mogłem. Jak każdego innego dnia.
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Nie mam więc o czym myśleć czy też czym się martwić. Sen
przychodzi natychmiast, jak cichy wieczór. Nie protestuję. Nie
pamiętam. Nic nie wiem. Gasnę wraz z ostatnimi fragmentami
światła.

550

Dzień 76. Sorges
Leje. Właśnie zjedliśmy śniadanie przygotowane przez przesympatycznych hospitalero z Belgii. Chciałbym kiedyś pójść do
ich klubu. Dostajemy na drogę po dwa jajka na twardo. Na skorupkach śmieszne malowanki. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcia w alberdze. Wraz z Jorre wychodzę na zewnątrz. Stoimy w
padającym deszczu, a gospodarze robią nam ostatnie fotki.
Idziemy obok siebie. Droga jest pusta i bezpieczna. Rozmawiamy. O czym? O wszystkim. Rozmawiamy bez wysiłku. Bez
zamiaru. Bez stresu. Rozmawiamy o ludziach. O tym, jacy są.
O tym, jak to jest być człowiekiem. Jorre mówi, że jak pracował w takiej młodzieżowej grupie, to gdy pracowali u jakichś
biedniejszych ludzi, to zawsze ktoś ich pytał, czy chcą się napić, czy coś zjeść i tak dalej. Gdy trafiali do ludzi dobrze sytuowanych, to był czysty biznes. Rób i do widzenia. Myślę sobie,
że takiej prostej zależności to nie ma, że bogaci źli i nieczuli, a
biedni lepsi. Choć bywa, że czasem wahadło człowieczeństwa
wychyla się w stronę tych biedniejszych. Może to nie jest związane z biedą, tylko z doświadczeniem. Ten, kto nie doświadczył
cierpienia, poniżenia, poczucia, że znalazł się w sytuacji bez
wyjścia, ten patrzy na ludzi chłodno i wymagająco. Dla człowieka doświadczonego słabością, błędami, trudem, inni ludzie
są braćmi. Patrzy na nich inaczej. Jak na równych sobie. Opowiadam Jorre o Polsce. Niewiele o niej wie. Więc mu mówię o
naszej historii. O teraźniejszości. O moim własnym życiu. Opowiadam o wojsku i doświadczeniach z tej służby. Mężczyzn
wojsko zawsze jakoś tam fascynuje. Nie wiem, z czym to jest
związane. Z jakimś etosem rycerskim, gdzieś zaszytym w głębi
naszej podświadomości? Z pragnieniem stanięcia w obronie
tego, w co się wierzy, za co się odpowiada? Chwalę się trochę
wynikami ze strzelania, opowiadam śmieszne momenty, bo i takich nie brakowało. Belgia okazuje się krajem prawie dwóch
oddzielnych narodów. Belgowie francusko- i holenderskojęzyczni mają oddzielne władze i struktury. Żyją trochę obok sie551

bie, a nie ze sobą. Jorre na przykład słabo mówi po francusku,
mimo że to język połowy jego kraju. Mówi, że on mieszka nad
morzem i w lecie ci francuskojęzyczni przyjeżdżają do nich nad
to morze. Zimą zaś on z kolegami jadą w przeciwną stronę, bo
tam góry i śnieg. Gdy tak rozmawiamy, kilometry mijają nas
całkiem niepostrzeżenie. Właściwie to istnieje tylko rozmowa
między nami. Wspólne żarty, śmiech, czasem jakieś poważne
opowiadanie. Tylko z rzadka coś przykuje nasz wzrok, tak jak
teraz ten kamienny krzyż, któremu się przyglądamy. Krzyż dlatego jest specjalny, bo na połączeniu jego ramion znajduje się
muszla. Tak, symbol szlaku świętego Jakuba. Pielgrzymek, które tworzyły Europę. O religii prawie nie rozmawiamy. Nie chcę
na siłę wyciągać takiego tematu. Nic gorszego nad takie próby.
W kontaktach ważna jest spontaniczność, więc spontanicznie
rozmawiamy o zaletach i smaku piwa. Jorre naigrawa się z holenderskich koncernów. Ja chwalę polskie, chociaż przecież piję
rzadko. Opowiadam mu, że teraz u nas moda na krótkie serie
piw o bardzo różnych smakach. Droga przed nami jest prosta,
bez zakrętów, tyle że raz w górę, raz w dół. Dochodzimy do
Thiviers, to niemal połowa etapu liczącego około trzydzieści kilometrów. Pochylam się nad komórką i przeglądam mapę tego
miasteczka.
– Jest dworzec kolejowy. Tam się zatrzymamy na odpoczynek – mówię.
Jorre się zgadza i we wciąż padającym lekkim deszczu
wchodzimy do miasta. Po naszej lewej stronie duży supermarket. Jorre chce zrobić zakupy. Ja mam jeszcze zapasy w plecaku
z poprzedniego marketu. Siadam pod zadaszeniem przed sklepem. Zdejmuję plecak. Czekam. Ludzie przechodzą obok.
Oglądają wystawione na zewnątrz ławy i stoły. Krople deszczu
spadają z siwego nieba. Pozwalam oczom wędrować za ich ruchem. Pozwalam im wędrować, gdzie chcą. Za ludźmi przechodzącymi w tę i w drugą stronę. Za odjeżdżającym samochodem... W końcu widzę Jorre. Częstuje mnie zakupionym naleśnikiem i ruszamy dalej. Naleśnik jest z dżemem. Ja mam jeszcze w plecaku ser, masło i tosty. Wystarczy mi nawet na obiad,
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gdy dojdziemy na nocleg. Dworzec, do którego docieramy, jest
czysty i przestronny. Zdejmujemy mokre kurtki i siadamy na
wygodnych fotelikach w poczekalni. Ja wyjmuję masło i tosty.
Jorre konsumuje swoje zapasy. Smaruję chleb. Wkładam go do
ust. Buty zdjąłem i stoją obok mnie. Stopy odpoczywają. Przed
nami jest kiosk z prasą i drobiazgami. Jorre mówi, że nie ma
belgijskich gazet. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Czy powinny być, czy to normalne, że ich nie ma? Raz po raz rozlega
się jakiś komunikat w języku francuskim. Do okienek kas podchodzą podróżni. Oni też dokądś zmierzają. Pewnie nie tak daleko jak my.
– A jak to było z noclegami? – pytam Jorre, bo idzie tak jak
ja, ze swojego domu w Belgii.
– Różnie – śmieje się. – Mam w plecaku przenośny namiot,
ale jak nie było albergi, to najczęściej nocowałem u ludzi. Można się wtedy załapać na dodatkowy poczęstunek – śmieje się
znowu.
– Zgadza się – potwierdzam. – I pogadać można.
– No właśnie. Najlepsze, co się może trafić, to nocleg u jakiejś rodziny. Wtedy traktują człowieka jak kogoś z rodziny, kto
właśnie przyjechał.
– No to masz przewagę trochę nade mną – śmieję się. –
Osiemnaście lat i super wygląd. Ja wyglądam trochę jak zakapior, zwłaszcza jak zarosnę, to ludzie się mogą trochę bać.
Kończymy jeść i wychodzimy ponownie na zewnątrz.
Deszcz właśnie ustał, tyle że wciąż pochmurno. Droga z Thiviers częściowo prowadzi wzdłuż szosy dla samochodów.
Mamy kłopoty z tym, aby iść obok siebie. Jeśli idziemy, zajmuję pozycję od strony szosy, tak żeby Jorre był bezpieczniejszy.
Wchodzimy w las w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych.
Niestety. Lasy mają tu poszycie wyposażone w mikroskopijne
rzepy, maleńkie kulki z dziesiątkami haczykowatych zakończeń. Wczepiają się one w skarpety i nie ma sposobu, żeby je z
takich skarpet wydostać. Po prostu już tam zostają.
– A wiesz – mówię do Jorre – najbardziej na drodze wkurzali
mnie mali goście albo mali przyjaciele.
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– To znaczy?
– U nas jest takie czasopismo religijne, „Mały Gość Niedzielny”. No i kiedyś szedłem w Polsce właśnie w niedzielę.
Idę, idę a tu... hop. Mam małego gościa w bucie. Wiesz, taki
mały kamyk. – Jorre kiwa głową. – No więc zatrzymuję się,
ściągam tego buta, wyjmuję ten kamyk, wkładam buta ponownie. Idę sobie pięćdziesiąt metrów, a tu hooop. – Jorre już się
śmieje. – Następny mały gość. Zaczynam się denerwować. Bo
wiesz... – zawieszam głos – nie wiadomo, zostawić czy wyjmować. Trzeba wyjąć, bo taki kamyk w bucie to gotowy odcisk
albo pęcherz. Więc znów się zatrzymuję. A to nie takie proste z
plecakiem na plecach. I cała operacja od początku. No i doszedłem do wniosku, że na drodze leżą sobie tacy mali przyjaciele
albo goście i czekają, żeby się z nami zaprzyjaźnić. Żeby wpaść
na wizytę do mojego buta. Najgorzej, jak pada – kontynuuję –
wtedy nie ma jak zdjąć buta. Czysta rozpacz. – Śmiejemy się
razem.
Idziemy jeden za drugim lewą krawędzią jezdni, bo nie ma
pobocza, a ruch całkiem spory. Tuż za naszymi plecami rozlega
się nagle ogłuszający sygnał dźwiękowy. Odruchowo uskakujemy w lewo. Przechylony w naszą stronę TIR wyprzedza właśnie w jakimś szalonym manewrze kolumnę jadącą prawym pasem. Dźwięk jego sygnału rozdziera powietrze i nasze uszy.
Miesza się z pędem powietrza tej rozpędzonej, kilkudziesięciotonowej masy.
– Ta droga jest także dla nas – mówi Jorre. – Pieszym wolno
chodzić lewą krawędzią jezdni. On powinien uważać, jak jeździ.
Zgadzam się z nim. Ale od tej pory idziemy jeszcze bardziej
ostrożnie. Mniej rozmawiamy. Wreszcie wychodzi słońce, a my
docieramy do Sorges. Robię sobie zdjęcie na tle znaku z nazwą
miejscowości.
– Zawsze tak robisz? – pyta Jorre.
– Staram się. To taka pamiątka miejsc przez które przechodziłem.
Kiwa głową, że to dobry pomysł. Zza chmur wychodzi słoń554

ce. Widzimy przed sobą grupę innych pielgrzymów. Machamy
do nich. Odpowiadają podobnym gestem. Tak jak my – szukają
albergi. Ale pojawia się mimowolne pytanie: – Czy wszyscy się
tam zmieścimy? Francuskie albergi mają często mniej niż dziesięć miejsc. Więc jeśli przyjdzie większa grupa pielgrzymów, to
ktoś może nie mieć gdzie spać. I co wtedy? Obchodzimy dookoła jakiś placyk wokół kościoła. Tamci, kilkanaście metrów
przed nami, też zdezorientowani. Wreszcie trafiamy we właściwą uliczkę. Przed nami, oznaczone znakiem świętego Jakuba,
drzwi albergi i tłumek pielgrzymów w tych drzwiach.
– Niedobrze – mówię do Jorre.
– Zobaczymy.
Ustawiamy się na końcu kolejki. Trwają jakieś rozmowy.
Ktoś nas pyta, czy dzwoniliśmy wcześniej z zapytaniem o nocleg.
– Tak. Ja dzwoniłem – odpowiadam zgodnie z prawdą.
Po kilku dalszych minutach zapada ustalenie, że trzech Holendrów powędruje na nocleg do innej kwatery, ale na tych samych warunkach co tutaj. Ja i Jorre możemy zostać na miejscu.
Wchodzimy na górę. Tam malutki pokoik z jednym piętrowym
łóżkiem. Wybieram dolne, wygodniejsze. Jorre rozkłada się na
górnym. Wieczorem ma być obiad dla pielgrzymów. Niestety
rezygnuję. Mam własne zapasy, które muszę zjeść, poza tym
byłby to dla mnie zbędny wydatek. Niby nie dużo, bo osiem
euro, ale przy drodze liczącej sporo ponad sto dni takie wydatki
kumulują się w sumy, które dla mnie ważą zbyt wiele. Wychodzę na zewnątrz ze swoimi zapasami. Jem ser i chleb, smaruję
masłem. Obserwuję mój paszport pielgrzyma, który hospitalero
zabrał mi i powiesił na spinaczach na suszarce do bielizny. Niestety cały był zamoknięty. Tosty z masłem smakują jak nigdy w
życiu. Przymykam oczy z przyjemności. Takie proste rzeczy
potrafią człowieka ucieszyć. Po tym skromnym obiedzie idę do
pobliskiego kościoła. Słyszę z niego jakąś muzykę. Może nabożeństwo? Może koncert? Może się po prostu po cichu pomodlę.
Za kogo? O co? Nie wiem tego. Kościół jest niewielki, zbudowany, jak wszystkie niemal kościoły we Francji, z ciosanego
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kamienia. Pięknie się ten kamień komponuje ze światłem wpadającym przez dość wąskie okna. Na środku futurystyczny ołtarz, na nim krzyż i jakieś kwiaty. Muzyka, którą słyszałem, dochodzi z głośników. Więc ani koncert, ani nabożeństwo. Zamykam na chwilę twarz w dłoniach. O nic szczególnego się nie
modlę. Po prostu jestem. Jestem, który jestem – powiedział o
sobie Bóg. Więc samo istnienie jest jakimś cudem. Jest cudem,
bo tylko On jest. Więc wszystko, co istnieje, nie istnieje samo,
samo z siebie. Istnieje tylko i wyłącznie dlatego, że On jest, że
On tego chce albo to widzi. Może to jest tak, że to jego wzrok,
uwaga wyłania z nicości wszystko, co istnieje. Także i nas.
Może istniejemy tylko dlatego, że Bóg wciąż na nas patrzy. Bo
nie może inaczej. Bo nas kocha. Nie wiem tego. Jestem tylko
ciszą. Krótkim byciem tu i teraz. Bez całej tej gamy słów, które
przecież nijak nie mogą dotknąć prawdziwej rzeczywistości,
prawdziwego istnienia. Na zawsze pozostaną tylko zgadywaniem, nieudolnym zniekształconym odbiciem, cieniami w jaskini Platona. Podnoszę się z klęczek i wychodzę na zewnątrz.
Późne, łagodne słońce rozlewa się po bruku i po murach budynków. Wracam do albergi. Wędruję na górę, kładę się na łóżku.
Odpoczywam. Na komórce wybieram mapę drogi. Otwieram
też mój przewodnik i szukam najlepszego miejsca na nocleg.
Wychodzi mi, że będzie to Perigeux. Spore miasteczko, około
dwudziestu kilometrów stąd. Odpocznę. Może kupię sobie
nowe skarpety. Bo jedne mi się podarły, drugie są całe w małych rzepach, które wyniosłem z lasu. Trzecie... nie wiem, jak
długo pociągną. Mam jeszcze problem z kartą telefoniczną. Nie
potrafię zorientować się, jak długo jeszcze będzie działać. Wydaje mi się, że okres czterech tygodni od zakupu w Metz już
minął. A tu warto zadzwonić do albergi, gdzie następnego dnia
się chce nocować. Jorre mówi, że nigdy nie dzwoni. Ja dzwonię. Wolę mieć w miarę poukładany dzień. Nawet pomimo tego
poukładania i tak zdarza się cała masa niespodzianek. Jorre
wraca z obiadokolacji. Pytam, jak jedzenie. Kręci nosem. Tu
hospitalero też są Belgowie, ale w odróżnieniu od poprzednich
mówią tylko po francusku. Jorre miał nadzieję na frytki. Kola556

cja mu najwyraźniej nie przypadła do gustu.
– Gdzie idziesz jutro? – pyta mnie.
– Myślę, że zatrzymam się w Perigeux. To blisko, ale tak mi
wychodzi z moich planów.
– Ja chyba pójdę dalej. Muszę się spieszyć. Jestem umówiony z kolegą w Pampelunie.
– Masz już kupiony bilet powrotny?
– Tak. Dlatego muszę robić kilometry.
Kiwam głową. Mam ten luksus, że nie mam biletu. Nie potrafię wcale przewidzieć, kiedy dotrę do Santiago. Nie wiem nawet wciąż, jaką drogą będę tam szedł. Czy Camino Frances czy
Camino del Norte. Leżąc na łóżkach, rozmawiamy jeszcze jakiś
czas.
– Ciekawe – mówię – że tylu pielgrzymów dotarło tu przed
nami. Myślałem, że chodzimy szybko, a tu osiem osób i dopiero
my.
– Ja też się zdziwiłem – potwierdza Jorre. – Przecież nikt nas
nie wyprzedzał po drodze. A ci przed nami, gdy się rejestrowali,
to podali punkt wyruszenia, La Coquilla, ten sam co my.
– Może wyszli wcześniej od nas? – pytam i podnoszę się z
łóżka.
Wychodzę z naszego pokoiku i podchodzę do jednego z
Francuzów, który jak się zorientowałem, mówi po angielsku.
– Cześć.
– Cześć.
– Słuchaj, mogę cię zapytać o coś?
– Tak?
– Powiedz mi, o której wyszliście z La Coquilla?
– Około dziewiątej.
– I przyszliście do Sorges przed nami? – pytam ze zdumieniem, bo my wyszliśmy nieco po siódmej.
– Ach nie. Z La Coquilla to wyszliśmy wczoraj. Dzisiaj szliśmy z Thiviers.
Otwieram usta ze zdziwienia.
– Rozumiem – uśmiecham się. – Wczoraj przeszliście z La
Coquilla do Thiviers, a dziś z Thiviers do Sorges.
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– Dokładnie.
– Dzięki.
– No i? – pyta Jorre ze swoje łóżka.
– Oni dzisiaj szli z Thiviers. Z La Coquilla szli wczoraj.
– Czyli przez dwa dni przeszli tyle, co my przez dzień?
– No tak. Wychodzą późno. Idą kilkanaście kilometrów i
parkują wcześnie w alberdze.
– To jak ktoś, tak jak my, idzie dłuższy etap, to może nie
znaleźć miejsca, bo już pozajmowane przez takich pielgrzymów.
– Ano – potwierdzam trochę gorzko. – Ale nam się udało.
Światła gasną. Gaśnie też aktywność ludzi. Pielgrzymi są
różni. Są tacy jak ja i Jorre, którzy idą z domu. Męczą swoje
ciała długimi dystansami. Bo tak chcą. Bo tak zdecydowali. Są i
tacy, dla których to kilku- lub kilkunastodniowy wypoczynek
turystyczny. Radosne zwiedzanie kraju połączone ze spacerem i
konsumpcją. Czy to gorszy sposób pielgrzymowania? Nie. Nie
sądzę. Inny po prostu. Oczywiście stwarzający takim jak my
problemy z umiejscowieniem się na jakimś noclegu. Bo gdy się
nie dotrze wystarczająco wcześnie, to mogą być kłopoty, a jak
dodać kłopoty wynikające z dłuższej i wyczerpującej bardziej
drogi, to suma tych kłopotów robi się trochę ciężka. Ale przecież tak właśnie wybieramy. Tacy właśnie jesteśmy. Z tym właśnie też jakoś sobie musimy radzić. Gdy kładę głowę na prowizorycznej poduszce z polaru, już nic mnie nie zajmuje. Zasypiam jak zawsze gładko. Sen to chyba jedyne dobro, które
otrzymuję na tej pielgrzymce bez żadnego wysiłku, starań i jakichkolwiek ograniczeń.
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Dzień 77. Périgueux
Świeci słońce. A wraz z nim cały świat, jak piękna kobieta,
pociąga swą urodą i urokiem. Cieszą oczy kwiaty, mury domów, kolorowe dekoracje. I ten bezkresny błękit nieba. Czy ludziom zawsze się podobał błękit nieba? Czy może przywierali
wzrokiem do tego, co przyziemne, namacalne, możliwe do
uchwycenia w dłoń, w zaciśniętą pięść. Nasze cienie kołyszą po
poboczu drogi. Bezboleśnie się po nim przesuwają. Mam na sobie lekki polar, kapelusz, krótkie spodnie i te lżejsze buty. Kije
pracują bez zarzutu, przenosząc część obciążenia z kolan i innych części nóg na barki i ramiona. Plecak dokucza, ale mniej.
Rozmawiamy. Dochodzimy do wniosku, że jesteśmy trochę inni
niż ci pielgrzymi, których spotkaliśmy wczoraj. Że jesteśmy jacyś głodni. Dystansu. Wysiłku. Że nie wyszliśmy, żeby usiąść i
się napawać tym, co smaczne, tym, co piękne, tym, czego można doświadczyć. Wyszliśmy, aby trochę siebie samych podeptać, aby podeptać nasze umiłowanie wygody, nasz głód przyjemności, nasze pragnienie nowych doświadczeń. To wszystko
przez ten dystans, przez który czas staje się przeciwnikiem do
pokonania, a nie przyjacielem rozkładającym przed człowiekiem wszystko, co najlepsze. Więc połykamy tę drogę. Jakoś
się tak na niej spalamy. W tym wysiłku, w tym dążeniu, w tym
pędzie do Santiago. Które wciąż jakoś tak mityczne. Gdzieś
tam. Być może. Wcale nie wiadomo.
Droga, którą pokonuję z Jorre, okazuje się o wiele łatwiejsza
niż ta, którą szedłem w samotności. Świadomość zajęta jest rozmową i kontaktem. Szczerze mówiąc, to, z pomięciem niewielkich spraw, Jorre wprawia mnie w spore zdziwienie. Jest nad
wyraz dojrzały w tym, co mówi, w tym, co robi, w tym, jak się
zachowuje. Oczywiście. Jest strasznie młody, ale jest w nim już
mężczyzna, czyli ktoś, kto bierze rzeczywistość taką, jaka jest,
który zna wartość swoich słów, który, jeśli trzeba, potrafi przekroczyć siebie, zamiast przywiązywać się bez granic do najbliżej dostępnych rzeczy i przyjemności. Dochodzimy właśnie do
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niewielkiego miasteczka. Od wieży kościoła do dachów innych
budynków powieszone są dziesiątki nici, a na nich, na tle ostrego błękitu nieba, kołyszą się kolorowe dekoracje. Już to chorągiewki, już to w jakieś innej formie. Żółte, niebieskie, pomarańczowe, czerwone. Do tego drzewa obsypane kwiatami i kosze
kwiatów przy kościele.
– To chyba na naszą cześć – mówię do Jorre. – Takie powitanie.
Zgadza się ze mną. Robimy sobie zdjęcia. Ja jemu, on mi. Ta
chwila, Jorre i Zbyszka opartego na kijach, już zarośniętego, bo
długo szedł, ale uśmiechniętego w promieniach przedpołudniowego słońca gdzieś we Francji, też zostanie. Zostanie na zawsze. Tu na zdjęciu. I gdzieś tam, w pamięci wszechświata, jak
chcą jedni, Boga, jak inni. Zegar na kościele pokazuje siedem
po jedenastej. Do Perigeux już niedaleko. Jakieś półtorej godziny drogi. Ruszamy ponownie. Po drodze sprawdzam, jak Jorre
będzie najlepiej mógł przejść przez miasto. Dziwne, lepiej wyposażony ode mnie, ale nie ma porządnego GPS z mapami. Ma
jakieś niewielkie urządzenie, ale to nie to.
– Pójdziesz do centrum, a potem w lewo. – Pokazuję mu na
ekranie.
Kiwa głową. Szkoda w sumie, że już dziś skończy się nasz
wspólny marsz. Ale może to i dobrze. Może nie ma sensu rozpatrywać życia w kategoriach szkoda, nie szkoda. Trzeba je
brać takim, jakie jest. Cieszyć się wtedy, gdy można, smucić
wtedy, gdy trzeba. I zawsze stawać wyprostowanym naprzeciw
niego, pytając samego siebie – co mogę zrobić teraz? Gdzie teraz chcę iść? Najtragiczniejszą w życiu ludzi sytuacją jest chyba
moment, kiedy patrząc tak w siebie, odpowiadają, że nie mają
dokąd iść. Że nie ma już celu, powodu do tego, żeby ruszyć. Że
już dość. Wtedy wszystko pada. Najpierw gdzieś w środku.
Emocje ciemnieją, zachodzą mgłą. Potem struktury myślenia
wiodą do doraźnych, czasem autodestrukcyjnych zachowań. W
końcu człowiek upewnia się, że nie ma dokąd iść. Bo nikt na
niego nie czeka. Bo nic na niego nie czeka. Więc po co? Może
jeszcze jeden dzień. Odrobinę przyjemności. A jeśli i tego się
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nie da? Co wtedy? Noc?
Idziemy w stronę Perigeux. Idziemy, bo zmierzamy do celu.
Gdy wszystko już stracę, gdy mi wszystko odbiorą, gdy wszyscy się ode mnie odwrócą, gdy zostanę sam, zbędny, wyśmiany,
niepotrzebny, zawadzający cuchnącej ohydą, egoistycznej rzeczywistości, wtedy tak jak teraz, daj Boże, żebym wstał. Przeciw wszystkiemu. Przeciw wszystkim swoim smutkom. Przeciw wszystkim podłym rzeczom, które staną na mojej drodze.
Daj, bym wstał i bym szedł. Bo na tym polega życie. By się z
nim mierzyć. Bo gdzieś w nas, na samym dnie, płonie gwiazda
twojej miłości. Bo jesteś gdzieś na dnie nas samych. Bo tam jest
złożona twoja nieodwołalna obietnica. Że zawsze będziesz z
nami. Że jesteś ze mną, bo nie możesz inaczej. I daj Boże, by
pamięć o tym pozwoliła mi iść. Tak jak idę teraz. Niezależnie
od pogody. Niezależnie od bólu czy przyjemności. Niezależnie
od ludzi, którzy są moją radością albo zmartwieniem. Daj, bym
zmierzał do Ciebie tak, jak idę teraz. Bo przecież nie idę do
Santiago. I nie do świętego Jakuba. To byłoby małe i chyba bez
sensu. Idę do Ciebie. Ciebie szukam na tej drodze. Dla Ciebie
wyszedłem. Bo jestem za mały. Bo wszystko, co wiem i czuję,
to jest za mało. Bo wszystko, co jestem w stanie wymyślić, mi
nie wystarcza. Więc się uczę od nowa. Prostych rzeczy. Uśmiechu na widok zwierząt. Radości z rozmów i towarzystwa. Wytrwałości w bólu, który czasem trudno objąć myślą. Przekraczania, w sumie, samego siebie. Bo na tym polega droga. Żeby
przekroczyć samego siebie. Żeby z siebie wyjść. Ale żeby się
wtedy nie znaleźć nigdzie, to trzeba iść do Ciebie. I dziwne rzeczy się wtedy dzieją. Bardzo prozaiczne i czasem te poza zwykłością.
Do Perigeux dochodzimy ze sporego wzniesienia. Miasto
leży przed nami w dole. Ulice, ogrody, domy, samochody. Miasto jak dziesiątki tysięcy innych na ziemi. Dom ludzi mieszkających tutaj. Pędzących tu swoje, jedyne we wszechświecie, życie. Właściwie to myślę sobie, że bez religii wszyscy znaleźlibyśmy się w strasznym niebezpieczeństwie. Bo nie ma innego,
niż odwołanie się do rzeczywistości przekraczającej tę, którą
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odbieramy zmysłami, niedającego się zlekceważyć, głosu za
ludźmi. Gdy nie ma Boga, gdy nie ma Rzeczywistości przekraczającej ludzi, to ludzie stają się dla ludzi rzeczami, zagadnieniami, problemami, źródłami dochodu albo utrapienia. Stają się
żyjącymi w mrowiskach zwanych miastami elementami rzeczywistości, którą trzeba jakoś zagospodarować. Tak, żeby dawała
zysk. Tak, żeby dawała korzyść. Na dłuższą metę nic, oprócz
realnej wiary w Boga, nie ocali ludzi przed złowrogim egoizmem. Przed pomysłem, że można i trzeba innych wykorzystać, bo... dlaczego by nie. Prawa człowieka? A cóż to takiego?
To tylko słowa. To tylko myśli, które można dowolnie tworzyć,
zmieniać i wymazywać wedle własnych potrzeb i interesów.
Stajemy na rozdrożu. Ostatni uścisk.
– Buen Camino.
– Buen Camino.
Wieczne pozdrowienie pielgrzymów. Życzę mu z całego serca, żeby zdążył. Wiem, że da radę. Jest zmobilizowany, zdyscyplinowany i inteligentny. Spotka tego kolegę i zdąży na samolot. Dziś będzie szedł jeszcze co najmniej piętnaście kilometrów. Dla mnie to już koniec dzisiejszego etapu. Idę uliczką,
przy której miała się mieścić prywatna alberga, w jakiej planowałem zanocować. Widzę tabliczkę wskazującą niewielką
ścieżkę do położonej nieco dalej posesji. Idę pod drzewami rosnącymi po bokach. Niestety nikogo nie ma. Zdejmuję plecak.
Dzwonię pod numer z przewodnika.
– Tak. Już jestem. Wiem, że wcześnie. Dobrze. Zaczekam.
Moja rozmówczyni powiedziała, że będzie za dziesięć minut.
Wyciągam ser brie. Odwijam pozłotko i gryzę kęs. Smak ma łagodny, tylko czy ta biała pleśń z wierzchu taka konieczna? W
sumie nie przeszkadza mi. Ale nie znajduję w niej też jakichś
walorów. Siedzę w cieniu. Drzewo nade mną szumi. Miarowo
jem i odpoczywam. Widzę kobietę idącą w moją stronę.
– Proszę bardzo. Nie wiedziałam, że pan tak wcześnie przyjdzie.
– Tak wyszło.
Wchodzimy do dużego domu. Przede mną jakaś wielka sala.
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Może do gimnastyki albo aerobicu.
– Tu jest kuchnia. Tu łazienka – gospodyni oprowadza mnie
po dalszych pomieszczeniach. Wchodzimy na górę. Kilka piętrowych łóżek. – Tu może pan spać. Proszę sobie wybrać łóżko.
Wybieram to pośrodku, dolną kondygnację.
– Jeśli pan chce, to może pan sobie urwać coś z ogrodu. Pomidora, sałatę, co pan zechce.
– Dziękuję – kiwam głową.
– A może potrzebny panu masaż? Jest pan zmęczony?
– Nie. Dziękuję. To znaczy, nie jestem aż tak zmęczony. Dziś
etap był krótki.
Zostaję sam. Moja gospodyni przechodzi do innego domu
położonego obok. Wyjmuję wszystkie rzeczy z plecaka. Czas
ruszyć na łowy. Muszę kupić coś do jedzenia. Poszukać skarpetek i może przedłużyć kartę telefoniczną. Wychodzę ponownie
na ulicę. Skręcam w kierunku centrum. Perigeux okazuje się
być całkiem sporym miastem. Z szerokiej ulicy wchodzę w wąziutkie, szerokie na półtora metra, uliczki między kamienicami.
Wszystko czyste i zadbane. Francja na południe od Limoges
jest jakaś trochę bardziej dostatnia, lepiej się mająca. Moje poszukiwania skarpetek spełzają na niczym. Jakieś nieliczne sklepy mają ceny ponad moją kieszeń. Poza tym to nie są skarpetki
trekkingowe. Zwykłe podrą się po tygodniu czasu. Docieram do
katedry. To znaczy wcale nie jestem pewien, czy to katedra. Ale
przede mną stoi duży i piękny kościół. Wchodzę do środka.
Podnoszę głowę. Siedem kolorowych, ogromnych witraży z
jednej i siedem z drugiej strony przepuszcza światło do wnętrza. Zadzieram głowę. Wysoko. Kamienne mury pną się do
góry i łączą się nade mną szerokimi łukami. Między nimi okrągłe kopuły, wznoszące się jeszcze wyżej. Jakby jakieś bańki kamienno-mydlane, które otwierają się ku górze. Wszędzie okna,
przez które wpada światło do tego labiryntu, zbudowanego z
przestrzeni, form i kamienia. Symetryczność konstrukcji i kopulasty charakter sklepienia nasuwają mi skojarzenia z budowlami
muzułmańskimi. Ale nie jestem historykiem sztuki. Ołtarz jest
nowoczesny, podświetlony od spodu reflektorami umieszczony563

mi w podeście. Ludzie chodzą w różne strony. Strzelają flesze,
kręcone są filmy, prowadzone rozmowy. Prawie jak na wystawie jakiejś wartościowej sztuki dzieł, których formę i piękno
warto popodziwiać, zobaczyć, zarejestrować. Ostatnią rzeczą,
jakiej można tu doświadczyć, jest jakaś atmosfera modlitwy,
echo rzeczywistości wyższej, jakieś odbicie marzenia człowieka
o nieskończoności. Może to wszystko są tylko marzenia? Może
Boga wcale nie ma. Może go sobie wymyślamy? Gdyby tak
było, to życie byłoby jakimś ponurym żartem. Myślę, że więcej.
Zawsze właściwie myślę, że wtedy wcale by go nie było. Nie
byłoby nas. Wcale i nigdy. Bo ze śmiercią ostatniego człowieka
wszystko by zniknęło. Pamięć o czymkolwiek. Atomy, to jest
energia zaklęta w pewnych trwałych formach, straciłyby swoje
znaczenie, jakie nadawało im ludzkie postrzeganie. Skoro nie
byłoby już świadomości mojej i nie byłoby nikogo, kto cokolwiek by mógł pamiętać i wiedzieć, i nikt taki by się nie pojawił.
Skoro nie byłoby żadnej takiej świadomości, to nie byłoby nic.
Wszystko by zniknęło, tak jakby nigdy nie było. Nas nigdy by
nie było. Więc wierzę. Wierzę, że jest coś więcej, dalej, prawdziwiej. Chyba najbardziej i najprościej, i najdosłowniej o tym
przekonuje mnie piękno. Piękno to nie jest coś stąd. Poczucie,
odczucie, wrażenie piękna jest czymś nie stąd. Jest jakimś
echem czegoś niezwykłego, niezwykłej rzeczywistości, której
nie widzimy ani nie czujemy, ale którą w jakiś sposób, nieświadomy zupełnie, pamiętamy. Więc na przekór tej jarmarcznej atmosferze klękam i przez chwilę się modlę. Kiedyś mnie bolało,
że to modlitwa jednostronna. Że przecież, bądźmy uczciwi, z
Bogiem nie da się porozmawiać jak z drugim człowiekiem. I
właściwie dlaczego? Dlaczego nie? Ale nie stawiam już tych
pytań. Nie wiem. W jakiś sposób mu zawierzam. Zawierzam
czemuś, czego nie znam. Pokładam w tym czymś, w tym kimś,
całą swoją nadzieję. Nie w sobie. W jakiś sposób tą drogą sobie
samemu zaprzeczam. Zaprzeczam nawet swojemu logicznemu
myśleniu, ale tylko do pewnego stopnia. Bo przecież nie przynosi mi ono wniosków, że Boga nie ma. Odwrotnie. Więc zostaję z tym „nie wiem” i się po cichu modlę. Świadom całej swojej
564

nieskończonej słabości. I całego swojego nieskończonego uporu. By dążyć. By iść, nie wiem gdzie, ale jakoś wiem, spodziewam się, wierzę. Wierzę Jezusowi. Wierzę Bogu.
Niedaleko kościoła znajduję salon Orange. Wewnątrz kompletny bałagan. Jacyś ludzie siedzą, czekając chyba na kogoś z
obsługi. W różnych miejscach ktoś z owej obsługi z kimś rozmawia. Nie ma kolejki, nie ma jakiegoś porządku, ot, artystyczny nieład. Zaczepiam kobietę w służbowym uniformie. Niestety
nie mówi po angielsku. Kolega mówi. Ale on jest zajęty. Staję
niedaleko kolegi prowadzącego konwersację z dwojgiem starszych ludzi. Moja cierpliwość zostaje nagrodzona, gdy podchodzę w chwili zakończenia tej rozmowy i na moje pytanie o język angielski dostaję twierdzącą odpowiedź.
– Kupiłem kartę. Nie wiem, jak długo będzie jeszcze działać
i ile z niej mogę dzwonić.
– Pan pozwoli. – Mężczyzna wprowadza jakieś kody na mojej komórce. – Zostało panu cztery euro i dwadzieścia osiem
centów.
– Ale do kiedy mogę używać tę kartę.
– Chwileczkę. – Pracownik salonu pochyla się nad telefonem i znów coś wpisuje. Robi to jeszcze raz i jeszcze raz. Widzę, że się zaczyna pocić. – Karty może pan używać do końca
miesiąca – mówi bez przekonania. – Ale najlepiej jak pan doładuje za dziesięć euro, wtedy przez dziesięć dni będzie pan miał
rozmowy i SMS bez limitu.
Do końca miesiąca to ja już będę w Hiszpanii – analizuję
szybko jego odpowiedzi. Te cztery euro to mi się pokazywały
już od dłuższego czasu i nic się nie zmieniało. Głównym moim
pytaniem było – czy termin karty się jakoś kończy, ale skoro ma
działać do końca miesiąca, to nie ma powodu inwestować kolejnych dziesięciu euro. W Hiszpanii i tak będę musiał kupić kartę
hiszpańską. Dziękuję mu za informacje i nie korzystam z oferty.
Na dworze dzwonię do następnej albergi na moim szlaku. Rozmawiam około półtorej minuty. Tak, mam przyjść, tylko przed
szesnastą. Sprawdzam ilość dostępnych środków. To samo,
cztery euro dwadzieścia osiem centów. Dziwne. Idę do super565

marketu. To niestety trochę daleko. W ogóle to po Perigeux
chodzę już półtorej godziny. W sumie zrobię całe mnóstwo kilometrów dodatkowo i etap, który miał być wypoczynkowy,
zmieni się w wymagający. Tyle mojego, że plecak mam prawie
pusty.
Z zakupami z Leclerca wracam, zmęczony, na nocleg. Wydałem dziewięć euro. Będą z tego ze dwa obiady i śniadanie, i
jeszcze coś na drogę. Nie chce mi się iść do tego ogrodu, żeby
coś zrywać. W kuchni robię sobie kolację. Kupiłem jajka. Od
kur wolno biegających. Nie wiem, o co chodzi z tymi kurami
wolno biegającymi. Niby jajka są takie same, z chowu klatkowego i od takich kur, co mogą sobie połazić, ale cena jest różna.
I ludzie chętnie kupują te wolno biegające. I ja też. Dlaczego?
Chyba dlatego, że wyobrażenie kury zamkniętej na całe życie w
klatce, która dostaje tylko do dzioba jedzenie i ma znosić jajka,
jest jakieś nieludzkie. Nienormalne. W jakimś sensie trochę odrażające. Może ta sytuacja nienormalna jakoś przenosi się na
jajka. A może po prostu kupując te nieco droższe, sprawiamy,
że normalności jest odrobinę więcej. Ale co to jest normalność?
Czy są jakieś obiektywne, matematyczne można powiedzieć,
kryteria tego stanu? Z jednej strony nie ma. Z drugiej, to się
czuje.
Smażę trzy jajka na szerokiej patelni. Te zjem dzisiaj, pozostałe jutro albo ugotuję sobie i wezmę ze sobą na drogę. Mam
też makaron. Gotuję jego część w garnku. Dziś będzie uczta i
obżarstwo. Pielgrzymka ma to do siebie, że niemal nie sposób
utyć. Ciągły, uporczywy marsz wysysa z człowieka całą energię
i kalorie, tak że można sobie spokojnie pozwolić na brak hamulców przy jedzeniu, zawsze kiedy tylko zdarzy się taka okazja. Zmęczony i najedzony idę na górę. Gaszę światło. Już noc.
Kładę komórkę obok łóżka. Jestem sam. Nic nowego. Zaciągam
zamek w śpiworze. Jutro będę szedł do Mussidan. Muszę zdążyć przed szesnastą. To jakieś trzydzieści siedem kilometrów.
Daleko.
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Dzień 78. Mussidan
Wstałem niewiele po piątej. Usmażyłem sobie jedno jajko,
dwa pozostałe gotuję. Poza tym herbata, bagietka, masło. Wychodzę o szóstej. Idę do Mussidan. Około trzydzieści siedem kilometrów, muszę zdążyć przed szesnastą. Wkurzają mnie trochę
te wymogi, że trzeba dojść przed jakąś konkretną godziną. Ale
nic z tym nie zrobię. Zmieniam się w maszynę do pokonywania
dystansu. Szczęściem dziś niebo jest pochmurne. Po dwóch
dniach marszu z Jorre, kiedy właściwie cały czas rozmawialiśmy, teraz na powrót ogarnia mnie cisza i samotność. Po prostu
idę, tysięczny raz wyciągam ramiona, podpieram się kijami,
wykonuje kolejny krok. Zapalam się w tej drodze, zaogniam,
wpadam w ten wysiłek i trud. Jestem jego siłą napędową. Silnikiem, który powoduje, że idę naprzód. Myślenie całkiem gdzieś
ginie. Może niepotrzebnie myślimy. Może niepotrzebnie szukamy odpowiedzi na pytania, które przecież sami stawiamy. Może
życie może być prostsze, normalniejsze, bez tych wszystkich
pytań i bez szukania odpowiedzi. Może trzeba po prostu żyć, to
jest mierzyć się nieustannie z przeszkodami na naszej drodze,
cieszyć ciepłem, gdy tylko to możliwe. Może można wyjść
poza całe to gdybanie i rozważanie, poza rozmowę z własnymi
myślami. Trzydzieści siedem kilometrów. Daleko. Mam mało
czasu. Muszę dojść. To wszystko, co się liczy. Zupełnie niezależnie ode mnie i całkiem nieświadomie przenika mnie, otaczająca mnie i mijana przestrzeń. W mą świadomość i pamięć zapada droga, która teraz, lekkim łukiem w lewo, opada ku dołowi. Widzę po prawej stronie drogowskaz. Daleko przede mną
zbocze góry, jakby wykrojone jakimś wielkim narzędziem.
Może stąd pochodzi kamień, z którego budują tu domy i kościoły. To znaczy kościoły kiedyś budowali.
Zatrzymuję się w końcu. Niewielka miejscowość. W dole,
widzę, płynie rzeka. Siadam na trawie i kładę się na plecach.
Czuję w nogach pulsowanie zmęczenia. Niewielki plac pokryty
trawą. Trochę dalej stoją ławki i małżeństwo z dzieckiem wła567

śnie instaluje się na jednej z nich. Znów kwiaty przy zejściu nad
tę rzekę. Pozwalam ciału odpocząć. Podnoszę się i wyciągam
mój prowiant. Mam dwa jajka, ugotowane na twardo jeszcze w
Perigeux. Jem mechanicznie, bo trzeba. Nie solę, nie pieprzę.
Obieram ze skorupki i już, do ust. Bo zaraz muszę dalej. Gdy
się podnoszę, czuję, jak pieką mnie stopy i bolą nogi. Strasznie
szybko szedłem. Ale taki dzień. Plecak, charakterystyczne odgłosy zapinanych pasów i zaciąganej do oporu uprzęży. Po kolejnej godzinie niebo staje się jeszcze bardziej szare. Zupełnie
nagle ochładza się i zaczyna padać gwałtowny deszcz. Staję
pod jakimś drzewem. W ciągu dwóch minut zdejmuję plecak,
wyjmuję i zakładam kurtkę przeciwdeszczową, zakładam na
plecak ochraniacz od deszczu. Mam ze sobą wciąż ponczo, ale
go nie lubię. Pocę się w nim niemożliwie i źle się w nim czuję.
Chwila i znów idę dalej. Tym razem w strugach lejącej się z
nieba wody. Chyba tym właśnie charakteryzuje się pielgrzym.
Jest niepokonany. Nie ma takiej zmiany pogody, takich warunków, które sprawiłyby, że przestanie iść. Prawdziwy pielgrzym
idzie zawsze do przodu. Przepoczwarza się od czasu do czasu w
zależności od warunków zewnętrznych, robi to, bo niesie ze
sobą wszystko, co może być potrzebne. Ani ulewa, ani słońce,
ani dzień, ani noc, ani śnieg, ani wiatr, nie stanowią dla pielgrzyma powodu do zaprzestania marszu. Po prostu idzie się i
koniec. I jest w tym coś pięknego. Po okularach spływają mi
krople wody, rozmazując nieco krajobraz. I tak nie za wiele widać, bo deszcz dość potężny. W butach mi chlupoce. Na szczęście mam te lekkie, które szybko wysychają. Nawet miękkich
wkładek w nich nie ma. Dlatego stopa trochę cierpi, a skóra na
niej twardnieje. Nie darzę szczególną uwagą swoich stóp. Ta
prawa wciąż mi doskwiera od Argenton, kiedy na chwilę „usiadło mi” w niej podbicie. Przez te dwa dni, kiedy szedłem z Jorre, starałem się o niej nie myśleć i jakoś odruchowo korygować
jej stawianie. Zresztą drugi dzień, do Perigeux, był krótki. Teraz, po odpoczynku, daje mi się we znaki. Czuję czasem przykre przeskakiwanie w jej podbiciu. Zjawisko uspokaja się z czasem. Po prostu nie mogę odpoczywać po drodze. Tak będzie le568

piej. Deszcz w końcu rzednie i całkiem ustaje. Idę jeszcze jakiś
czas w kurtce przeciwdeszczowej, ale robi mi się gorąco. Znów
krótka chwila na przepoczwarzenie się. Tym razem tylko zdejmuję kurtkę i przekładam ją przez pasek przy plecaku. Żółty
pokrowiec na nim zostawiam. Idę. Pogoda na marsz jest dobra.
Słońce wciąż schowane. Temperatura umiarkowana. Nie zrobię
już żadnego odpoczynku. Nie chcę ryzykować z tą stopą. Poza
tym to już niedaleko. Skupiając się na każdym kroku, łowiąc
wzrokiem mijane obrazy, dochodzę w końcu do Mussidan. Niestety merostwo jest w sporej odległości od wejścia do tej miejscowości. Wędruję, podziwiając kolejne bukiety i kosze kwiatów. Jakaś kobieta z przeciwnej strony ulicy przygląda mi się z
uwagą.
– To pan do nas dzwonił? Pan jest tym pielgrzymem? – woła
do mnie.
– Tak, to ja – odpowiadam i przechodzę na jej stronę ulicy.
– Wcześnie pan przyszedł – uśmiecha się.
– Chyba pobiłem rekord – patrzę na zegarek. – Trzydzieści
sześć kilometrów w osiem godzin. No, do merostwa będzie
trzydzieści siedem.
Czy to jakiś rekord? Nie wiem. Ale mam humor i tak się trochę przekomarzam.
– Proszę, chodźmy, u nas dostanie pan klucz.
Budynek lokalnych władz jest niedaleko. Ładny i w miarę
nowoczesny. W środku spora sala i urzędniczki za biurkami. O
coś mnie pytają. Odpowiadam. Podają cenę: dziesięć euro. Zaczynam z uśmiechem negocjacje. Reagują poprawnie, to jest,
też z uśmiechem i odrobiną żartów. W końcu, zaopatrzony w
klucz, wędruję do albergi, która mieści się tuż przy wejściu do
miejscowości, a więc teraz się po prostu wracam. Po drodze robię jeszcze niewielkie zakupy. Otwieram drzwi. Wewnątrz mały
pokój, okrągły stół, metalowe krzesła. Dalej kuchnia. Po prawej
schody na górę. Tam mieści się sala do spania i łazienka. To, co
rejestruję na samym początku, to jakiś ostry zapach, powiedziałbym, że grzyba. Nie chce mi się szukać źródła, ale cuchnie
nieprzyjemnie. Mogliby to trochę odnowić. Otwieram szeroko
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okna i drzwi. Muszę przewietrzyć. Rozgaszczam się w alberdze. Znów jestem sam. Gdy zaczynam gotować, ponownie pojawia się urzędniczka, którą spotkałem pierwotnie na ulicy. Zamieniamy kilka słów. Skarżę się na brak czajnika elektrycznego. Radzi skorzystać z mikrofali:
– Tylko nie wiem, jak się to obsługuje – przyznaje.
– Nie lubię mikrofalówek. Poza tym – robię dramatyczną
przerwę – to może eksplodować.
Patrzy na mnie trochę z politowaniem. Ale puszcza żart
mimo uszu. Dostaję pieczątkę do paszportu pielgrzyma.
– W ramach noclegu przewidziane jest śniadanie. Tutaj ma
pan suchary, marmoladę, masło, kawę i herbatę. Może się pan
częstować, jak pan chce. – Dziękuję jej za wskazówki. – Proszę
ze mną. – Wychodzimy na dwór. Ja w klapkach, więc nieporadnie, zwłaszcza że nogi mi dokuczają po dzisiejszym marszo-sprincie. – Tam jest skrzynka, widzi pan? – wskazuje pudełko na elewacji budynku naprzeciwko.
– Widzę.
– Tam właśnie pan rano wrzuci klucz. To miłego pobytu. Do
widzenia.
Żegnam się i wracam do albergi. Przykry zapaszek częściowo się ulotnił, rozmył w popołudniowo-wieczornym powietrzu.
Robię sobie jeść. Konsumuję samotnie kalorie. Organizm bardzo tego potrzebuje. Wchodzę na górę. Wyciągam się na łóżku.
Wyciągam przewodnik i komórkę. Sprawdzam, gdzie będę nocował następnego dnia. Sainte-Foy-la-Grande. Około trzydziestu kilometrów. Dobrze, bo dziś jestem naprawdę zmęczony.
Noc zapada jakoś łagodnie. Miękko. Jakby nieśmiało. Przez
okiennice, przez które najpierw wpadało słońce, potem szarość,
teraz zagląda już czerń nocy. Jak cudownie jest móc po prostu
odpocząć. Nic nie robić, tylko pozwolić ciału leżeć. Wszystkie
niezwykłe mechanizmy życia naprawiają wtedy wszelkie
uszkodzenia, nadwyrężenia, naciągnięcia. Usuwają zbędne produkty nadmiernego wysiłku. Leczą i odbudowują wszystkie elementy tkanek pracujących za dnia przy mierzeniu się z nawierzchnią drogi i biegiem godzin. Pozwalam tym wszystkim
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cudownościom zająć się mną, moim ciałem. Czy ja jestem
moim ciałem, czy tylko je posiadam? Nie zdążam już odpowiedzieć. Nie zdążam już na nic. Życie obejmuje mnie swoją miłością, zdrowym snem. Kołysze mnie w swoich ramionach, gdy
mnie chwilowo już tu nie ma. Rano zwróci mnie światu. Zwróci
mnie rzeczywistości, jakiej doświadczam. Niezwykłe to wszystko.
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Dzień 79.
Sainte-Foy-la-Grande
Właśnie skończyłem jeść śniadanie. Gotowany makaron z
serem. Bardzo pożywne. Sztućce mają wytłoczony na rękojeści
znak muszli świętego Jakuba. Z oferowanych przez gospodarzy
na śniadanie produktów wybrałem sobie czekoladę rozpuszczalną w proszku, herbatę i sucharki. Marmolady nie chciałem.
Czekolada paskudna. Reszta w normie. Dzięki temu, że okna
otwarte, to smrodku, który uderzył mi w nos, gdy wszedłem
pierwszy raz do albergi, prawie nie czuję. Sprawdzam zegarek:
szósta pięćdziesiąt osiem. Do przejścia mam dziś trzydzieści kilometrów, do Sainte-Foy-la-Grande. Pakuję się. Starannie
sprawdzam wszystkie pomieszczenia, czy czegoś nie zostawiłem. Zamykam okna i okiennice. Wychodzę. Drepczę do
skrzynki wskazanej przez przyjmującą mnie urzędniczkę.
Wrzucam klucz. Idę. Francja pochłania mnie znowu. Połyka
swoimi krajobrazami, biegiem szlaku. Niezliczoną ilością drobnych spraw spotykanych na drodze. Świeci słońce. Jednak ciepło, jakiego doświadczam, nie jest ostre i niszczące. Jest raczej
łagodne i przyjazne. Mijam budynki, ulice, małe miejscowości,
pola i nie mogę wyjść ze zdziwienia, jak bardzo ta Francja różni
się od tej poprzedniej, północnej. Tutaj wszystko jest jakieś ładniejsze. Bardziej kolorowe. Barwy są bardziej nasycone. Piękno
kwiatów bardziej wyrafinowane. Taka kraina kolorów, ciepła i
piękna. Przy ulicy, w małej miejscowości, rosną wysokie palmy. To najlepsza oznaka tego, że jestem na południu. Mijam
posesje. Niektóre domy i ogrody są po prostu bajeczne. Aż się
twarz sama śmieje. Przyroda też jakaś taka bardziej zmysłowa.
Trudno to uchwycić w szczegółach, ale czuje się to dokładnie.
Gdy na północy były niekończące się pola zbóż i łąki, na których pasło się bydło, tak tutaj winnice, winnice, winnice. Może
bardziej opłaca się produkcja wina niż chleba? Niskie zielone
krzewy w ciągnących się po horyzont szeregach. Miejscami
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spotykam jeszcze pszenicę. Na polach poustawiane są różne
maszynerie nawadniające uprawy. Pewnie są okresy suszy. Ta,
którą właśnie mijam, a pod którą utworzyły się już kałuże
wody, ma trochę szokującą jak dla Polaka nazwę, wypisaną na
głównym wsporniku: „TURBOCIPA”. Śmieję się z tego. Prawie ja „OSRAM i wszystko jasne”.
Następna miejscowość to znów domy tonące w krzewach
kwiatów i liściach bujnie rosnących palm. Bajkowy region trochę. Patrzę i patrzę. Pasę oczy kolorami i kształtami. Nie ma już
ogłoszeń „Na sprzedaż”, nie ma sypiących się elewacji i rozpadających murów. Pięknie, ciepło, zadbanie. Raj prawie. Do Sainte-Foy-la-Grande docieram około piętnastej. Widzę miasto
przez rzekę. W jej toni odbija się błękitne niebo i przeciwległy
brzeg, wzdłuż którego biegnie wysadzana drzewami szosa. Za
nią ciepłe budynki o płaskich dachach i w samym środku strzelista wieża kościoła. Nie mam pojęcia, kto to był święty Foy.
Nie wiem, kim byli wszyscy ci, od których imion nazwy wzięło
tak wiele francuskich miejscowości. Dziś ich imiona stały się
zabytkami. Eksponatami, które można napotkać albo i oglądać,
ale których znaczenia trudno rozeznać. Kiedyś słyszałem na kazaniu, że świętych jest o wiele więcej aniżeli ci, co ich Kościół
świętymi ogłosił. Czy Kościół się może pomylić? Pytanie. Pewnie, że może. Choć nie powinien. Cały ten kult świętych miał,
tak mi się wydaje, wymiar pedagogiczny. Eksponował jakieś
wzorce do naśladowania. Dzisiaj wzorce do naśladowania eksponuje telewizja i strumień filmów z Hollywood. Które lepsze?
Czy mamy na to wpływ? Idę w stronę kościoła. Myślę, że Camino ma i ten wymiar. Oderwania się od wielkiego hipnotyzera
naszych czasów – kultury masowej, która, nie oszukujmy się,
sprawuje przysłowiowy rząd dusz. Kształtuje myślenie, opinie i
gusty ludzi. Ludzie czasem mają tego dosyć i także dlatego wychodzą. Z domu, z codzienności. Wychodzą, żeby zanurzyć się
w trochę innej rzeczywistości. Tej realnej, a nie wirtualnej. Tej,
w której jest i trud, i prawdziwe spotkania z ludźmi. Kościół
jest tuż przede mną. Obok wejście do albergi, niewielkie drzwi
w jednopiętrowym domu. Naciskam klamkę i wchodzę do środ573

ka. Jest miejsce na buty i kije, które tu zostawiam. Wędruję na
górę.
– Dzień dobry – witam gospodynię.
– Dzień dobry.
Kobieta w średnim wieku, uśmiechnięta i przyjaźnie mnie
witająca.
– Dzwoniłem – mówię nieporadnie po francusku.
– Tak, tak. Proszę.
Moja rozmówczyni nie mówi po angielsku. Gdy wczoraj do
niej dzwoniłem, nasza rozmowa była trochę komiczna, ale w
sumie jakoś się porozumieliśmy. Gdy ludzie chcą, to potrafią.
Jak często jest tak, że znamy swój język doskonale, a porozumieć wcale się nie możemy? Czy nie jest to dziwne? Hospitalera oprowadza mnie po alberdze i pokazuje salę do spania, łazienkę, toaletę, kuchnię. Nie wiem, co powiedzieć. Jak dla mnie
to pięć gwiazdek. Wszystko lśni, nowe, czyste, przestrzeń.
Dziękuję jej i pierwszą moją czynnością jest wycieczka pod
prysznic. Gdy woda spada po mojej twarzy, to jakby wymywała
ze mnie zmęczenie. Jakby całe to napięcie, wywołane wysiłkiem drogi, rozsuwało się, łagodniało, jakby pory skóry się
otwierały na ten czysty strumień, który wnika w jakiś tajemniczy sposób do środka, porywa wszystkie ciemne drobiny zmęczenia, zwątpienia, niedobrych emocji. Oddycham głęboko.
Myję szybko głowę i resztę ciała. Spłukuję wszystko jeszcze
raz, na chwilę korzystając z przyjemności, jaką daje prysznic.
Pierwsze, co robię po kąpieli, to analiza następnego etapu. Siedzę z przewodnikiem, przesuwam oczami po mapie i opisach
miejsc noclegowych. Jest, Saint-Ferme, następny święty. Donativo. Dzwonię.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry.
– Czy mówi pan po angielsku? – pytam z nadzieją obierającego telefon mężczyznę.
– Nie.
– Hmm – chrząkam z lekkiej irytacji. – No dobrze. Ja trochę
mówię po francusku. Ale niewiele – zaznaczam. – Ja jestem
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pielgrzymem.
– Tak.
– I idę z Polski do Santiago de Compostela.
– Tak.
– Czy mogę spać? Jutro. U was?
– Tak.
– Okej?
– Okej – odpowiada mi trochę rozbawiony tą uproszczoną
konwersacją głos.
– Ja przyjdę jutro – dodaję jeszcze dla upewnienia.
– Okej – odzywa się, już prawie ze śmiechem, ktoś po drugiej stronie.
– Do widzenia.
– Do widzenia.
Uff. Jakoś umówiłem się na następny dzień. Z mapy pokazywanej przez komórkę wynika, że trzysta metrów od albergi jest
Intermarche. Wykładam wszystko z plecaka i idę po zakupy.
Market to zawsze dla mnie dobra wiadomość. Efektywność zakupów w nim robionych jest nie do pobicia w żaden inny sposób. No, chyba że bym żebrał czy znalazł coś w śmietniku. Ale
to teoria. Praktyka to supermarket. Ponieważ supermarket nie
trafia się każdego dnia. To gdy już tam jestem, to robię zakupy
na co najmniej dwa dni, a bywa, że jeszcze z jakąś górką. Mam
uraz do bycia głodnym. Za wszelką cenę staram się uniknąć
tego stanu. Stąd po takich zakupach, następnego dnia plecak
waży jakieś czternaście, bywa piętnaście kilogramów i jest trochę ciężko. Wodę jednak stopniowo wypijam, po drodze zjadam
zapasy i jakoś daję radę. Taki los. Gdyby jeść w przydrożnych
barach i restauracjach, oszczędziłbym bardzo dużo. Raz – czas
na przygotowywanie posiłków. Dwa – dystanse do marketów,
bywa sporo ponad kilometr w jedną stronę. Trzy – ciężar jedzenia i picia, które niosę ze sobą. Zysk mam jednak jeden, dla
mnie, co trochę przykre, konieczny, finansowy. Jakoś muszę
dać radę. Z ograniczonymi zasobami. Z tym ciałem, które czasem się psuje i boli w różnych miejscach. Z brakiem doświadczenia i porządnej znajomości języków. Z bezmiarem dni, w
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których się pogrążyłem, idąc na tę dziwną wyprawę. Nie
wszystko jest więc pięknie, ładnie i chwalebnie. Proza życia,
prozaiczne problemy są na każdym kroku. A mimo wszystko
idę. Cel jest gdzieś głęboko we mnie. Nic mnie chyba nie powstrzyma. Jedyne, co mogłoby do tego doprowadzić, to fizyczna, trwała niezdolność do wykonywania następnych kroków.
Poza tym wszystko przetrzymam. Przechodzę przez niewielkie
boisko. Murzyn o skórze koloru ciemnej nocy wyczynia jakieś
niesamowite sztuczki z piłką. Po chwili ją podaje i gra biegnie
dalej. Przechodzę przez tunel pod jezdnią i wychodzę naprzeciwko Intermarche. Lubię te francuskie markety. Też są w jakiś
sposób sympatyczne. Rodzaj muzyki w środku. Rodzaje produktów. Jakieś śmieszne małe buteleczki z ciekawymi alkoholami. Takie i inne sery, desery, smakołyki. Moje potrzeby są zupełnie inne. Trafia do mojego koszyka wszystko, co proste i
niedrogie. Węglowodany, nabiał, jajka, masło. Kupuję, kupuję.
Patrzę na lody. Mój wzrok nie chce się od nich odczepić. Wiem,
wiem dobrze. W alberdze jest lodówka z zamrażalnikiem. Matko. Tak daleko doszedłem. Drogie nie są. Daleko do albergi nie
mam. Nie rozpuszczą się. Robię niezbędne kalkulacje w locie i
sięgam po te lody. Czy ja je zdołam zjeść? Dziewięćset mililitrów? W kasie bez sensacji. Szybko wracam do albergi. Jestem
w niej sam. Znów jedyny pielgrzym. Lody wkładam do lodówki. Najpierw solidny posiłek. Hospitalera żegna się ze mną i
wychodzi, pouczając, co zrobić z kluczem. Na zewnątrz jeszcze
słońce, choć już to miękkie, przedwieczorne. Po poobiednim
wypoczynku wracam do kuchni na mój luksusowy deser. Lody
są czekoladowe. Kęs za kęsem trafia do moich ust. Czy to wypada tak sobie dogadzać na pielgrzymce? Tak, tak, tak – krzyczy coś we mnie i oddaję się przyjemności. Zjadłem niemal połowę. Resztę chowam do lodówki. Czas na analizę przewodnika
i mapy. Dobrze się tu czuję. Szkoda, że nie zostanę na dłużej.
Do Saint-Ferme mam tylko dwadzieścia trzy kilometry, więc
etap będzie krótki. To dobrze, bo dziś trochę dokuczała mi stopa. Ciągle się o nią martwię. To przeskakiwanie w jej podbiciu
nie jest specjalnie bolesne, ale strasznie mnie irytuje. Boję się,
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że to może być zaczątek kontuzji, która przekreśli moją pielgrzymkę. Więc te dwadzieścia trzy kilometry jutro to jak znalazł. Za oknem światło powoli gaśnie, to jest rozpuszcza się
gdzieś między liśćmi, elementami murów, rozpływa po chodnikach, przenika żywopłoty i pojawia się zapowiedź nocy – ciepły francuski wieczór. Okno mam otwarte. Idę jeszcze pogrzeszyć łakomstwem. Lody na kolację. Chyba za dużo kupiłem.
We wszystkim trzeba mieć miarę. Nawet to, co nas pociąga,
czego pragniemy, czego się domagamy, dane nam w ilości bez
ograniczeń staje się irytujące i traci swój urok. Myję zęby. Wracam do łóżka. Leżę na wznak. Na suficie jakieś odbicia świateł
z zewnątrz. Moja klatka piersiowa miarowo i spokojnie podnosi
się i opada. Nie czuję żadnego bólu, żadnego cierpienia. Czuję,
jak moje mięśnie się rozluźniają, jak rozpoczyna się codzienny
proces odbudowy tego, co zużyte i nadwyrężone. Cudowna
sprawa, taki ludzki organizm. Niesamowita. Kiedyś oglądałem
filmy ilustrujące pracę komórek naszego ciała. Jak związki chemiczne w ramach niezwykłych interakcji replikują białka,
współpracują ze sobą, tworzą niezwykłe struktury, gospodarują,
przechowują i produkują energię. Gdzieś daleko w nas, w każdej najmniejszej komórce, jest funkcjonujący kosmos biologii.
A gdzieś poza nim? Co jest poza nim? Aż drżę, jak o tym pomyślę. Czy Boga można się bać? Ale nie w takim sensie, że bać
się, że nas ukarze, że huknie. Bać się w taki sposób, że jest tak
niesamowity, tak niemożliwy, że jeśli jest prawdziwy, to aż
strach. Zamykam oczy. Powietrze jest ciepłe. Leżę na otwartym
śpiworze. Przewracam się na bok.
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Dzień 80. Saint-Ferme
Niedziela. Czas odpoczynku i świętowania. Czy będę dzisiaj
w kościele? Na mszy? Nie wiem. Wrosło we mnie to chodzenie
na mszę. Tyle już lat. W zasadzie to w wielu przypadkach była
to bezwzględna dyscyplina. Nie ma to tamto. Gdyby się oprzeć
na emocjach, gdybym tak z miłości albo z wiary, albo jeszcze z
innych, trochę ezoterycznych powodów miał chodzić na mszę,
to pewnie już dawno bym przestał. Również gdybym miał chodzić z racjonalnego namysłu. Z myślenia, którego wynikiem
byłaby decyzja, że idę. Nie. Tak zostałem wychowany. Że chodziłem, nieważne co. Może się walić albo palić, ale na mszę
trzeba pójść. Czy to nie głupie? Czy to nie powinno być tak, że
takie rzeczy robi się z głębokiego wewnętrznego przekonania?
Z pragnienia kontaktu z Bogiem? Wyrażenia swojej postawy
albo religijności? Nie wiem. Wiem, jak jest. W życiu potrzeba
pewnych stałych form. Form zachowania. Form życia. Form
postępowania. Gdy się zdamy na własne, nie wiem jak wzniosłe
i szlachetne pobudki, instynkty, natchnienia, to materia życia,
którą jest postępowanie i jego efekty, powoli ulega degradacji.
Bo nasze instynkty są zwierzęce i krótkoterminowe. Chcemy tu
i teraz doświadczyć przyjemności. Wszelkiego rodzaju. Bo to
program biologiczny. Biologia nagradza przyjemnością wszystkie działania zmierzające do przeżycia, do zachowania istnienia, do jego przedłużenia. Ale nic więcej nie oferuje. Więc jeśli
chce się zbudować katedrę mierzącą w niebo, jeśli chce się
przekroczyć to, co życie oferuje nam na pierwszym spotkaniu,
jeśli chce się dojść bardzo daleko, to potrzebna jest zwykła konsekwencja i dyscyplina, postawy niewynikające z impulsów i
pobudek spontanicznych. I jakoś się to wszystko godzi w końcu
we mnie, w tym poranku w Sainte-Foy-La-Grande, gdy stoję
nad kuchenką elektryczną i na patelni przede mną smażą się na
maśle cztery jajka z wolnego wybiegu. Najpierw przeźroczyste
białko powoli bieleje. Całość posypana pieprzem i solą. Dbam o
to, żeby żółtka się nie ścięły. Zdejmuję tę ucztę znad grzałki.
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Przekładam na talerz. Czas na zaspokojenie zwierzęcych instynktów. Bez nich poleglibyśmy jak amen w pacierzu. Przeżuwam kolejne kawałki jedzenia. Zamieniają się w uczucie przyjemności i sytości. To jest właśnie śniadanie. Po takim śniadaniu mogę iść spokojnie do popołudnia bez poczucia głodu, bez
sygnałów alarmowych płynących z głębi organizmu, że brak
paliwa, że coś nie tak. Kończę i zmywam naczynia. Niedziela,
więc się nie spieszę, więc sobie dogadzam. Kilka najbliższych
dni będę szedł wolniej. Potem przyspieszę. Do granicy Francji
mam jakieś dziewięć dni. Co potem? Nie wiem. Wciąż biję się
z myślami. Noga czasem dokucza, więc lepiej iść prostszą drogą. Ale marzenie ciągle mnie ciągnie nad ocean. Mam z nim,
tym bezmiarem wody, jakieś powinowactwo. Jakaś więź jest
między nami. Jakieś zauroczenie. Jakieś poczucie, że gdy patrzę
w dal, gdy pozwalam wzrokowi pędzić ponad powierzchnią fal,
w bezkres za horyzontem. Wtedy ustają wszystkie myśli we
mnie. I coś się pojawia. Coś, co oczywiście w żaden sposób nie
może być nazwane ani wypowiedziane, bo jest przed nazwami i
przed słowami. Ale nie sposób temu zaprzeczyć. I tak patrzymy
sobie i na siebie. Ja i bezkres zwany oceanem.
Pakuję wszystko do plecaka. Pięknie tutaj było. Wdzięczny
jestem za tę przestrzeń, w której wypocząłem i poczułem odrobinę wręcz luksusu. Bo wygodne łóżko i kuchenka, i dobra patelnia, na której można sobie usmażyć jajka na maśle, to właśnie luksus. Zamykam drzwi albergi i wrzucam klucz przez wąską szczelinę. Idę przez miasto. Właśnie się budzi. Słońce jest
ciepłe. Cieplejsze niż wczoraj. Wchodzę na most na Dordonie.
Rzeka rozdziela dwa francuskie regiony. Wiem to z mapy, ale
niewiele ponadto. Jej bieg jest leniwy. Woda ledwie płynie. Szerokie łachy ziemi odsłoniętej przez rzekę wygrzewają się we
wczesnym słońcu niczym grzbiet jakiegoś olbrzymiego gada.
Susza. Poziom rzeki jest wyraźnie niższy, niż to bywa zazwyczaj. Po obu moich stronach mosty. Chwilę potem jakaś wąska
droga prowadzi mnie znów przez południową Francję. Jak sięgnę wzrokiem, winnice. Ciekawe, kiedy ludzie nauczyli się robić wino. Pewnie to był przypadek. Ktoś trzymał sok albo i
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same winogrona, i doszło do fermentacji. Może było mu szkoda, a może przez nieuwagę wypił to i... olśnienie. Ilu takich odkryć dokonujemy niechcący? Czy nie są wtedy najbardziej kolorowe? Najbardziej niezwykłe? I tak już zostało. Gdy patrzę na
te winnice, przypomina mi się relacja z pewnej uczty w Atenach, dwa tysiące pięćset lat temu. Prawdę mówiąc, to oprócz
zajmującej filozofii, bo to „Uczta” z „Dialogów” Platona,
mowa w niej była o zwykłym pijaństwie. Pili ci Grecy wino,
wcale nie kulturalnie i nie dla smaku. Tak bardzo się od nich nie
różnimy. No, może mniej filozofujemy. Filozofia jest podawana
oficjalnym i bezdyskusyjnym kanałem. Produkowana przez
szkaradnie zepsute umysły mistrzów komunikacji społecznej.
Wtłaczana twarzami i ustami celebrytów i autorytetów. Wszystko to wreszcie zwalnia człowieka z myślenia. Co więcej, w takiej sytuacji myślenie jest w ogóle niemożliwe, bo prowadzi do
wniosków sprzecznych z oficjalną wersją prawdy, która to wersja przecież nie może być fałszywa, skoro jest wszędzie powtarzana przez tak szanowanych i szacownych ludzi, skoro jest
rozpowszechniana przez szczyt ludzkiej cywilizacji i kultury.
Więc ostatecznie lądujemy w matriksie, w znanej książce Orwella, gdzie ignorancja jest błogosławieństwem albo w tej Huxleya, gdzie myślenie zastąpiono przyjemnością. Można tylko
przestać myśleć, uporczywie powtarzać podawane wersje rzeczywistości i konsumować, ile tylko w danych warunkach się
da. Można też wyjść. Wyjść z domu. Wyjść ze świata, tego tworzonego przez domy medialne i speców od manipulacji. Można
wyjść do ludzi. Do słońca. Do trudu. Do prawdy. Która wcale
nie jest do wypowiedzenia słowami, ale jest czystą rzeczywistością. Tym, co się napotyka. Tym, co się robi. W tych prostych
sprawach nagle można dostrzec całą urodę życia. Bo życie jest
piękne. Jest nieskończenie urodziwe. I bywa nieskończenie bolesne. Ale taka jest rzeczywistość. I możemy ją przyjąć całą, to
jest iść przez nią w jakimś kierunku, albo możemy ją całą odrzucić i kupić, podawany nam przez ekran telewizora, umysłowy popcorn, narkotyk łamiący w ludziach to, co ludzkie, zabijający prawdziwą wrażliwość i szczytne ludzkie aspiracje. Więc
580

kocham te krzaki przy drodze. Ich wysuszone łodygi. Te ciągnące się po widnokrąg winnice. To niebo, zupełnie teraz puste
i przez tę swoją nagość niedające żadnej ochrony przed słońcem, które przestało już być ciepłe i delikatne, a stało się ciężkie i gorące. Nic to. Palą mnie trochę stopy. Nic to. Bo idę. Bo
jestem. Bo zmierzam. Zmierzam w spójności, w jakiejś wspólnocie ze wszystkim, co mijam. Wszystko to bowiem jest częścią mojego świata. Dzięki temu właśnie wędruję i istnieję. W
dole przede mną dziesiątki ogromnych, metalowych zbiorników. Jeden obok drugiego, poustawiane rzędami. Przed nimi
duży budynek. Wokół różne instalacje. Fabryka wina ani chybi.
Może raczej wytwórnia czy winiarnia. Fabryka kojarzy mi się z
wytwarzaniem czegoś sztucznego. Wytwarzanie wina z naturą,
która sama, tysiącem swoich zależności i aspektów, przetwarza
te owoce w biały, różowy lub czerwony napój. Oczywiście naturze trzeba czasem trochę pomóc. Stąd te baniaki i instalacje.
Mijam fabrykę i schodzę wraz z drogą w dół. Po niedługim czasie kolejna mała wioska i tu staję jak wryty. Patrzę i patrzę.
Mały fragment. Element architektury, a znaczenie jego wymowne jak przeczucie tsunami, jak delikatny objaw jakieś ogromnej
zmiany. Widzę uliczkę zakręcającą w prawo. Na zakręcie niewielki dom z jasnego piaskowca z cudownie seledynowymi
okiennicami. Za nim. Tak, za nim, wznosi się dzwonnica kościoła. I nie jest to typowa dzwonnica francuska, nie jest też
niemiecka ani polska. Ten kształt, ta forma to dzwonnice spotykane w obszarze kultury iberyjskiej. Podchodzę bliżej. Więc to
już. Więc da się tu już wyczuć przenikanie i promieniowanie innego kręgu kulturowego. Pamiętam, jak w Niemczech, bliżej
granicy francuskiej, rzeczy, zachowania, elementy porządkowania przestrzeni przestawały być już tak bardzo niemieckie, a zaczynały być trochę francuskie. Kultury spotykają się i istnieje
na ich styku obszar, w którym się przenikają. Przenikają się
obustronnie. Nie jest to proces ani zaplanowany, ani dozwolony,
ani nadzorowany. Tak się po prostu dzieje. Ludzie przejmują od
siebie pewne wzorce postaw, myślenia, upodobań. Piękne to na
swój sposób. Więc teraz, gdy patrzę na tę dzwonnicę, to wiem
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już, czuję, że gdzieś przede mną jest... Hiszpania. Domy mają
prześliczne kolory. Te otynkowane są w kolorze écru. Te ze
ścianami z kamienia kolor mają podobny, tylko rzeźbę ścian
bardziej niezwykłą. Okiennice delikatnie seledynowe lub wczesnoniebiesko-turkusowe.
Ładnie tu, ale nie zostaję. Jak nie zostaję nigdzie. Ta droga,
ten cel wyrywa mnie ze wszystkiego. Czy wyrwie mnie ze mnie
samego? Czy jakoś tak po części tego nie chciałem? Nie potrzebowałem? Żeby siebie na tej drodze jakoś stracić. Żeby zapomnieć i zgubić wszystko, co wiedziałem i myślałem. Bo czy
inaczej da się cokolwiek nowego zobaczyć i odkryć? Czy w
przeciwnym razie dodające się doświadczenia nie będą tylko
dokładaniem kolejnych elementów do znanego i pożądanego,
do tego, czego chcemy i o czym jesteśmy przekonani? Czy nie
trzeba siebie naprawdę zgubić, żeby cokolwiek nowego i prawdziwego odnaleźć? Może tak wprost tego nie formułowałem,
ale jakoś tak teraz czuję, że taka myśl, sugestia, gdzieś tam w
odmętach dziwnych procesów stojących u podstaw tego, co robię, była. Gdy już się wszystko za sobą zostawi, wtedy to co
jest – JEST. I to jest dotykalnie i namacalnie. Jest prawdziwie.
Może to jest tak, że pamiętając, że niosąc wciąż ze sobą cały
nasz worek przekonań, opinii, upodobań, pragnień, sami siebie
jakoś okaleczamy. Obciążamy. Może życie jest proste. I prawdziwe. I nie trzeba gadać ani za dużo myśleć. Po mojej lewej
stronie widzę drzewo. Podchodzę bliżej. Brzoskwinie. Małe
owoce w gorącym słońcu. Zrywam trzy z nich. Dwa chowam
do kieszeni. Nie ma jak umyć. Nie szkodzi. W Niemczech jadłem owoce całymi tygodniami. Nie wiem, co na nich było, ale
przeżyłem. Zanurzam zęby w brzoskwini. Automatycznie zamykają mi się oczy. Świadomość wyłącza wszystko poza odczuciem strumienia niezwykłego smaku, spływającego mi przez
usta, język, podniebienie aż do gardła. Wszystko znika poza
tym odczuciem. Jakbym się słońca napił. Ze zdziwieniem patrzę na owoc trzymany w dłoni. Tyle razy jadłem brzoskwinie.
Dojrzałe, duże, piękne, ze sklepu. Ta jest mała i niepozorna.
Czerwono-różowa pestka w środku, słoneczny miąższ dookoła.
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Biorę jeszcze jeden kęs. To samo. Kolaps rzeczywistości sprowadzonej do strumienia niezwykłego smaku spływającego mi
do gardła. Aż cały mózg mi się raduje od tego. Jasna cholera.
Nigdy nie jadłem takich brzoskwiń! Konsumuję pozostałe, starając się nie zamykać oczu na zbyt długo, bo przecież droga i
nierówności, i upadek możliwy, i skutki... Ciepło mi. Ciepło
spływa po mojej twarzy, po moich ramionach. Przez chwilę zapomniałem nawet o tej mojej biednej stopie. Właściwie to już
nie jest ciepło, tylko gorąco. Mam plecak odstający trochę od
pleców. Mimo to czuję, jak strużki potu mi po nich ściekają.
Temperatura się dalej podnosi. Po lewej stronie bajkowa bramka do jakiegoś ogrodu i domu, położonego za krzewami pieniącymi się liśćmi i kwiatami. Bramka ma kolor błękitny i liczne
fantazyjne elementy oraz zdobienia. Tu wszystko musi być
piękne. Bo inaczej nie będzie francuskie. Idę znowu i znowu. I
znów puste widoki po horyzont. Prawdę mówiąc, wolę zboża.
Mienią się kolorami w odróżnieniu od winnic. Po zbiorach bele
sprasowanej słomy albo jej kostki majestatycznie dekorują krajobraz. Bawią się ze słońcem i cieniem. Wyglądają jak dzieło
jakiegoś malarza, który chciał elementami geometrii, umieszczonymi w naturze, nadać swym obrazom jakieś dodatkowe
piękno. Winnice są dla mnie przyziemne. No, ale co poradzić.
Trawa przy drodze ma kolor trocin. Wszystko wyschnięte.
Słońce coraz ciężej opiera się na moich ramionach. Na drewnianych słupach wzdłuż drogi zawieszone przewody. Kolejne
skrzyżowanie. Kolejna winnica. Wreszcie wita mnie napis „Saint-Ferme”. Widzisz, Ferminie, miałeś i masz farta. Masz swoje
miasto we Francji. Nawet teraz, w dwudziestym pierwszym
wieku. Wieku, którego animatorzy postawili sobie za cel wyzwolenie człowieka ze wszystkiego. Poczynając od samodzielnego myślenia, poprzez tradycję, poprzez własne zdanie, na
wszelkich wartościach kończąc. Wartością staje się brak realnych wartości. Otwartość oznacza dzisiaj brak preferencji dla
czegokolwiek. Nawet tożsamość jest dla człowieka zagrożeniem, z którego należy go wyzwolić. Czy dla tych szaleńców
człowiek jest czymś więcej niż tylko zwierzęciem, które ma
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pracować i konsumować? Czy zechcą nas w końcu wyzwolić z
życia, gdy stanie się im ono niepotrzebne, bo zastąpią nas roboty i bardzo wąska kadra specjalistów o wyjątkowych zdolnościach intelektualnych, pozwalających im na programowanie
robotów w zamian za dawki takich czy innych przyjemności?
Tuż za znakiem z nazwą miejscowości, po lewej stronie drogi, wynurza się masywna, wielka bryła kościoła. Jakby jakiś kolosalny, betonowy, przysadzisty bunkier z półokrągłymi wieżami i wąskimi podłużnymi oknami mogącymi służyć za strzelnice dla dział albo karabinów. Rozglądam się w poszukiwaniu albergi. Zdejmuję ciężki plecak. Dziś niosłem zakupy z Sainte-Foy, więc było parę kilo więcej. Ale dziś niedziela, więc
trzeba być zabezpieczonym. Na śniadaniu, które zjadłem rano,
oraz dwóch jajkach na twardo, które zjadłem wprost z kieszeni
w trakcie marszu, przeszedłem cały dzień. Bądź błogosławiona,
opatrzności, za to śniadanie – uśmiecham się do siebie na wspomnienie sadzonych jajek. W przewodniku odnajduję adres albergi. Sprawdzam na GPS w komórce, gdzie to dokładnie jest.
Ruszam. Gdy docieram do wybranego miejsca, wita mnie niski
mężczyzna. Tak. To on ze mną rozmawiał. Wchodzę po schodkach do jego domu. Chyba nie wyglądam, a może i nie pachnę
najlepiej, po przygląda mi się z troską. Dzisiejsze słońce zrobiło
swoje. Jestem spocony i zmęczony. Dostaję coś do picia.
– Czy będę mógł zrobić obiad? – pytam mojego gospodarza,
mając na myśli zapasy zgromadzone w moim plecaku.
– Nie. Nie – zaprzecza ze swadą. – Obiad ja zrobię.
– Nie. Dziękuję. Ja sobie zrobię sam.
– Nie. Niemożliwe. Ja zrobię i podam obiad.
Rezygnuję, bo nie znam na tyle francuskiego, żeby prowadzić dyskusję. Poza tym byłoby to nieuprzejme z mojej strony.
Skoro gospodarz chce mnie poczęstować obiadem, to niekulturalnie jest odmówić. Podaję swoje dane, opowiadam, skąd idę.
Odległość, którą już przeszedłem, chyba robi lekkie wrażenie.
Sala do spania jest czysta i ładna. Znów jestem sam. Wybieram
dolne łóżko. Po zdjęciu plecaka i rozpakowaniu rzeczy wędruję
pod prysznic. Powoli doprowadza mnie on do stanu, w którym
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bez strachu mogę się kontaktować z kulturalnymi ludźmi. Łazienka jest duża i nowoczesna. Czysta przyjemność. Wycieram
się moim przenośnym ręcznikiem. Na pielgrzymce wszystko
musi być przenośne, bo noszenie rzeczy ze sobą jest jej wymogiem. Niestety po powrocie na salę i przejrzeniu rzeczy z plecaka dochodzę do smutnego wniosku. Oto w Sainte-Foy zostawiłem pastę i szczoteczkę do zębów. Siadam zły na samego siebie.
Zawsze wszystko sprawdzałem przed wyjściem. Chodziłem po
pomieszczeniach, patrzyłem, czy coś gdzieś nie leży. Teraz...
dzisiaj... tak się rozluźniłem. To pewnie przez tę jajecznicę. Nie
będzie jak umyć zębów. Może gdzieś kupię po drodze. Kładę
się na łóżku i wypoczywam. Wyciągam zeszyt, komórkę i przewodnik. Planuję następne etapy. Będą krótkie, poniżej trzydziestu kilometrów. Ale słońce daje się we znaki. Zresztą nie mam
się gdzie spieszyć. Poza tym w takich odległościach są właśnie
publiczne albergi. Odkładam wszystko na bok i zamykam oczy.
Komórka mnie budzi na obiad. Jem go z gospodarzem i jego
żoną. Warzywa i mięso. Próbujemy rozmawiać, choć ze względów językowych nie jest to łatwe. Są jednak serdeczni i otwarci. O dziewiątej ma przyjść ich przyjaciel Jean-Claude i mamy
pójść zwiedzać kościół. Miłe to. Po obiedzie, który jest w porze
polskiej kolacji, a nawet później, wracam i chcę wysłać maila
do domu. Jak zwykle uspokajającego i podtrzymującego na duchu. Niestety brak zasięgu. Idę za radą gospodarza na pobliskie
wzgórze. Za pięć dwudziesta pierwsza. Słońce stoi tuż na krawędzi winnic rozpościerających się w kierunku zachodnim. Robię sobie zdjęcie. Jeszcze jedno. Ciekawe, czy mnie przetrzyma? Czy bity i bajty się na nie składające nie zostaną gdzieś
tam w końcu wymazane? A może wpadną do miejsca, gdzie
nikt ich nigdy nie zobaczy? Sprawdzam zasięg na komórce.
Jest. Wysyłam maila. Internet wciąż mi działa, dzwonić też
wciąż mogę. Nie wiem, jak ta karta telefoniczna pracuje, ale
najważniejsze, że sobie radzę. Jak się zepsuje i przestanie funkcjonować, to wtedy będę myślał. Wracam do schroniska. Idziemy z gospodarzami do kościoła. Tam ma przyjść Jean-Claude,
ten ich przyjaciel. Pod kościołem nikogo jednak nie ma. Wcho585

dzę więc do środka. Wewnątrz otacza mnie głęboka ciemność.
Prawie noc. Maleńkie wąskie okna wpuszczają tylko tyle światła, żeby się nie przewrócić. Jak oni tu bez elektryczności sobie
dawniej radzili? Wiem, że słońce właśnie zaszło lub zachodzi,
ale to wciąż jeszcze dzień. Wracam przed kościół. Witam się z
naszym nowo przybyłym przewodnikiem. Najpierw kierujemy
się do zabudowań obok kościoła. Teraz mieści się tu urząd merostwa. Dawniej to były budynki kościelne. Jean-Claude opowiada o dawnych pielgrzymach. Nie wiem, jak to się dzieje, ale
sporo rozumiem z tego, co mówi. Może dlatego, że mówi powoli i wyraźnie? Może to jakieś inne mechanizmy. Widzę te
szeregi średniowiecznych pielgrzymów przybywających do Saint-Ferme około tysiąc lat temu. Są zarośnięci i cuchną potem.
Mają długie, ciemne stroje. Jakieś płaszcze czy habity. Rozmawiają ze sobą po francusku. Nie bardzo jest tu miejsce na ogładę i kulturę. Niektórzy z nich to rzezimieszkowie. Zrobili komuś krzywdę i kościół, w swojej mądrości, dał im drogę odkupienia. Trzy dni wcześniej był tu taki, który niósł ze sobą kamienny krzyż. Niósł – to może za wiele powiedziane. Ciągnął
go w zasadzie. Ale to była jego wina. Jego grzech do zmazania.
Bo przez wysiłek i ból człowiek może jakoś wynagrodzić, jakoś
zniweczyć swoje grzechy. A wszyscy tego pragną. Pragną czystej karty, nowej szansy, od ludzi, od kościoła, od społeczeństwa, może nawet od Boga. Więc zakonnicy mają tu z nimi całą
masę roboty. Tam w krużgankach brat Albert gotuje dla wszystkich wielki gar zupy. To nie zawsze można nazwać zupą, ale zawsze jest co włożyć do ust. Największe problemy są z higieną
tych ludzi. Wędrują tygodniami i miesiącami. Nie mają się
gdzie umyć, więc wiadomo. Na drogach też różnie bywa. W
ostatnim miesiącu dwóch pielgrzymów zamordowano, a kilku
innych okradziono. Oczywiście miejscowy książę naznacza rozpalonym żelazem każdego takiego bandytę, ale mimo wysiłków
władz kościelnych i cywilnych wciąż dochodzi do tych odrażających czynów. Nie ma wyjścia. Albo trzeba takich ludzi znaleźć i przykładnie ukarać, albo muszą się nawrócić. Ostatnio
mnisi zaczęli częściej stosować okadzanie miejsc, w których
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śpią i przebywają pielgrzymi. Nawet tutaj wiadomo o wielkim
kadzidle w Saint-Jacques-de-Compostelle. Gdy nadciąga noc,
włochate ciała zmęczonych ludzi leżą obok siebie na rozesłanych siennikach. Ciemność wypełnia chrapanie i odgłosy tych,
co mówią przez sen. W kościele w Saint-Ferme pogaszone są
już wszystkie świece. Zakonnicy udają się do swoich cel. Tylko
jeden brat czuwa. Niechby ogień albo inna groźba. Człowiek
powinien czuwać. Przez całe życie. Tak mówi pismo. Ci już nie
muszą. Śpią. Jutro przyjdą nowi. I tak dalej. I tak dalej. Jak długo to będzie trwać? – pyta sam siebie brat Albert, patrząc przez
wąskie okno w noc, w której gdzieś daleko, w atramentowej
czerni, jaśnieje punkt jakiegoś ogniska.
– A teraz przejdziemy do kościoła – oznajmia Jean-Claude.
Wracam na ziemię. Gdy w kościele rozbłyskują światła, wynurza się on z ciemności i jaśnieje urokiem i pięknem. Mury są
niesamowicie masywne. Wszystko z kamiennych bloków. Typowe połączenie piękna i prostoty. Nade mną łuki sklepienia.
Niestety widzę w nim brak niektórych kamieni. Z żartobliwym
lękiem pytam przewodnika, czy przypadkiem coś nie spadnie
mi na głowę.
– Ach, nie. To jest tak zbudowane, że to niemożliwe. O, widzi pan, jak są ułożone te kamienie?
To, co widzę, to że niektórych brakuje, a do góry nie poleciały, więc puszczam te zapewnienia trochę mimo uszu. Po obu
stronach, na podestach, stoją piękne rzeźby dwóch postaci. Nie
wiem, kto to. Piotr i Paweł? Przebiegam wzrokiem dookoła.
Podnosząc znów głowę, widzę, jak na sklepieniu krzyżują się
cztery ozdobne ramiona. Każde zbudowane z inaczej rzeźbionych kamieni. U ich zbiegu kamienna rozeta. Piękne.
Jean-Claude świeci latarką po kamiennej elewacji i nagle w tym
jej świetle pojawiają się znaki. Niemal każdy kamienny blok
ma swój znak.
– To kamieniarze oznaczali dostarczane i produkowane przez
siebie kamienie – wyjaśnia przewodnik.
Znaki są rozmaite. Jest krzyż z poziomymi kreskami na koń587

cach ramion. Jest znak przypominający literę „S”, z tym że rysowany poziomo. Jest odwrócone „P”. Przebiegam wzrokiem
po tych znakach. Widzę stos tych kamieni przed budującym się
właśnie kościołem w Saint-Ferme. Właśnie przyjechał ciężki
wóz z nowymi blokami od kamieniarskiego mistrza z La Rigolet. Zarządca wynajęty przez proboszcza nie chce ich przyjąć.
Zaczyna się kłótnia. Chodzi o pieniądze. Wokół chodzą robotnicy i zwykli ludzie. Kilkanaście metrów dalej ubrana w czarną
suknię kobieta kołysze dziecko na ręku.
– Nie ma mowy – mówi zarządca. – Mogę to wziąć, ale za
godziwą cenę.
– Godziwą? Chyba zwariowałeś – oponuje woźnica. – Te
bloki to najlepsza robota. Nigdzie takich nie dostaniecie. A co
ty myślisz, że za co ludzie te skały z góry wyrąbią i potem je
obrobią na taki piękny kawałek jak ten?
– Rób, co chcesz. – Zarządca jest już zmęczony. Ma na głowie cały skład i chce uszczknąć coś z pieniędzy powierzonych
mu na zakup materiałów. Taki świat. Jak chce się trochę więcej,
trzeba się starać, a ksiądz proboszcz wszystkiego przecież nie
załatwi. Praca zarządcy ciężka i należy mu się więcej niż ta
biedna jałmużna, którą proboszcz nazywa jego wynagrodzeniem.
Kłótnia trwa dalej. Wokół ścian wznoszą się drewniane rusztowania, do których umocowane są bloki z linami do wciągania
kamieni na wyższe poziomy. W zeszłym tygodniu jeden z robotników się poślizgnął i spadł. Żyje, ale połamał nogi. Miał
szczęście, że przy budowie kościoła, to się nim kościół zajął.
Transakcja w końcu dochodzi do skutku. W palącym słońcu i w
kurzu wzniecanym dziesiątkami sandałów i kołami wozów,
mężczyźni w pocie czoła rozładowują wóz. Ściany zbudowane
są w trzech czwartych, tak przynajmniej twierdzi nadzorujący
budowę mistrz tego fachu. Zarządca dziś będzie pił w gospodzie wino. A i trochę odłoży na później. Mury urosną znów o
kilka warstw. Dlaczego takie grube? – zastanawia się zarządca.
Inni się nie zastanawiają. Ich życie jest proste. Trzeba pracować. Trzeba jeść. Trzeba wrócić do rodziny, gdzie rodzi się
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może właśnie nowe życie.
– O, a to robił mój przodek! – wskazuję przewodnikowi z
entuzjazmem jeden z kamiennych bloków.
Jean-Claude kieruje na niego strumień swojej latarki. Na kamiennej kostce, pod kątem czterdziestu pięciu stopni, widnieje
wyryta litera „Z”. Przewodnik przygląda mi się pytająco.
– Zet – mówię głośno. – Zet jak Zbigniew! To był jakiś Zbigniew, który przed wiekami robił te bloki.
Wszyscy się śmiejemy. Żart był chyba dobry. W bocznej nawie kościoła jest zbiór zdjęć i informacji na temat Saint-Ferme.
Przechodzę kolejno obok nich. Zatrzymane krople czasu.
Czarno-białe, nieruchome. Jak okna, przez które można by
wskoczyć do tamtego czasu, do tamtej rzeczywistości. Zatrzymuję się przy ostatnim zdjęciu. Przedstawia wszystkich mieszkańców Saint-Ferme w dwutysięcznym roku. Sto kilkadziesiąt
postaci zgromadzonych na schodach przed kościołem. Dzięki
temu jedni są niżej, drudzy wyżej i wszystkich widać. Poniżej
to samo zdjęcie, ale bez postaci, tylko z ich konturami i numerami wpisanymi w ich zarysy. Jeszcze niżej każdemu numerowi
przyporządkowane jest imię i nazwisko. Biegnę oczami po
zdjęciu. Wyławiam na nim naszego przewodnika.
– O – wskazuję palcem – to pan?
– Zgadza się – uśmiecha się Francuz.
Stoi na nim w granatowym płaszczu. Ma włosy uczesane z
przedziałkiem, białą koszulę z kołnierzykiem i ciemnoniebieski
krawat. Lekko się uśmiecha w tamtej chwili. Obok niego starsza pani w czapce i szaroniebieskiej chustce pod szyją. Większość ludzi patrzy prosto w obiektyw. Mają dłonie założone z
przodu. Są młodzi i starsi. Większość się uśmiecha. Patrzą teraz
na mnie. Patrzą i mówią coś o swoim życiu. O tym, jak byli
młodzi. O tym, o czym marzą. O Francji z jej wadami i zaletami. O tym, co kochali i czego dokonali. Stoją tak i uśmiechają
się. Oddaję im ten uśmiech. Biegnę wzrokiem do numeru mojego przewodnika. Żegnam się z tym kościołem i z tymi wszystkimi ludźmi. Na zewnątrz zapalają się już gwiazdy. Idziemy,
rozmawiając, w świetle ulicznych latarni. Gdy docieramy do
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domu, dziękuję gospodarzom za zwiedzanie i wędruję do swojego łóżka. Późno już trochę. Zaciągam suwak w śpiworze. Nie
ma mnie.

590

Dzień 81. Bassane
Jem śniadanie z gospodarzami. Niewielki kawałek bagietki,
masło i marmolada. Pakuję się i żegnam się z nimi. I już jestem
na drodze. Zawsze jestem na drodze. Idę i się irytuję. Wkurzają
mnie te francuskie śniadania. Po co właściwie się je je? Żeby
zaostrzyć sobie apetyt? Bo przecież nie po to, aby być zdolnym
do jakiegoś dłuższego wysiłku. Gdy poprzedniego dnia zjadłem
na śniadanie jajka sadzone, to w zasadzie do popołudnia szedłem na tym śniadaniu bez problemu. Teraz, po niespełna godzinie, podrażniony francuskim śniadaniem żołądek dopomina
się posiłku. Już lepiej wyjść na pusto. Mniej problemów. Szczęściem mam zapasy w plecaku, więc robię przystanek i konsumuję chleb z żółtym serem. Niebo jest dzisiaj znów całkiem
bezchmurne, słońce jeszcze jakby cięższe, jakby spadało z nieba całymi falami gorąca, które przygniatają źdźbła traw do ziemi, unieruchamiają drobne gałęzie drzew i krzewów, przepędzają zwierzęta, które szukają jakiegoś schronienia. Tylko ja
przemieszczam się, jak gdyby nigdy nic, przez ten tworzący się
gorący kocioł. Do ciągnących się po widnokrąg winnic dołączył
nowy, weselszy element – słoneczniki. Ich zastępy mają pochylone żółte głowy równo w tę samą stronę. Teraz w stronę, z której świeci słońce. Czy obracają twarze za tym źródłem ciepła?
Śledzą jego przepływ po niebie? Jakoś się z nim zaprzyjaźniły?
Idę wąską i pustą całkiem drogą. W ogóle większość pielgrzymki upływa mi w pustce i milczeniu. Spotkałem kilka razy pielgrzymów, ale to można policzyć na palcach jednej ręki, no,
może dwóch. No i te dwa dni drogi z Jorre. Może to i lepiej. Już
nawet myśleć mi się nie chce. Po prostu idę. Realizuję swój zamiar z konsekwencją czołgu. Czy gąsienice wytrzymają? Czy
coś nie pęknie? Kogo to obchodzi? Ja mam do pokonania następnych dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści kilometrów. Mijam
po prawej jakieś sympatyczne drzewo, całe w lekko różowych
kwiatach wysuniętych ku niebu. Nie pozdrawiam go. Zwracam
się tylko do zwierząt. Rośliny chyba nie rozumieją. Żyją w in591

nym świecie, innym życiem. Innym rytmem. Nie mają emocji.
Przynajmniej tak mi się wydaje. Z każdą godziną coraz bardziej
gorąco. W zasadzie mam dziś do przejścia tylko dwadzieścia
cztery kilometry, ale stopy zdają się przywierać do podłoża. Koszulka jest przylepiona do ciała. Usta mam rozchylone. Dam
radę. Najważniejsze dojść. Potem można odpocząć, wziąć
prysznic. Wszystko będzie dobrze. Po południu napotykam zabudowania. To przedmieścia La Reole, sporego miasteczka nad
Garonną. Domy przy drodze są niskie, parterowe. Ogrody toną
w kwiatach i ozdobnych krzewach, rosną w nich rozmaite palmy. Sennie tu i kolorowo. Za zakrętem przede mną otwiera się
daleki widok. Wygląda na to, że schodziłem z jakiejś wyższej
partii terenu. Teren przede mną opada hen, daleko, wiele kilometrów w kierunku horyzontu, którego zarys jest jakby rozmyty
błękitno-szarą mgłą. Schodzę ostro w dół. Kolejne domki, kolejne palmy i kwiaty, i kolory. Gdyby jeszcze blisko morze, to
byłby pewnie raj. Wchodzę wreszcie do miasta. Idę w kierunku
mostu przez rzekę. W La Reole też są albergi, ale to za blisko i
za drogo dla takiego pielgrzyma jak ja. Most wisi nad szeroką
rzeką, podtrzymywany przez liny zapięte na pylonach po obu
jej stronach. Jest jak struna, jak linia w przestrzeni, jak pomysł
architekta, który zdaje się przeczyć koniecznościom chodzenia
po ziemi i zachowania zdrowego rozsądku. Wiszące mosty są
najpiękniejsze ze wszystkich. Bo się unoszą w powietrzu, szybują między niebem a ziemią, dają wrażenie wolności, której
każdy z nas pragnie. Czy ja pragnę wolności? A pragnę czegoś
innego? Chcę być wolny. Nieskrępowany. Iść, gdzie chcę, robić, co zapragnę. Żyć. Teraz właśnie jestem wolny, choć moja
wola narzuca mi żelazną dyscyplinę i wysiłek, który już poranił
moje ciało i czyni to dalej. Ale jestem wolny. Bo robię to, co
chcę. Czy można być wolnym całkowicie? To jest wolnym od
wszystkiego? A co wtedy z celem? Czy miałbym być wolny od
każdego celu? To gdzie bym wtedy szedł? Nie byłoby dokąd.
Chcę być wolny przede wszystkim od tych, co mnie bez końca
pouczają. Oni wiedzą. Robią poważne gesty i surowe miny, a
splendor spływa z ich twarzy i postaci. I zawsze brałem na serio
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to, co mówili. Czy teraz biorę? Teraz idę. Zszedłem na dół. Do
życia, do rzeczywistości. Tamci bujają w obłokach własnych
wymysłów, które podają innym do wierzenia. Prawd, które ktoś
im powiedział albo które im się zdaje, że zobaczyli. Potem z
tych prawd i z tych nauk biorą się słowa. Słowa, o które ludzie
potrafią się żreć, kłócić, nienawidzić. Którymi potrafią oskarżać
i obwiniać. Które służą do pogardy, kontroli i manipulacji. Ile
jest słów prawdziwych w dzisiejszym świecie? Takich, z których tylko prostota i skromność? I troska o innych. Ta prawdziwa. Życiowa. Przyziemna. A ile jest pychy i zadufania? Nadęcia
własną pozycją, której te słowa bronią jak twierdzy, której są
racją istnienia.
Wzdłuż mostu, jak zwykle, kompozycje kwiatów i liści.
Chyba najpiękniejsze, jakie widziałem. Przyglądam się im z
uśmiechem. Robię zdjęcie. Że też ludzie tak potrafią. Zamiast
się pysznić, to kochać piękno. Idę po rozpiętym ramieniu mostu. I czuję się wolny. W moim trudzie, w mojej sytuacji, w mojej drodze. Tyle zostawiłem za sobą. Chcę tylko dojść. Prawdę
mówiąc, narasta we mnie pewne znużenie. Zmęczenie psychiczne. Tą ciągłą walką. Uporczywym borykaniem się z niedogodnościami. Nie. Nie zniechęca mnie to do drogi. Tylko staje
się takim niechcianym pasażerem w plecaku. Dodatkowym obciążeniem. Czymś, co ujmuje odrobinę sił i energii. Patrzę z
mostu na brzeg i miasto. Fasady budynków zdają się zetlałe od
słońca. Jakby jego ciągły napór rozpuścił czy wytarł barwy ich
ścian. Więc takie spopielałe, nakryte płaskimi dachami, teraz
siedzą przycupnięte w oczekiwaniu na wieczór, gdy wreszcie
można będzie swobodniej odetchnąć i nacieszyć się powietrzem, które nie przylepia już koszuli do ciała, nie wysusza ust,
nie gęstnieje od drżącego wszędzie gorąca.
Za mostem idę jeszcze trochę prosto, po czym skręcam w
prawo. Wędruję nad jakimś drobnym kanałem. Wyjmuję komórkę i włączam widok mapy. Już niedaleko, jakieś półtorej
godziny drogi. Dam radę. Muszę dojść. Nagle w widok przede
mną jakby ktoś uderzył, jakby jakaś siła nacisnęła gwałtownie
na obraz przed moimi oczami, tak że droga się zachwiała. Ka593

nał z boku jakby przesunął się w jedną stronę, to znowu w drugą. Drzewa po mojej prawej stronie zaczynają się jakby wyginać. Czuję mdłości i niepewność. Świat zaczyna się kręcić.
Puszczam komórkę. Robię jeszcze dwa, trzy kroki i gwałtownie
siadam na ziemi. Dotykam jej dłońmi. To jedyne, co mam pewnego. Wszystko wokół gna w jakimś dziwnym tańcu. Odpinam
półświadomie plecak i wtulam głowę między kolana. Dyszę.
Moje płuca pracują rytmicznie, dużo szybciej, niżbym tego
oczekiwał. Mam zamknięte oczy. Uspokoić. Uspokoić to
wszystko. Muszę to wszystko uspokoić. Wciąż wydaje mi się,
że za chwilę się przewrócę, nawet siedząc. Oddycham. Staram
się skupić. Muszę to przetrzymać. To przejdzie. Powinienem
więcej pić. Mam przecież jeszcze z ćwierć litra wody. Czekam
tak, zanurzony we własne kolana. Po pewnym czasie orientuję
się, że ścieżką, którą szedłem, a która jest teraz obok mnie, chodzą jacyś ludzie. Powoli podnoszę głowę. Dziewczyna z psem.
Ma czerwoną bluzkę z krótkim rękawem, czarne kręcone włosy
i dżinsy. Zatrzymuje się i przyklęka przed psem. Coś do niego
mówi i go głaszcze. Potem rzuca mu jakiś przedmiot i pies pędzi w jego kierunku. Lepiej. Czuję, że wszystko wraca do normy. Teraz jakaś para młodych ludzi. Mężczyzna i kobieta. Oglądam się dookoła. Jak długo tu siedzę? Pewnie kilkanaście minut. Może dwadzieścia. Gdzie moja komórka? Przecież tam
mam wszystko. Mój bank, moją pocztę, moje mapy. Robię jeszcze kilka głębszych oddechów. Podnoszę się. Jest. Kilka metrów ode mnie. Czarny przedmiot w trawie tuż obok ścieżki.
Podnoszę ją. Wkładam do kieszeni. Z plecaka wyjmuję resztkę
wody. Piję powoli. Rozsądnie. Woda niestety nagrzana jest
słońcem. Smakuje plastikiem butelki. Ponownie zakładam plecak i biorę do rąk kije. Idę teraz wolniej. Pierwszy raz przydarzyło mi się, że organizm ma problemy ze spadającą z nieba
falą gorąca. Niedaleko. Niedaleko – powtarzam sobie. Do merostwa w Bassane docieram po ponad godzinie. Witająca mnie
urzędniczka robi dziwną minę i pyta z troską:
– Dobrze się pan czuje?
– Nie za bardzo – odpowiadam po angielsku i ni to siadam,
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ni osuwam się na stojącą pod ścianą ławę.
– Przyniosę panu coś do picia.
– Bardzo proszę.
Po chwili wychylam szklankę wody. Proszę o jeszcze. Po
drugiej szklance oddycham spokojniej.
– Strasznie gorąco dzisiaj – oferuje mi swoje współczucie.
– Rzeczywiście – potwierdzam, bo nie wiem, co innego powiedzieć.
– Schronisko jest w Le Moulin de Piis. Trzeba iść na północ.
Jak będzie rozwidlenie przy lesie, to skręcić w lewo. Trafi pan?
– Dam sobie jakoś radę – kiwam głową.
Patrzy na mnie przeciągle.
– A może pana podrzucę? I tak jutro będzie pan musiał wrócić z powrotem tutaj.
Nic nie mówię, ale moja mowa ciała chyba krzyczy głośniej,
niżbym to potrafił wyrazić słowami.
– Pójdę po samochód. Proszę zaczekać przed budynkiem.
Zakładam plecak i biorę kije. Trochę mi wstyd korzystać z
jej pomocy. W końcu jestem pielgrzymem. Ale prawda jest
taka, że teraz będę się musiał cofnąć z mojego szlaku na północ,
a jutro znów z tamtego punktu dojść do miejsca, gdzie jestem,
żeby rozpocząć następny etap. W sumie więc trasa i tak będzie
dłuższa. Poza tym... nie za bardzo dziś jestem już pewny swojego organizmu. Za mocno go nacisnąłem. Trzeba było robić postoje w cieniu. Kupić bądź wyżebrać trochę wody. A nie iść do
upadłego, bo niedaleko. Czasem nie odległość jest największą
przeszkodą. Wsiadam do samochodu i jedziemy. Okazuje się,
że to naprawdę blisko. Mniej niż kilometr. Z dala od wioski, samotna wśród grupy drzew, stoi dziwna budowla. Wielki, ciężki,
kanciasty budynek o niezmiernie grubych murach. Takie skrzyżowanie średniowiecznego zamku z hacjendą. Drzwi, jak i budowla, wielkie i ciężkie. Otwiera je śmieszny, duży klucz. W
środku wita nas chłód. Aż można swobodniej odetchnąć.
– Chodźmy na górę – zaprasza mnie urzędniczka i wędrujemy po drewnianych schodach.
Na piętrze jest sala sypialna, kuchnia, łazienka i toaleta. Ale
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ta sala to odrębna historia. Drewniana podłoga, duża przestrzeń.
Wybielony mur tworzący ściany ma pewnie z metr grubości, co
łatwo zobaczyć we wnękach, w których umieszczone są okna.
Na środku stół i dwie ławy. Naprzeciwko niego kominek. Teraz
nieczynny. Pod ścianą sześć łóżek oddzielonych od siebie ażurowymi przegrodami. Ale co to za łóżka! Nie żadne piętrowe.
Tylko ogromne, wspaniałe łoża. Czuję się tu jak szlachcic
sprzed wieków, który zajrzał do ekskluzywnej gospody w swojej podróży do innego kraju. Uiszczam wymaganą opłatę i dostaję pieczęć do paszportu pielgrzyma. Jeszcze chwila i zostaję
sam. Znowu sam. Wielki budynek jest cichy i pusty. Zaglądam
do kuchni. Muszę się napić. Ugotuję wody. W elektrycznym
czajniku znajduję zanurzonego w resztce wody pająka. Biedactwo, pewnie tam wlazł i się utopił. Że też nie było wcześniej jakiegoś pielgrzyma, żeby go wypuścić. Czy boję się sam zostać
na noc w takim wielkim domu na odludziu? Nie. Nie wiem,
czego miałbym się bać. Ludzie tu dobrzy. Budynek solidny. Ma
padać, ale będę pod dachem. Jedyne, czego się boję, to żeby mi
się coś na dobre nie zepsuło i nie wyrwało mnie w ten sposób z
drogi, jaką sobie wybrałem. W czajniku już buzuje woda. Nastawiłem też makaron. Obiad w Saint-Ferme dzień wcześniej
może i był dobry, ale jak na moje potrzeby, to niezbyt się najadłem. Co mam zrobić. Przy swoim wzroście ponad metr osiemdziesiąt, obciążony kilkunastoma kilogramami, idę średnio trzydzieści kilometrów dziennie w dość trudnych warunkach. Po
prostu muszę skądś brać kalorie. A kalorii najwięcej w makaronie z serem i masłem. Węglowodany, białko i tłuszcz. Do woli.
Tak lubię.
Najedzony i zmęczony, wkładam klapki i wędruję pozwiedzać ten dom. Na górę nie wchodzę. Zagrodzone. Na parterze
znajduję liczne tablice informacyjne i jakieś dziwne konstrukcje. Niestety wszystko po francusku. Z tego, co potrafię wywnioskować, to mieszkał tu jakiś konstruktor czy naukowiec i
obmyślał wynalazki. Zatrzymuję się obok dość skomplikowanej
maszynerii. Jakieś koła, woda, tryby. Dostrzegam niewielki
przycisk z boku. To nie może działać. Nie może. Naciskam. Na596

gle zaczyna się rwetes. Koła zaczynają pracować, woda pędzi
wąskim korytem. Matko święta. Naciskam jeszcze raz. Uff, zatrzymało się. Może lepiej pomyśleć, zanim coś się naciśnie?
Sprawdzam, czy drzwi wejściowe są zamknięte. Wędruję na
górę, sprawdzam jak zwykle perspektywy na jutro. Ślę maila do
domu. Za oknem robi się najpierw szaro, a chwilę później ciemno. Słyszę deszcz szumiący po dachu. Spadający na wysuszone
drzewa, krzewy, wszystkie rośliny tak go spragnione. Ten szum
mnie kołysze. Koi moje myśli. Jest moim bratem, przyjacielem,
towarzyszem. Miejscem, w którym mogę po prostu głębiej
wciągnąć powietrze, być i zasnąć.
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Dzień 82. Bazas
Za oknami szaro i mokro. Deszcz, który padał w nocy, ustał,
ale niebo, ciągle nisko powieszone nad ziemią, grozi wylaniem
kolejnej porcji łez, jak chcą jedni albo życiodajnego deszczu,
jak powiedzą inni. Nie spieszę się. Mam luksus braku dyscypliny i pośpiesznego pakowania się, by jak najszybciej znaleźć się
na drodze. Wędruję do kuchni. Uruchamiam elektryczny czajnik i gotuję wodę w garnku na resztkę makaronu. Ogarniam
wzrokiem główną salę, na której są łóżka. Podchodzę do okna.
Wyglądam na zewnątrz. Będę szedł z pokrowcem na plecaku i
w kurtce. Stopa mi trochę dokucza, nawet w klapkach. W końcu
na poły sennie, kontemplując brak pośpiechu i jakieś rozluźnienie, wykonuję kolejne czynności mające zakończyć mój pobyt
w Moulin de Piis. Co by nie gadać, jednym z najciekawszych
miejsc, w jakich spałem.
Przekręcam wielki klucz w ogromnych drewnianych
drzwiach i witam się z drogą. Zostawiam za sobą tę dziwną budowlę. Klucz muszę wrzucić do skrzynki przy merostwie w
Bassanne. Teraz dopiero, gdy dochodzę do tej niewielkiej wioski, widzę drogowskaz do Moulin de Piis. Trafiłbym bez problemu. Dobrze tak odpocząć od słońca. Za dużo go było ostatnimi dniami. Wrzucam klucz w umówione miejsce i idę dalej.
Wszystko szare. Droga twarda. Szare trawy jeszcze bardziej
przygasły z braku słońca. Zaczyna kropić deszcz. Delikatnie.
Nieśmiało. Jakby bez przekonania. Po godzinie ustaje, więc
zdejmuję kaptur. Do Bazas jest niewiele ponad dwadzieścia kilometrów. To przedostatni z etapów regeneracyjnych. Potem
mam jeszcze krótki dystans do Captieux. A potem, do granicy,
będą już etapy powyżej trzydziestu kilometrów. Idę spokojnie,
kołysząc się w rytm kroków. Takie pielgrzymowanie to prawie
przyjemność. Plecak mam już lekki, bo zjadłem wszystkie zapasy żywności, jeszcze sprzed dwóch dni. Gdy dotrę do Bazas,
będę musiał pójść na zakupy. Z mapy wygląda to na większe
miasteczko, więc szansa na supermarket jest spora. Znów chwi598

lę kropi. Chronię się w mój kaptur, po jakimś czasie jednak go
zdejmuję. Gorąco mi trochę w tej kurtce przeciwdeszczowej.
Rozpinam ją, żeby trochę przewietrzyć ciało i nie zapocić się na
śmierć. Przed Bazas deszcz łapie mnie po raz trzeci. Tym razem
pada dłużej i intensywniej. Spodnie i buty przemakają mi na
wskroś. Nie szkodzi, nie jest zimno. Tuż przed miastem przestaje padać. Z daleka widzę na tle ciężkiego od chmur nieba mierzące w niebo szpice miejscowej katedry. Może to jest jedna nawet wieża, ale ma kilka takich strzelistych czapek na sobie. Mijam zaparkowanego białego peugeota i skręcam w prawo. Ulica
jakaś zwykła, pospolita. Jak dzisiejsza pogoda – niczym nie
olśniewa. Widzę katedrę już z bliższej odległości. Ten pęd ku
niebu, to strzelanie w górę wieżyczkami i stromymi dachami, to
chyba jakieś przesłanie średniowiecznej architektury. Gdy się
spojrzy na takie miasto, od razu wiadomo, co jest jego sercem i
źródłem. Co teraz jest sercem i źródłem współczesnych miast?
Monstrualne galerie handlowe? Deptaki nad rzekami? Pulsujące
tłumami linie podziemnego metra? Ten pośpiech, który każe pędzić do następnego dnia i jeszcze następnego? Żeby przeżyć.
Żeby doświadczyć tego i tego jeszcze. Ten przekaz płynący z
telewizorów, sprawiający, że jesteśmy ciągle głodni. Bo tylko
użyciem idzie jakoś zapchać tę wrzeszczącą w nas dziurę, ten
niedający się usunąć brak. Czego? Spokoju. Sensu. Miłości.
Prawdy. A może to są wszystko tylko rojenia, a człowiek jest
prostym bytem potrzebującym zjeść i posmakować radości rozmnażania się. Wszystkie te filozofie to sztuczne wymysły poprzednich wieków. Ludzi, którzy nie musieli harować na kawałek chleba i stąd wymyślali zbędne problemy i zagadnienia.
Może to wszystko: prawda, sprawiedliwość, miłość, pokój to
dowolne konstrukcje ludzkiego umysłu, któremu brak porządnego zajęcia, w postaci konieczności zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Może trzeba po prostu jakoś przeżyć w tym
świecie. Jakoś się nim nacieszyć, tyle, ile się da. A potem
umrzeć. Najlepiej bezboleśnie i po cichu. I zapomnieć. Że się
żyło. W międzyczasie nie warto ludziom szkodzić. Bo to po
prostu w złym stylu. Bo tego nie lubimy. My przynajmniej.
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Więc życie może być proste. Tak jak moje teraz. Muszę iść,
jeść, spać. I tylko kiedy przystanę i oczy gdzieś pobiegną, tak
jak teraz ku Bazas, gdy patrzę na tę katedrę w oddali, to się gubię i zdaje mi się, że chciałbym. Że chciałbym to wszystko dać i
wziąć. Że dobrze jest się wieczorem zabawić w fajnym towarzystwie. Że smakuje wino i czasem usta. Ale że nagle świat się
otwiera i chcę czegoś więcej. Czegoś, co widzę jako ludzkie,
człowiecze. Bo to, że to właśnie ludzie wykształcili takie pojęcia, jak sprawiedliwość, prawda, miłość, nie znaczy, że one są
tylko wymysłem. Znaczy, że nie tylko z tego świata jesteśmy. I
te wieże katedry w Bazas właśnie ku innemu światu zdają się
być skierowane.
Dochodzę do rynku. Po prawej stronie mam rząd jakichś
sklepów, kawiarni i biur. Na wprost majestatyczna katedra. Po
lewej kamienice i domy. Widzę biuro informacji turystycznej.
Wchodzę tam i siadam, bo kilka osób czeka w kolejce. Jestem
cały przemoczony. Wyjmuję portfel i komórkę. Przedstawiam
się młodej dziewczynie po drugiej strony lady. Tak. Mogę zostać. Dziesięć euro. Tu jest plan, jak dojść do albergi. A tu kod,
jaki otwiera zamek szyfrowy w jej drzwiach. Uiszczam opłatę i
wychodzę. Dostałem informację, że działa tu Wi-Fi. Sprawdzam. Rzeczywiście działa. Idę do albergi. Zamek jest jakiś mechaniczny, a nie elektroniczny. Ustawiam na jego przyciskach
otrzymany kod. Nie działa. Robię to ponownie. Znów nie działa. Lekko zafrapowany rozglądam się dookoła. Za trzecim razem zamek się uruchamia. Otwieram drzwi. Po lewej stronie
jest kuchnia. Schody prowadzą na górę. Tam jest sala sypialna.
Tak w ogóle to jakiś większy budynek i mieszczą się w nim
różne pokoje, może biura albo mieszkania. Jakaś kobieta mija
mnie na schodach.
Zdejmuję buty, skarpetki i spodnie. Cieknie z nich na podłogę. Wykręcam, co mogę i wieszam na poręczy piętrowego łóżka. Czy dziś znów będę tu sam? Sala na sześć osób, więc ktoś
mógłby doszlusować. Przebieram się w suche rzeczy. Szukam
na komórce marketu. Wychodzę ponownie na miasto. Pierwsze
kroki kieruję jednak w stronę katedry. Jest potężna i majesta600

tyczna. Nie taka oczywiście, jak w Bourges, ale wciąż jej
ogrom, zdobienia, pęd, z jakim zdaje się zmierzać ku górze,
robi wrażenie. Portal nad drzwiami wejściowymi to znów alegoria całego życia na ziemi. Na szczycie, na tronie siedzi jakaś
postać. Pewnie Bóg albo Pan Jezus, a może to król? Nie mam
pojęcia, bo część twarzy odpadła, tak jak i dłonie. Po obu jego
stronach po cztery sylwetki. Jacyś święci albo królowie. Niżej
trzy kolejne poziomy. Dziesiątki figur. Spora część z brakującymi elementami. Rozmawiają, leżą, pracują, jedzą. Jakby autor
cały wszechświat ludzki chciał tu, pod owym tronem na szczycie, zmieścić. Taka miniwizja świata, w którym każdy ma swoje
miejsce, z góry zaplanowane, z góry ustalone w jedynym boskim porządku. Każdy jest potrzebnym elementem całości, której przewodzi ten na tronie, nad którym unoszą się skrzydlaci
aniołowie. Dobra to była wizja świata. Najlepsza dla tych na
górze. Najgorsza dla tych na dole. I w końcu, pod ciśnieniem
brzuchów tych na górze, tu we Francji właśnie się zawaliła. Czy
dzisiejsza wizja jest lepsza? Czy recepty liberałów są odpowiedzią na nasze życie?
Wchodzę do wnętrza. Kolumny są wysokie, sklepienie znika
gdzieś w górze. Za ołtarzem, jak to we Francji, przestrzeń i
okna zdobione witrażami. Idę przez środek kościoła. Kolumny
po prawej stronie otacza rusztowanie. Na wysokość dwóch metrów otulone jest jakąś siatką. Po obu moich stronach rzędy
krzeseł. W Polsce i w Niemczech są ławki. Krzesła są tam bardzo rzadko spotykane. Chyba jako dodatek, awaryjne miejsca
siedzące. Ołtarz jest skromy i niewielki. Obok niego bukiet
kwiatów. Kilka metrów dalej zdobione tabernakulum i dwie sylwetki aniołów po obu jego stronach. Klękam po lewej stronie.
Cichnę. Dziwne trochę. Ale w takich chwilach, często ostatnio,
nie za bardzo mam coś do powiedzenia czy pomyślenia. Rzecz
jasna pomodlę się czy wspomnę jakichś ludzi. Tych, co zostawiłem w Polsce. Tych, co spotkałem po drodze. Ale to chwilę.
Potem, tak jak teraz, milknę. I nie wiem, co powiedzieć. Albo
inaczej. Wiem, że nic mówić nie muszę i nie chcę. I nie myślę.
Niczego specjalnego nie wyrażam. Staję się ciszą kołyszącą w
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sobie, to co jest. W nadziei na... Jego obecność. Tak jakby nic
innego nie było potrzebne. Tak jakbym niczego nie potrzebował. Jak tylko być. Bez określeń, zamiarów, problemów czy
pragnień. Jakbym nie musiał niczego mówić. Bo życie jest poza
wszystkim, co zdołamy wypowiedzieć. I słowami można jedynie zagdakać, to co jest. Mam złożone dłonie, a w nich swoją
twarz. Nie ma mnie? Czy jestem? Tego też nie wiem. Ale twarz
mi się rozjaśnia. W tajemnicy do Niego mówię. Mówię pozasłownie. Mówię swoim byciem. I tak już zostaje. Z każdym oddechem. Z każdą sekundą, która na chwilę zakwita, by zniknąć i
dać miejsce następnej, i jeszcze następnej, bez końca przynoszonych przez jego Miłość. Podnoszę się i przez chwilę obserwuję barwne witraże. Bramy światła, przez które wpada ono do
wnętrza świątyni. Teraz tego światła byłoby za mało, więc
świecą się lampy i swoim żółtym blaskiem ogrzewają kamienie,
z których zbudowano mury, kolumny i sklepienie. Rynek wita
mnie znowu szarością. Idę do najbliższego marketu, jaki udało
mi się znaleźć na mapie. Pytam ludzi po drodze. W końcu odnajduję go, ale to niewielki sklep, z niewielkim asortymentem i
wyższymi cenami. Następny market to kolejne dwa kilometry. I
znów: jaki naprawdę dystans pokona pielgrzym w swojej drodze? Nie szkodzi. Dziś nie było daleko. Jakoś dam radę. Po
około pół godzinie docieram do dużego supermarketu. Napełniam mój plecak zbiorem wszelkiego dobra, które zapewni
funkcjonowanie mojemu organizmowi na kolejne dni. Ciągle
smakuje mi sałatka meksykańska w puszce. Mięso, fasola – syte
i dobre. Dodatkowo jakieś inne mięsne puszki. Białka trochę
jednak trzeba. Kupuję też suszoną kiełbasę, saucison to się tu
nazywa. Ma tę zaletę, że się nie psuje i nie ma w niej prawie
wody. Można więc sobie spokojnie to żuć, bo czasem twarde
jak podeszwa z sandała. Makaron, oliwki, ser żółty i pleśniowy,
jajka, jak zawsze z wolnego wybiegu. Tutaj oznaczone jako
„Plein Air”. Jeszcze tosty i bagietka. Woda na dokładkę. We
Francji piję wodę z kranu, ale ta w markecie jest tania, więc od
czasu do czasu kupuję. Idę, znów rytmicznie się kołysząc, do
mojego dzisiejszego schronienia. W kuchni rozpoczynam goto602

wanie obiadu. Wrze woda. Gotuje się makaron. Jajka będą na
śniadanie. Dobre śniadanie to podstawa dnia. Siedzę i bezmyślnie patrzę na pomiętą torebkę makaronu z francuskiego supermarketu. Patrzę i oczy rozszerzają mi się z każdą sekundą. Widzę napis po polsku: „ŚWIDERKI – Makaron extra”. Przyjemnie. Pozostałe informacje w językach francuskim, hiszpańskim i
holenderskim. Mój wzrok biegnie w dół i odczytuję dostawcę
tego towaru. Nie. To niemożliwe. „Importer i Dystrybutor: SCA
PR POLSKA Sp. z o.o. ul. Janikowska 33 61-070 Poznań”. Ale
draka. Sprawdzam jeszcze producenta. Zrobione we Włoszech.
Więc polska firma kupiła włoski makaron i sprzedaje go do
francuskiego marketu, w którym zakupy robi polski pielgrzym,
idący do Hiszpanii. No, mój makaronie – niezłe z tobą historie
są, śmieję się do niego.
Syty i zadowolony wracam na górę. Niestety z moich mokrych spodni nakapało trochę na podłogę. Biorę nieco papieru
toaletowego i osuszam plamę, bo podłoga jest drewniana i nie
chcę, żeby namokła. Nikt dziś już tu nie przyjdzie. Pochmurny
dzień powoli zasypia i robi się coraz ciemniej. Rozścielam swój
śpiwór na dolnym łóżku. Będę spał głową w stronę otwartego
okna. Rozbieram się i wsuwam się do śpiwora. Patrzę jeszcze
na komórkę, sprawdzając pogodę na jutro. Słońce. Ciepło. Captieux. Gdy lustruję mapę, widzę, że droga będzie wiodła przez
las. To dobrze, drzewa to osłona przed palącym słońcem. Odkładam komórkę na bok. Podciągam suwak. Leżę na boku. Nie
myślę. Na pielgrzymce myślenie jest raczej zarezerwowane do
konkretnych spraw związanych z drogą. Poza tym bywa, że w
czasie drogi coś mi przyjdzie do głowy i wtedy pozwalam jej na
samodzielną pracę, roztrząsanie stawianych pytań, wycieczki
po logicznych schodach takich czy innych przekonań, opinii,
poglądów. Teraz, wieczorem, nie myślę już o niczym. Łagodnie, bez oporów i kłopotów, zasypiam. Na zewnątrz Bazas jeszcze nie śpi. Ludzie się spotykają, piją wino, czekają na swoje
chwile radości i szczęścia.
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Dzień 83. Captieux
Idę drogą przez las. Przestronnie tu i zielono, chociaż brak
wilgoci odciska swoje piętno w kolorach roślin. Wśród zieleni
pojawiają się żółtozłotawe akcenty. Typowa leśna droga. Gruntowa nawierzchnia, dość szeroko. Ten las to paprocie i drzewa.
Paprocie sięgają na wysokość około metra i stanowią widoczne
piętro roślinności. Wyżej pną się pnie drzew, które swoimi koronami przesłaniają słońce, dzięki czemu na drodze mam mozaikę światła i cienia. Nie jest tu tak gorąco, jak na odsłoniętym, pozbawionym drzew terenie. Muszę się zatrzymać. Skręcam w prawo kilkadziesiąt metrów. Gdy ruszam z powrotem,
widzę na głównej drodze jakiegoś pielgrzyma. Nawet mi macha. Dawno już nie widziałem żadnego takiego. Żadnej bratniej
duszy, przemierzającej ścieżki Europy prowadzące do Świętego
Jakuba w Compostela. Wracam na drogę i ponownie idę tym lasem. Po pół godzinie mijam tego mężczyznę. Siedzi z boku drogi i je jakąś kanapkę. Zatrzymuję się. Podajemy sobie ręce.
– Nazywam się Zbigniew, idę do Santiago. Jestem z Polski.
– Christophe. Jestem Francuzem. Też idę do Santiago.
– Mówisz po angielsku?
– Nie – Christophe kręci głową.
– Buen Camino.
– Buen Camino.
Las znów mnie obejmuje. Cieniem, urodą drzew, dywanem
paproci. Pięknie się tu idzie. Droga nie taka twarda jak asfalt
czy beton, miło poddaje się pod stopami. To są takie mikroelastyczności, ale jakże wiele znaczą dla nóg, którym przychodzi
przejść dziesiątki, setki, tysiące kilometrów. Powoli i w lesie
daje się wyczuć gęstniejące gorąco. Tuż przy wyjściu z niego
napotykam na wielki samochód z zamontowaną na nim maszyną. Na szczycie siedzi człowiek i operując ogromnymi szczypcami, wkłada na tę skrzynię samochodu bale drewna leżące z
boku drogi. Niewiele miejsca jest obok tego samochodu. Poza
tym maszyna groźnie wygląda. Mężczyzna macha mi z uśmie604

chem i pokazuje, żebym przeszedł. Mijam go i wkrótce docieram do miasteczka. Wchodzę do niewielkiego sklepu i pytam o
schronisko. Kupuję też bagietkę. Resztę jedzenia mam jeszcze z
wczoraj. Gdy dochodzę do rynku, widzę na nim Christophe.
– Cześć.
– Cześć.
Christophe tłumaczy mi coś po francusku, wskazując na zegarek. Rozumiem, że coś będzie o piętnastej trzydzieści, tylko
nie mogę się zorientować, o co mu chodzi. Kiwam głową i mówię – okej, okej. I tak nie zrozumiem. Zresztą mam ważniejsze
sprawy na głowie. Szukam merostwa. Znajduję. Zamknięte. Zagaduję na rynku jakąś kobietę, która właśnie wsiada do samochodu. Mówi odrobinę po angielsku. Merostwo jest teraz zamknięte. Otworzą o piętnastej trzydzieści. Więc to właśnie
chciał mi powiedzieć Christophe. Rozglądam się. Nie widzę go.
Podchodzę i siadam na schodkach przed merostwem. Mam
jeszcze czterdzieści pięć minut. Etap był krótki, przyszedłem
wcześnie. Wyciągam kawałek sera i jem wprost z pozłotka. Po
jakiejś pół godzinie mój nowo poznany towarzysz znów się pojawia. Ma chyba mniej niż czterdzieści lat. Dałbym mu trzydzieści pięć, ale ciągle nie jestem pewien, czy potrafię określić
wiek ludzi na podstawie ich wyglądu. Wchodzimy do środka,
mimo że nie ma jeszcze wyznaczonej godziny. Po krótkiej
chwili pojawia się jakaś pani i zaczyna z nami rozmowę. Rozmawia głównie z Christophem. Gdy zwraca się do mnie, potwierdzam, że ja też chciałbym zostać na noc. Kobieta pyta,
gdzie zamierzam spać jutro. Odpowiadam, że w Roquefort. W
trójkącie: urzędniczka, Christophe i ja następuje wymiana zdań,
z której ja nic a nic nie rozumiem. O coś mnie pytają, ale nie
potrafię rozszyfrować treści ich słów. Ostatecznie idziemy do
albergi. To z tyłu merostwa. Budyneczek, w którym mamy się
schronić, jest niewielki, ale schludny. Jest z niego wyjście bezpośrednio na ulicę, więc nie trzeba za każdym razem iść przez
urząd, w którym się rejestrowaliśmy. W środku dwie sale, jedna
ma cztery, druga dwa miejsca do spania, wszystkie łóżka piętrowe. Wybieram dolne łóżko w tej mniejszej sali. Niestety od
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wczoraj w mojej komórce brak internetu. Nie wiem, o co chodzi. Pojawia mi się jakaś dziwna strona z oznaczeniami Orange.
Raz już miałem taki przypadek i reset komórki ponownie pozwolił na kontakt z siecią. Teraz jednak już nic nie pomaga. W
zasadzie mapy mam typu offline, poza tym są znaki i mam
mapę w przewodniku z Vézelay. Jednak warto sprawdzić prognozę pogody, wysłać maila do domu czy mieć kontakt z kontem bankowym. Po kilkunastu próbach pozostaję bezradny wobec mojej karty Orange i niezrozumiałych dla mnie zasad jej
funkcjonowania. Christophe zna kilka słów po angielsku, więc
drogą powolnego tłumaczenia, przy użyciu naszych skromnych
angielsko-francuskich umiejętności, posiłkując się jeszcze gestykulacją, dowiaduję się, że urzędniczka chciała zadzwonić do
Roquefort, żeby nam zarezerwować nocleg na dzień następny.
Ale nie znała numeru, więc pytała mnie, czy ja taki numer
znam. No pewnie, że znam. Wyciągam mój przewodnik i pokazuję go Christophe. Pełen wigoru ruszam z powrotem do urzędu.
Komunikacja w postaci otwarcia przewodnika na właściwej
stronie i wskazania palcem albergi w Roquefort, wraz z widniejącym obok tej nazwy telefonem, jest wystarczająca. Pani przepisuje numer na niewielką kartkę, po czym wybiera go na aparacie telefonicznym. Niestety kolejna, trzecia próba nie kończy
się połączeniem. Prosi mnie, żebym jeszcze przysłał jej Christophe, bo ze mną mimo wszystko ma utrudniony kontakt. Po powrocie proszę mojego nowego towarzysza o wizytę w merostwie i wędruję do miasteczka. Kościół ładny, wysoki. Mniejszy
niż w Bazas, bo to właściwie wioska, a nie miasto. W sklepie
kupuję kolejną bagietkę, bo ogólnie drogo. Gdy wracam, na
miejscu zastaję Aurorę. Młodą Francuzkę, którą pierwszy raz
spotkałem w Bénévent-l’Abbaye prawie dwa tygodnie temu.
Pewnie to przez to moje zwolnienie tempa znów się spotkaliśmy. Jest urocza i rozmowna. Jej angielski jest nieporównanie
lepszy niż kilka słów Christophe, choć wciąż rozmowa jest
mocno chropowata. Pytam ją o to, co zrobić, żeby moja komórka zaczęła znów się łączyć z internetem. Aurora radzi, by kupić
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w kiosku jakiś kod za dziesięć euro. Gdy rozmawiamy, do albergi wchodzi jeszcze jedna kobieta. Niska, blondynka, średni
wiek, niesamowicie zmęczona.
– Willeke – przedstawia się.
Idzie z Holandii. Naprawdę. Z samej Holandii. Zmęczenie
ma wytłoczone wręcz na twarzy. Pewnie ja też tak wyglądałem
po długich etapach. Żegnam panie i ponownie idę do miasta,
kupić ten kod na komórkę. We Francji rolę polskich kiosków
pełnią małe sklepiki z szyldem „TABAC”. Zasadniczo sprzedają papierosy, ale przy okazji całą masę innych drobiazgów. Pani
przy kasie nawet zna trochę angielski. Po krótkich negocjacjach
staję się właścicielem wydruku, za który płacę dziesięć euro.
Wręczam ten wydruk i moją komórkę Aurorze. Dziewczyna
dzwoni najpierw na numer obsługi. Potem sekwencyjnie coś
wciska i znów słucha, wreszcie wprowadza kod z wydruku.
– Już – podaje mi komórkę.
– Już?
– Tak. Powinno działać.
Sprawdzam. Patrzę na ekran. Jest, rzeczywiście. Więc do
granicy będę już miał internet bez problemów. Zadowolony,
wędruję do swojego pokoiku, żeby czem prędzej przesłać informacje do domu. Piszę krótko, co i jak. Wysyłam. Wstaję i niosę
do niewielkiej kuchni swoje zasoby żywnościowe. W garnku
gotuję wodę na makaron. Aurora obok nastawia drugi. Christophe mówi, że idzie zjeść coś na miasto.
– Może zjesz z nami, zrobię więcej.
– Nie, dziękuję – kręci głową.
– A ty? Masz ochotę na trochę dobrego jedzenia? – pytam
Holenderkę.
– Pewnie – kiwa głową i uśmiecha się.
Po chwili przynosi mi puszkę warzyw. Smażę na patelni cebulę. Jest tylko jedna, ale będzie dobrym dodatkiem, dodaję też
warzywa Willeke. Ugotowany makaron mieszam z warzywami
i cebulą. Posypuję całość kupionym w sklepie tartym serem.
Wszystko pachnie niemożliwie. Aurorze daję część tego sera,
bo makaron, który ugotowała dla siebie, jakiś goły. Siadamy we
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trójkę przy stoliku przed albergą. Jemy i rozmawiamy. Zadziwiające, jak łatwo się rozmawia w takich sytuacjach. Każdy jest
wszystkiego ciekawy i każdy ma tyle do powiedzenia. Jedzenie
smakuje jak nigdy. Cieszę się, że wreszcie jestem z ludźmi. Koniec samotności. Koniec milczenia. Człowiek może czasem potrzebuje takiej izolacji, jednak bycie z innymi leży w naszej naturze. Chcemy mówić i słuchać. Chcemy się wymieniać tym, co
wiemy, co czujemy, czego pragniemy. Chcemy się wygłupiać i
żartować. Każdy ma swoją historię. Każdy jest inny.
– Jak było z noclegami? Szczególnie w tej pierwszej fazie –
pytam Willeke.
– O, chwilami było bardzo źle. Kilka razy musiałam nawet
spać w hotelu. Drogo – przyznaje Holenderka.
Opowiadam trochę, jak szedłem przez Niemcy. Trochę o
Polsce. Aurora mówi, że chce iść Camino del Norte. Już to słyszałem w Abbaye. Wraca Christophe. Więc już jesteśmy we
czworo. Willeke podnosi się i zbiera puste naczynia. Niesie je
do kuchni i zaczyna zmywać. Rozmawiamy potem do wpół do
dziesiątej. Christophe i Aurora swobodnie po francusku, bo to
ich język. Ja i Willeke w miarę swobodnie po angielsku, bo to
nasz drugi język. Aurora jest trochę łącznikiem między nami i
Christophem. Ostatecznie żegnam się i wędruję do mojego łóżka. Spać będę jednak sam, bo obie kobiety wybrały drugi, większy pokój. Jakoś ta obecność innych mnie w środku cieszy. Jakiś się jaśniejszy od tego robię. Żywszy. Gdy na co dzień zasypiałem jak kamień, bez myśli czy planów, tak dziś wieczór następny dzień stoi przede mną w całej okazałości. Ustaliliśmy, że
wszyscy chcemy dojść do Roquefort. Christophe rozmawiał
jeszcze z tą urzędniczką w merostwie. Okazało się, że dodzwoniła się do Roquefort, ale nie można tam zarezerwować miejsca.
Obowiązuje zasada, że kto pierwszy przyjdzie, ten zajmuje wolne miejsce, ilość jest jednak ograniczona. To sprawia, że po
prostu nie mogę się nie zmieścić w tej ilości. Wyjdę punktualnie
o szóstej. Wstać będę musiał o piątej trzydzieści. Gdy zasypiam, wciąż mam przed oczami sylwetki moich towarzyszy. Ich
słowa, gesty, wyrazy twarzy. Są dziś częścią mojego świata, a ja
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częścią ich. Tak jest lepiej. Tak jest lżej. Tak jest weselej. Tak
jest normalnie.
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Dzień 84. Roquefort
Kompletna czerń wokół mnie i nade mną. Jedyne, co dostrzegam, to niewyraźne, jaśniejsze oznaczenia na jezdni. Pozwalają mi one trzymać się pobocza. Przez to nie zboczyć w jakieś krzaki, nie potknąć się, nie zginąć. Niewiele obok drogi,
równolegle do niej, biegnie szlak świętego Jakuba, wytyczony
wzdłuż byłej linii kolejowej. To pewnie jakieś sto, dwieście metrów po mojej lewej stronie. Idę poboczem jezdni, bo przynajmniej widzę zarys drogi. Tam... zginąłbym w ciemności albo
musiałbym założyć latarkę na czoło. Poza tym dobrze tak... iść
w tej ciemności. W czarnym atramencie zalewającym świat.
Nic na drodze nie ma. Żadnego samochodu, żadnego ruchu.
Tylko ja kołyszę się z każdym krokiem. Przenikam tę ciemność
i czas, i przestrzeń. Jestem jeszcze bardziej sam, bo nawet niemi
towarzysze mojej drogi, drzewa, krzewy, niebo, ukryli się pod
płaszczem nocy. Została tylko droga i ja. I jej pokonywanie. Po
kilku, kilkunastu minutach widzę hen, daleko, światło. Maleńka
półokrągła łuna zapalona w otaczającym ją mroku. Porusza się i
drga. Płynie nad szosą w moim kierunku. Z czasem rośnie i staje się jaśniejsza. Wreszcie zmienia się w parę patrzących, jaskrawych oczu, które z szumem przelatują obok mnie. I znów...
cisza. Ciemność. Kroki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Idę rytmicznie.
Żyję rytmicznie. Dzień, noc. Zima, lato. Jeden rok, drugi rok.
Dokąd zmierzam? Jaka będzie meta tej drogi? Niebo nade mną
zaczyna się odróżniać od ciemniejszych zarysów drzew i powierzchni szosy. Pobocze jest szerokie, więc nie ma żadnego
niebezpieczeństwa ze strony ewentualnie przejeżdżającego samochodu. Po paru chwilach na horyzoncie zakwita nowe światło. Niebo ma kolor czarnogranatowy. Czuję ten ruch, to przemieszczanie się mojej rzeczywistości tego, co mnie otacza, w
kierunku światła, w kierunku dnia. W jakim kierunku ja się
przemieszczam? Nie wiem. Wiem, że idę. Dzisiaj do Roquefort.
Liczba miejsc ograniczona. Rezerwować nie można. Co z tymi,
co się nie załapią? Czy to jakiś trochę wyścig? Jak w życiu? Jak
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na co dzień? Jakaś forma rywalizacji o lepszą pozycję, o to
żeby przetrwać, żeby dalej, lepiej, korzystniej? Ciemność miarowo rozpuszcza się w przesączającym się z góry dniu. Niebo
jest szare i ciężkie. Nisko wisi nad wierzchołkami drzew. Zdaje
się, że zaraz upadnie potokami deszczu. Nad ziemią... mgła.
Wszystko w niej zanurzone. Droga przede mną prosta i pusta, w
miarę odległości rozmywa się i rozprasza. U jej końca widzę
mgłę. Jakby bramę niewiadomego. Nie wiem, co jest za tą
mgłą. Wszystko, tracąc powoli ostrość, ku niej zmierza i w niej
znika. I ja ku niej zmierzam, choć ona się ode mnie stale oddala, wciąż pozostając przede mną. Wciąż widzę ten sam odcinek
drogi, niknący w szarej nieokreśloności. Czy jestem tylko tym
ciałem? Tym zestawem złożonym z nóg, rąk, mięśni, szkieletu,
zmysłów pozwalających na ocenę otoczenia, impulsów zaprogramowanych do zachowania egzystencji? Gdy tak idę w tę niewiadomą, w skrytą we mgle rzeczywistość, gdy staję się tylko
tym marszem, to zdaje mi się, żem czymś niepomiernie więcej.
Że coś niepoliczalnie większego kołysze się nad tą drogą. Że w
jakiś sposób to, co jest poza tą mgłą, poza niewiadomym, i ja –
to jedno. Żeśmy jakoś istotami z tego niewiadomego, zamieszkującymi jedynie w tym, co tak kochamy i pielęgnujemy, w
tym, co znamy i co uważamy za siebie – w naszych ciałach. Nie
pytam już o nic. Pochylam się nad drogą. Pode mną przepływają białe oznaczenia pobocza, zetlała trawa obok jezdni i nieskończona szarość jej asfaltu, ale ja jestem tam, gdzieś tam we
mgle, w niewiadomym, ku któremu zmierzam. Jestem tam i jestem stamtąd. Choć jestem tu i teraz wysiłkiem. Miarowym ruchem. Krokami, które wykonuję w tempie cztery i pół kilometra
na godzinę. Mam na sobie cięższe buty. Te z grubą, twardą podeszwą. Idzie mi się w nich wygodnie, choć się trochę boję o
podbicie stopy. Dochodzę do ścieżki w lewo, prowadzi ona do
równoległej gruntowej drogi będącej właściwym szlakiem jakubowym. Zostaję na poboczu szosy. Droga ta sama, idzie mi się
szybciej. A w tym lesie czarne muszki. Taniec przed oczami.
Siadanie na twarzy. Nie cierpię tego. Poza tym pusto strasznie
na tej drodze. I spokojnie. I nostalgicznie jakoś. Więc idę dalej.
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Stale utrzymując wysokie tempo. Nie zatrzymam się dzisiaj.
Dojdę do Roquefort bez odpoczynku. Z biegiem kilometrów i
godzin mgła sama ulega zapomnieniu i staje się przeszłością.
Zarysy terenu, drzew, przedmiotów stają się przeźroczyście
ostre i dosłowne. Świat w swej dosłowności i bezpośredniości
zbliża się do mnie i chcąc nie chcąc wchodzę w niego, jestem w
nim. Mgła to przestrzeń marzeń i mistyki, dzień to sfera konkretów i działania. Dobrze, że następują po sobie. Dobrze, że
jest, jak jest. Wszystko. Wszystko jest takie, jakie powinno być.
Z tymi wszystkimi niesprawiedliwościami, z tą nieskończonością szczęścia i cierpienia, jakiej doświadczają ludzie. Ze
wszystkimi strasznymi krzywdami, przykładami poświęceń i
heroizmów. Wszystko jest tak, jak powinno być. I tylko od nas
zależy, czy w tej rzeczywistości będziemy gdzieś iść i gdzie.
Możemy się zatrzymać i rozpamiętywać, pisać petycje do losu i
kląć na wszystko, co złe. Możemy zacząć wznosić nasz własny
protest, wyraz niezgody i buntu, którego budowa zajmie nam
już resztę życia. Możemy się ruszyć. Zapragnąć jakiegoś celu i
zacząć iść. Zmierzać. Radząc sobie każdego dnia z przeszkodami i trudnościami. Nawet tymi, które krzyczą nam w twarz, że
są ponad nasze siły. Że to nie dla nas. Że to nas przerasta. Że
czas przystanąć i zacząć budować swą litanię sprzeciwu, w której opiszemy dokładnie nasz ból, nieszczęście i prawdziwe
przecież winy innych. Możemy te trudności przejść. Ale tylko
wtedy, jeśli to nie droga jest naszym celem. Tylko wtedy, jeśli
cel jest poza nią, gdzieś w nieokreśloności i w niewiadomym.
Gdzieś we mgle. Gdzieś, gdzie choć nie wiemy, to jednak jest.
Wiemy, że jest, bo jest ten cel w nas samych. W najgłębszej
części naszego jestestwa. Na samym dnie serca, gdzie nawet nie
jesteśmy wstanie sięgnąć, dojrzeć, pooglądać. Ale gdzie jesteśmy w stanie być i umieścić tam cokolwiek. Coś, co kochamy.
Coś, czego pragniemy. Ze wszystkich sił. Wtedy nasze życie
staje się podróżą. Drogą we mgłę. Drogą, która nas będzie czasem ranić, ale na której się nie zatrzymamy. Bo nie jesteśmy
stąd. Bo jesteśmy już z niewiadomego. Jesteśmy tym, dokąd
zdążamy. W jakimś fragmencie – jesteśmy nieskończonością, tu
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i teraz przesuwającą się nad metrami i kilometrami, pod koronami drzew i przęsłami mostów, wśród lasów i gór, przechodzącą przez miasta i polne drogi, i wzrok nasz wcale już nie jest
nasz, jest wzrokiem po prostu, tym samym wzrokiem, który
wszystko stwarza i ożywia, i przywołuje do istnienia samym
patrzeniem. Taka jest ta droga, jeśli tylko się na nią otworzymy.
Jeśli tylko nie uczepimy się wygód i problemów, tego, co wypada i należy. Całego tego świata, który tworzymy w sobie i o
który na co dzień, z zapiekłą zapalczywością, walczymy.
Każdy krok przynosi mi spokój. Nie odlatuję w myślenie ani
w medytacje. Liście paproci są postrzępione i zielone. Drzewa
mają dziwną korę, ich pnie są w większości kremowobiałe. Nie
tak białe, jak brzozy w Polsce, ale białe z nutą beżu. W niektórych miejscach kora się strzępi i ukazuje ciemne fragmenty pni.
Na szosie pojawiają się nieliczne samochody. Teraz po jej obu
stronach biegnie metalowa barierka. Idę po trawie obok jezdni.
Jest miękka w porównaniu do asfaltu i stanowi jakąś ulgę dla
stóp. Piję wodę. Piję ją systematycznie od wyjścia z Captieux.
Mam cztery butelki półlitrowe umieszczone po dwie po obu
stronach plecaka. Dawniej zatrzymywałem się, żeby napić się
wody. Teraz moje dłonie wykonują ruchy automatycznie. Jednym ruchem podrzucam w górę kije. Gdy opadają, lekko im pomagam i wpadają mi pod ramię. Potem wyciągam butelkę. Dwa
obroty i przechylam ją w stronę ust. Nawodnienie jest całkiem
krytyczne w takiej drodze. Przekonałem się o tym aż zanadto
poważnie w drodze do Bassane. Myślałem przedtem, że jestem
niezniszczalny. Że przetrzymam każdą temperaturę, bo taki
właśnie mam organizm. Niestety trzeba pić. A jak bardzo gorąco, to i zatrzymać się od czasu do czasu. Chmury, tak gęste w
pierwszej połowie dnia, zniknęły zupełnie i teraz niebo jest czyste. Docieram właśnie do Roquefort. Pod znakiem z nazwą
miejscowości jest niebieska tabliczka z napisem „VIDEOPROTECTION” i rysunkiem typowej kamery przemysłowej. Ciekawe, kiedy nam te kamery zamontują w domach. Bo w samochodach to już często są. Będziemy w końcu całkiem bezpieczni.
Bo bezpieczeństwo nie bierze się z tego, że ludzie są dobrze
613

wychowani, że mają wpojone wartości, że są ludźmi dla ludzi.
Bezpieczeństwo bierze się z nadzoru nad człowiekiem. Trzeba
go dokładnie śledzić i sprawdzać. Dla bezpieczeństwa jego i innych. Totalne szaleństwo. Zamiast wolności, która jest owocem
wartości i zasad, dostaniemy niewolne bezpieczeństwo, które
jest owocem braku prawdziwych wartości i zasad. Braku prawdziwych, bo przecież ten cały blichtr telewizyjnych gwiazd,
wszystkie te mądrości i wartości wyrażane przez polityków i
domy medialne, tak naprawdę sprowadzają się do degradacji
człowieka do poziomu, na którym już dawno nie był. Świat się
zrobił szalony. Nawet już myśleć i mówić, co się myśli niespecjalnie wolno. Chaos wartości jest taki, jak w przestrzeni rozrywanej przez trąbę powietrzną. Przynajmniej chaos w tej przestrzeni, co ją nazywamy publiczną. Prywatnie w ludziach wciąż
jest jeszcze mnóstwo dobra. I dlatego w nich wierzę. I jakoś do
nich tęsknię. I cieszę się, jak ich spotykam i z nimi gadam.
Człowiek to cholernie ciekawa istota. Strasznie niewymierna.
Tyle było eksperymentów, by wreszcie go zmienić. By go
ukształtować na wzór i podobieństwo. Niektóre kończyły się
częściowym sukcesem. Ale ten sukces nigdy nie był pełny. Bo
jakoś jesteśmy zaczepieni w tej nieokreśloności. Położonej poza
mgłą przesłaniającą horyzont tego, co rzeczywiste, w zmysłowym znaczeniu tego słowa.
Roquefort wita mnie słońcem i kwiatami. Ładne niewielkie
miasteczko. Czy przypadkiem roquefort to nie jest nazwa francuskiego sera? Skręcam w kierunku albergi. Wąskie drzwi, za
nimi rodzaj przedpokoju z półkami na buty. Z niego na górę
prowadzą drewniane schody.
– Dzień dobry – wołam z dołu.
– Dzień dobry – mówi do mnie kobieta z góry. Jest drobna,
ma krótko przycięte, lekko siwe włosy i strasznie sympatyczną
twarz.
– Czy mógłbym tu zostać na noc?
– Mógłby pan.
– To zostanę?
– Niech pan zostanie – uśmiecha się. – Tylko niech pan zdej614

mie buty.
Ściągam buty. Źle pachną. Kije też ustawiam z boku. Nie ma
sensu ciągnąć ich na górę. Pnę się po schodach. Na górze przestronna sala jadalna. Sylvie, bo tak ma na imię moja gospodyni,
najpierw rejestruje moją skromną osobę, a potem wskazuje mi
salę sypialną.
– Cześć – wołam do Christophe. Dobrze go ponownie zobaczyć. Wygląda, że niedawno przyszedł, bo właśnie się wykąpał.
Witamy się serdecznie.
– Może pan wybrać łóżko – oznajmia Sylvie.
Wybieram pierwsze z brzegu na dole. Potem pokazuje mi
resztę albergi. Pierwsza czynność to wycieczka pod prysznic.
Poznaję też nową pielgrzymkę, to znaczy pielgrzyma płci żeńskiej. Claire jest Francuzką i pielgrzymuje po francusku, to jest
bez nadkładania dystansów. Jest sympatyczna i zna kilka słów
po angielsku. Ląduję pod strumieniem wody, który doprowadza
mnie do jako tako cywilizowanej postaci. Po powrocie zalegam
na trochę na łóżku. Muszę odpocząć. W międzyczasie do albergi docierają Aurora i Willeke. Miło. Gdy wstaję, wędruję do Sylvie i pytam o opłatę.
– Donativo – odpowiada. Donativo nie znaczy za darmo, ale
zawsze to szansa na zmniejszenie kosztów. – A wieczorem zapraszamy na obiad.
– Ale...
– Obiad też donativo.
Donativo, donativo, ale przecież za darmo nie wypada. Może
lepiej kupię sobie coś w sklepie – kombinuję szybko.
– A czy mogłoby być tak – zaczynam niepewnie – że zapłaciłbym niewiele, a już nie jadłbym obiadu?
– Może być tak, że zapłaci pan niewiele i zje pan obiad – odpowiada z rozbrajającym uśmiechem Sylvie.
Śmieję się razem z nią. Kiwam głową. Ruszam na miasto.
Całe w słońcu, ale wykąpany i odświeżony, nie doświadczam
tak mocno jego gorąca. Przechodzę przez jakiś most. Przede
mną kościół. Ciężka bryła z kamienia. W środku cicho i kolorowo. Zdobienia za ołtarzem bardziej polskie niż francuskie. Mo615

dlę się przez chwilę, po czym wychodzę znów na słońce. Trochę dalej znajduję sklep z tysiącem różności. Jednak nie sam
sklep budzi moje zainteresowanie, tylko nazwa niewielkiego
placu, przy którym się znajduje. Ta nazwa to „PLACE DE LA
POLOGNE”. Coś w środku mnie się uśmiecha. Wchodzę i proszę sprzedawcę o zrobienie mi zdjęcia. Wychudzony, uśmiechnięty, w moich wyciągniętych spodniach i kapeluszu, stoję na
tle tej tabliczki przypominającej kraj, w którym się urodziłem,
wychowałem i żyję na co dzień. Obok znajduje się duży znak
STOP. Patrzę w obiektyw komórki. Młody mężczyzna robi mi
zdjęcie, potem jeszcze jedno. Dziękuję mu i powoli wracam do
albergi. W środku trwa już krzątanina. Gospodynie są dwie,
oprócz Sylvie jest jej przyjaciółka. Są z jakiegoś stowarzyszenia
przyjaciół dróg świętego Jakuba. Obie uśmiechnięte i otwarte.
Przekładają jakieś mięso i warzywa. Obok piętrzy się sałatka.
Patrzę krytycznym wzrokiem i pytam, czy im nie pomóc.
– Nie, nie trzeba. Damy sobie radę.
– To może zrobię sos do sałatki.
– Nie. Nie trzeba.
– Ale ja zrobię lepszy, ten wasz jest niedobry.
Sylvie podnosi głowę i patrzy na mnie z uwagą, jakby chciała zapytać: – Czy ty chcesz nas obrazić?
– Potrzebuję tylko trochę octu, oleju, cukru, soli i pieprzu.
No i wody – dodaję.
– No dobrze – z gestem rezygnacji zgadza się Francuzka. –
Tu jest olej, tam przyprawy. Tylko... nie łącz tego z sałatką,
niech zostanie w odrębnym naczyniu.
Mieszam składniki. I zostawiam w niewielkiej, białej miseczce. Pielgrzymi, odświeżeni i trochę wypoczęci, pojawiają
się przy stole. Gospodynie zastawiają go. Siadamy, rozmawiamy, jemy. Rozmowa schodzi na temat Francji i jej wielkiej tradycji.
– Wolność, równość, braterstwo – oznajmia z dumą Aurora.
– Albo śmierć – uzupełniam.
Oczy wszystkich kierują się w moją stronę.
– Albo co? – pyta Aurora.
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– Albo śmierć. To czwarty człon hasła waszej rewolucji.
– Nie. Nasze hasło ma trzy człony. Wolność, równość, braterstwo.
– Nie. Miało cztery. Wolność, równość, braterstwo albo
śmierć. Własnej historii nie znacie.
Zapada cisza, a ja orientuję się, że wszedłem na niebezpieczny teren. Sam na sto procent nie jestem pewien, czy mam rację,
ale pamiętam, że kiedyś o tym czytałem i takie właśnie napisy
pojawiały się w okresie rewolucji i ją symbolizowały. Atmosfera robi się zimna. Staję się barbarzyńskim gościem obrażającym
gospodarzy. Szczęściem Claire, siedząca koło mnie, pyta o coś
Christophe. Potem zaczynają się inne rozmowy. Ktoś mnie nawet o coś pyta i choć niesmak pozostaje, to przynajmniej rozmawiamy.
– A to co? – pyta Claire, wskazując na niewielką, białą miseczkę, stojącą obok sałatki.
– To sos Zbigniewa – wyjaśnia Sylvie.
– Mogę spróbować? – pyta niepewnie moja sąsiadka.
– Pewnie.
Claire bierze miseczkę i łyżeczką, którą jadła, nabiera sosu
do ust. Trochę mało to higieniczne jak dla mnie, ale na pielgrzymce higiena nie należy do moich priorytetów.
– Dobre – po dłuższej chwili wypowiada swoją opinię Claire.
Powoli miseczka wędruje z rąk do rąk i Francuzi wyrażają
mi uznanie za tą prostą mieszankę smaków. I tak oto kulinarny
drobiazg rozpuszcza to, nieopatrznie przeze mnie wywołane,
ochłodzenie. W końcu prawda jest przecież taka, że ich kocham. Kocham Francuzów. Inaczej się po prostu nie da. Mają
swoje wady, ale ich zalety te wady daleko przekraczają. W głowie nie było mi ich obrażać. Choć znów wydaje mi się, że to
jednak ja miałem rację.
Wieczorem dyskutuję z moimi przyjaciółmi, dokąd iść następnego dnia. Zgadzamy się, że najlepiej będzie do
Mont-de-Marsan. Tylko Claire, mimo że dystans nie jest daleki,
chce zatrzymać się gdzieś po drodze. Światło gaśnie punktual617

nie o dziesiątej. O tej godzinie też cichną rozmowy. Nie ma potrzeby dłużej gadać. Każdy z nas wie. Każdy jest w drodze i zna
jej wymagania. To tylko łatwo mówić i opowiadać albo snuć
plany, jak to się idzie czy będzie się szło. Rzeczywistość to uporczywy wysiłek, który trzeba włożyć, by gdzieś dojść. Więc teraz trzeba już spać. I z tą prostą myślą opadam w leczącą ciało
nieświadomość.
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Dzień 85. Mont-de-Marsan
Wyszedłem znów pierwszy. Tuż po szóstej. Ciemno. Zebrałem się i wyszedłem. Teraz stoję przy rondzie w Roquefort.
Światła ulicznych latarni przeszywają noc. Nad szeroką ulicą
powiewają trójkątne chorągiewki rozwieszone na sznurkach
między domami. Na wysepce ronda jest sylwetka byka. Fasady
sklepów są rozświetlone. Skręcam w ulicę, która powiedzie
mnie w ciemność, potem w szary poranek, potem w dzień pełen
słońca, bo takie są prognozy na dzisiaj. W Mont-de-Marsan też
nie można telefonicznie zarezerwować miejsca, więc kto pierwszy, ten lepszy. Szczęściem nie ma tu wielu pielgrzymów, ale
ryzyko przepełnienia zawsze istnieje. Poza tym wczesnym rankiem jest trochę chłodniej. Mam na sobie jedynie bezrękawnik
z lekkiej bawełny, a wcale nie odczuwam chłodu. Idę miarowo i
spokojnie. Trochę dokucza mi stopa, trochę boli mnie biodro,
ale są to zwykłe kłopoty na drodze, coś jak deszcz albo ostry
wiatr. Tak jest i już. Trzeba sobie jakoś z tym radzić. Inaczej
stawiać stopę, inaczej zapinać pas biodrowy. Ktoś powie, nie
tak powinno być. Mnie owo „powinno” już minęło. Jest tak, jak
jest, to znaczy wszelkie niedogodności są po prostu jeszcze jedną trudnością do pokonania. Więc zwracam na nie uwagę o tyle,
o ile mogę z nimi coś zrobić albo uniemożliwiają mi marsz.
Poza tym... po prostu są. Niosę je ze sobą jak zapasy jedzenia
albo wodę.
Dzień zbudził się całkiem niepostrzeżenie i idę już w pełnym
słońcu. Gorąco, więc piję wodę. Po mojej prawej ręce biegną
słupy z linią wysokiego napięcia. Nie wiem, jakiego. Słupy są
drewniane. Wiszący na nich przewód spadł z jednego z nich i
teraz znajduje się na wysokości około półtora metra nad ziemią.
Czy tam jest prąd? A jak jakieś zwierze wyjdzie i nagryzie?
Niezły ubaw będzie albo raczej tragedia. Jeszcze raz przyglądam się wiszącemu przewodowi. Za nim gęste krzewy. Już widzę, jak z nich coś wyskakuje. Trzask-prask i nieszczęście.
Strasznie brak mi we Francji drzew owocowych, które spotyka619

łem w Niemczech. Rekompensuję sobie trochę to jeżynami,
które są niemal wszędobylskie. Czarne owoce, w większości
już dojrzałe, mają duże ilości witaminy C. Jednak do zaspokojenia głodu, tak jak niemieckie czereśnie i wiśnie, to raczej nie
posłużą. Ot, taki mały dodatek po drodze. Poza tym łatwo się w
nie zaplątać i zaczepić. Można wtedy stracić równowagę i bęc,
na siedzenie. Pamiętam, jak pewnego razu udałem się do lasu w
wiadomej sprawie. Na niewielkiej, ale stromej fałdzie terenu
przyjąłem pozycję „na Małysza”, biedny ten Małysz, i złapałem
się krzaczka przed sobą. Siedzę tak w przykurczu i czuję jak
odchylam się do tyłu, a krzaczek powoli wyłazi z ziemi. Tak,
było za późno na korektę położenia. Wystartowałem do tyłu jak
z katapulty. Matko kochana. To tyle względem utraty równowagi. Droga mija mi szybko, bezkonfliktowo. Niebo gorące i jego
błękit jakiś wysuszony, jakby słońce przepaliło wreszcie niebieską barwę, tak że już zetlała w tym żarze. Cieszą mnie oznaczenia szlaku, które napotykam: „Chemin de Compostelle”, „Voie
de Vézelay”. Czy takie znaki będą kiedyś w Polsce? Oznaczenia szlaków już są, ale mam na myśli znaki z prawdziwego zdarzenia, takie postawione przy drodze na przykład. Duże tablice
informujące, że to europejska trasa pielgrzymkowa. Że tędy Europejczycy chodzą do Santiago de Compostela. Po co chodzą?
Bo tak chcą. Bo to jakoś leży w ich naturze i nie tylko w ich. W
sumie to cały świat przyjeżdża do Europy, żeby na ten szlak
wejść i go przejść. Jakoś tak ludzie doświadczają: wspólnoty,
bycia człowiekiem, specjalnego sposobu podróżowania. No i
oczywiście, co strasznie ważne, poznawania. Innych krajów, innych ludzi. Trudno przecenić wagę poznawania. Zamknięcie się
we własnym gronie znajomych, krajobrazu, kultury, jest zamknięciem się właśnie. Zacieśnia myślenie i horyzonty. Zamyka człowieka w jego poglądach i postawach. Nie. Nie chodzi o
to, by nie cenić własnej unikalności, własnego dziedzictwa. Jest
całkiem odwrotnie. Unikalności bycia Polakiem doświadczam
znacznie silniej tu, za granicą, wśród innych ludzi, aniżeli u siebie, gdzie wszyscy podobni mnie. Więc poznawanie i podróżowanie daje perspektywę. Umiejscawia jakoś nas samych w szer620

szym obrazie i kontekście. Pozwala spojrzeć na siebie z dystansu. Nigdy nie będę Niemcem czy Francuzem, choć przecież polubiłem tych ludzi i gdyby było trzeba, mógłbym wśród nich
żyć. Ale żyć jako Polak i najchętniej jednak w Polsce. Bo Polska to piękny kraj. Kraj przepięknie zielony, łagodniejszy w gorące lato niż Francja, bogatszy w śnieg zimą. Po plażach Bałtyku można w nim chodzić bez końca i patrzeć na słońce, które
wstaje i zachodzi nad wodą. Na południu góry i urwiska. Nie takie niebotycznie wysokie jak Alpy, ale przecież także piękne. I
ten język, szeleszczący deszczem, pluskający szmerem strumienia. Ładny to kraj, ta Polska. W sumie trudno się w nim nie zakochać. Jakiś taki bliski drzewom, niebu, życiu. A ludzie? No
cóż, ludzie jak ludzie. Trzeba ich poznać i się do nich zbliżyć.
Trzeba wiedzieć, co przeszli przez wieki zamieszkiwania w tym
miejscu. Ci ludzie, jak wszędzie indziej, szukają swojego właściwego miejsca. I mają te same marzenia, co Niemcy i Francuzi. Chcą znaleźć swoją miłość. Wychować dzieci. Tworzyć i dokonywać odkryć. Chcą się dobrze bawić i godnie pracować. Rodzą się wśród nich tacy, co chyba częściej niż inni decydują się
na samotny marsz hen, gdzieś na drugi koniec Europy.
Do Mont-de-Marsan docieram niewiele po południu. Na niebie pokazują się pierwsze chmury. Z pewnym trudem odszukuję
schronisko, ale jest zamknięte. Kartka na drzwiach informuje,
że klucz jest do odbioru pod wskazanym adresem, ma się tam
mieścić jakiś sklep. Gdy wędruję pod ten adres, widzę tylko zasłonięte całkowicie witryny. Jeśli tam jest jakiś sklep, to też zamknięty. Wracam pod albergę, robiąc w międzyczasie drobne
zakupy. Siadam na schodach przed wejściem. Przede mną jakieś potężne drzewo na niewielkiej wysepce. Farba z fasady budynku po prawej stronie odpada płatami. Krawężnik też jakiś
zrujnowany, byle jak pomalowany żółtą emalią. Wyciągam trochę sera i konsumuję go, zatapiając się w oczekiwaniu. Po pewnym czasie dostrzegam moją ekipę: Christophe, Willeke i Aurora. Mocno podmęczeni gorącem idą z jakimiś siatkami.
– Kupiliśmy rzeczy na obiad – oznajmia Aurora.
– No, ja też trochę kupiłem – odpowiadam.
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Aurora lustruje kartkę na alberdze:
– Trzeba iść do sklepu po klucz, zaraz powinien być otwarty.
Wiecie, gdzie to jest?
– Ja wiem. Byłem już tam. – Wstaję. – Pójdziemy z Christophem, a wy zaczekacie tu z bagażami.
Gdy idziemy z Christophem przez Mont-de-Marsan, pytam
go, po czym najłatwiej rozpoznać pielgrzyma w miasteczku, nawet jeśli nie ma plecaka.
– No po czym? – odpowiada pytaniem.
– Po sposobie, w jaki chodzi – śmieję się.
Obaj bowiem człapiemy w śmieszny sposób. To widać. To
zmęczenie nóg i stóp. Zwykli ludzie tak nie chodzą. Oni w ogóle nie chodzą, tylko zmierzają, to w tę, to w tamtą stronę. My za
to idziemy. To jest, odczuwamy każdy krok. O dziwo, bez kijków i plecaka wcale nie idzie się łatwiej.
Sklep okazuje się być prowadzony przez jakichś Azjatów.
Rzeczywiście otrzymujemy od nich klucz. To taki mały supermarket.
– Słuchaj, a może kupimy lody? Poczęstujemy dziewczyny –
proponuję.
Christophe się na wszystko zgadza. W ogóle to pozytywny
człowiek i bez problemów. Wrzucam lody do swojego koszyka.
Do albergi jest dość blisko. Poza tym w środku powinna być lodówka. Jak nie, zjemy od razu. Christophe kupuje inne rzeczy
na obiad i wracamy z zakupami i kluczem do naszych pań.
Klucz pasuje, drzwi ustępują, wchodzimy do wnętrza. Tu zaskoczenie: na sali sypialnej spotykamy młodego człowieka. Był
tu cały czas. Może spał? Może nie chciał otworzyć? Nie wiem.
To Francuz, który tu nocował i dziś wraca właśnie do domu, zakończywszy jakiś etap swojego pielgrzymowania. Trochę z nim
rozmawiam. Lodówka jest sprawna i posiada zamrażalnik. Wędrujemy na zmianę pod prysznic, a potem nieco relaksu w pozycji poziomej. Krew inaczej płynie, odciążone stawy odpoczywają. Wreszcie wstajemy i zaczyna się robienie obiadu.
– Ja zrobię dla wszystkich – oznajmia Aurora.
– Nie. Ja też mam makaron i go ugotuję, więc mogę się po622

dzielić.
– Ale po co masz gotować makaron, jak ja ugotuję mój?
– Bo nie będę nosił swojego w plecaku, to dodatkowy ciężar.
– To w takim razie ja ugotuję swój, a ty mi dasz twój do niesienia do mojego plecaka – oznajmia rezolutnie Francuzka.
– Nie. Nie mogę – odmawiam.
– Dlaczego?
– Bo nie mogę dać swojego ciężaru kobiecie do niesienia –
odpowiadam.
Willeke pochyla na te słowa głowę i kręcąc nią w obie strony, rzuca z rezygnacją:
– To takie polskie...
Chwilę później dyskutujemy o charakterze różnych narodowości. Polacy, wydaje się, są wszędzie, często jako pracownicy
wszelkich profesji. Stąd właśnie Willeke wyrobiła sobie o nas
zdanie, które teraz właśnie się jej potwierdziło.
Przychodzą gospodarze albergi, dwoje Francuzów w średnim
wieku. Mili i uśmiechnięci, ale prawie bez angielskiego. Stąd ja
i Willeke niewiele z nimi rozmawiamy. Gospodarze spisują nasze dane i pieczętują paszporty pielgrzyma. W trakcie ożywionej konwersacji, prowadzonej głównie przez Aurorę, mięso i
warzywa smażone przez nią na patelni ulegają prawie całkowitemu zwęgleniu. Mam satysfakcję, że gotuję ten swój makaron
dodatkowo. Gdy zaczynamy wykładać jedzenie na stół, ktoś
mocno stuka z zewnątrz do drzwi. Hospitalero podchodzi i je
otwiera. Kątem oka widzę przez drzwi jakąś kobietę w mundurze.
– Czy to jest alberga w Mont-de-Marsan? – pyta gospodarza.
O dziwo po angielsku.
– Tak – odpowiada tamten, rozumiejąc to proste pytanie.
– A czy tu znajduje się pani Willeke?
Gospodarz ogląda się w naszą stronę. Willeke wstaje i idzie
w kierunku drzwi. Gospodarz się odsuwa, a młoda dziewczyna
w mundurze wydaje okrzyk i rzuca się Willeke na szyję. Po
chwili widzę, że za drzwiami stoi cały tłum podobnie ubranych
kobiet i mężczyzn. Wychodzimy wszyscy przed albergę. Wille623

ke ściska się z kolejnymi z przybyłych. Patrzymy ze zdumieniem.
– Jesteśmy kolegami Willeke. Strażakami z Holandii. Przyjechaliśmy tu ją odwiedzić – mówi do nas jeden z mężczyzn.
Zaczyna się powszechna radość i łzy u co niektórych. Willeke okazuje się być strażakiem, a jej koledzy i koleżanki przyjechali tu aż z Holandii, by ją odwiedzić. Niesamowite. Obserwuję dwa holenderskie busy strażackie zaparkowane obok albergi.
– Mam nadzieję, że teraz w Holandii nic się nie pali – mówię
do Aurory.
Strażacy witają się i z nami. Radość udziela się wszystkim,
łącznie z gospodarzami. Willeke przedstawia nas z osobna, tłumacząc, kto zacz i którędy idzie. Ja proponuję wspólne zdjęcie
na pamiątkę. Ustawiamy się przed albergą. Nasza czwórka pielgrzymów, wokół holenderscy strażacy. Proszę, aby jeden z nich
zrobił zdjęcie i moją komórką. Słychać dźwięk migawki, błyska
flesz. Jeszcze jeden. To też zostanie zatrzymane na zawsze. Tak,
że będzie można do tej chwili wrócić. Zobaczyć, kto w jakich
butach stał, jak był ubrany i czy bardzo wychudzony. Ale nade
wszystko będzie można zobaczyć tę zwykłą radość i uśmiech,
jaki teraz z nas promienieje.
Koniec pozowania. Strażacy zabierają Willeke do hotelu.
Tam ma być dla niej specjalne przyjęcie i odpowiedni nocleg.
Willeke obiecuje wrócić rano.
– Tylko w dobrym stanie – grożę palcem strażakom. – Bo
wiecie...
– Wiemy, wiemy – odpowiadają. – Sami jutro chcemy
przejść jeden dzień z Willeke.
Kończymy obiad we trójkę. Christophe po obiedzie bierze
się za zmywanie naczyń. Aurora siedzi i piłuje sobie paznokcie.
– Niedługo to już tak będzie, że tylko mężczyźni będą zmywać, a kobiety się przyglądać – wybucha perlistym śmiechem. –
Kobiety będą miały wąsy, a mężczyźni będą nosić spódnice –
snuje paryskie rozważania intelektualne.
Staram się nie brać tego na poważnie. Młoda jeszcze dziewczyna i może się trochę powygłupiać. Pomagam Christophe i
624

wycieram talerze. Zastanawiamy się, jak to będzie jutro. Czy
Willeke naprawdę wróci w dobrym stanie. Bo sądząc z emocji,
to zapowiadało się na niezłą zabawę. A potem wiadomo, ciężko
iść. Ostatecznie wędrujemy do swoich łóżek. Wyciągam się na
wznak. Wciąż pulsuje we mnie ten dzień pełen wrażeń. Pełen
emocji i jakiejś radości, jaką przywieźli tutaj ci strażacy z Holandii. Wreszcie wszystko cichnie. Moje myśli też powoli gasną. Zamykam oczy. Już ciemno. Sen, jak zawsze przyjaźnie,
obejmuje mnie swymi ramionami.
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Dzień 86. Hagetmau
Jesteśmy już po śniadaniu i krzątamy się we trójkę, przygotowując do wyjścia. Ja, jako jedyny, zakładam na plecak pokrowiec przeciwdeszczowy. Teraz nie pada, ale prognoza odczytana z komórki mówi, że może być deszcz. Drzwi się otwierają i
wchodzi Willeke ze swoimi kompanami. Witamy się serdecznie. Uściskom i pytaniom nie ma końca. Jak było? Jak się bawiłaś? I tak dalej.
– Pójdziemy dzisiaj z wami jeden etap – oznajmia jeden ze
strażaków. – Chodźcie, kto chce, może zostawić plecak w samochodzie i iść bez niego.
Waham się. Z jednej strony byłoby o wiele lżej. Z drugiej...
wyszedłem z domu w butach z kijami i z plecakiem, i tak dokładnie chcę dojść do Santiago. Bez żadnego wspomagania,
oszukiwania, podwózek, ułatwień. Wtedy to już nie byłoby to
samo. To jest moja pielgrzymka, marsz z tymi kilogramami na
plecach. To jest mój wybór. Przecież nie chodzi o to, żeby jak
najłatwiej dotrzeć do Santiago. Christophe i obie kobiety składają swoje plecaki w przepastnym wnętrzu strażackiego busa.
Ja uprzejmie dziękuję i zachowuję swój na plecach. Jest jeszcze
całkiem noc, ale ciepło. Mam na sobie tylko bezrękawnik. W
atmosferze powszechnej radości, śmiechu i rozmawiania nasza
grupa, pewnie kilkanaście osób, rusza do przodu. Idę trochę z
tyłu, bo od razu narzucili spore tempo, a mi jest trochę trudniej.
Widzę, jak Christophe wraca się od czoła w moją stronę.
– Słuchaj, a alberga to jest zamknięta? – pyta mnie.
Zatrzymuję się i myślę. Nie mam pojęcia. W całym tym rozgardiaszu chyba nikt o tym nie pomyślał.
– Nie wiem. Chyba nie.
– To pójdę sprawdzić.
– Czekaj – nie chcę go zostawiać samego, widzę, że nie ma
plecaka ani mapy, ani GPS – pójdę z tobą.
Dochodzimy do albergi, której drzwi stoją otwarte na oścież,
a ze środka, przez drzwi i okna, wydobywa się jasne światło.
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– Pójdę, pogaszę i pozamykam – oferuje się Christophe.
– Dobra. Zaczekam tu na ciebie.
Wesoła grupa zaczyna powoli niknąć w oddali. Stoję przed
albergą, obserwując, jak kolejne światła w jej wnętrzu gasną.
Wreszcie Christophe wychodzi i zamyka drzwi wejściowe. Ruszamy w ślad za głównym peletonem. Są daleko i idą szybko.
Widzę, jak mój towarzysz się niecierpliwi.
– Jak chcesz, to biegnij. Ja z plecakiem nie dam rady.
– Serio?
– Serio, zasuwaj.
Christophe rusza szybkim kłusem i po krótkim czasie niknie
mi z oczu razem z całą grupą. Idę uparcie naprzód w ich kierunku albo przynajmniej w kierunku, gdzie ich widziałem i spodziewam się odnaleźć. Mijają minuty. Po dłuższym czasie zatrzymuję się bezradny na jakimś skrzyżowaniu, jeszcze w
Mont-de-Marsan. Zaczyna padać deszcz. Światła latarni w
deszczu rozszczepiają się niczym pajęczyny blasku. Nigdzie nie
widzę Holendrów i dwojga Francuzów. Nie ma ich. Próbuję odnaleźć znaki szlaku świętego Jakuba, ale bezskutecznie. Przewodnika nie wyciągnę, bo leje. Szkoda, że nie poczekali. Ale co
zrobić, Zachód, radość. Kto by tam się przejmował. Ale nie powinno się zostawiać swoich za plecami. Jeśli idziemy razem, to
znaczy, że idziemy razem. Dlatego ja zostałem i cofnąłem się z
Christophem. Pochylam się i, próbując w ten sposób osłonić komórkę od deszczu, wywołuję GPS i mapę. Wyznacz drogę do
Hagetmau. Po chwili odzywa się komenda podająca kierunek.
Chowam komórkę i ruszam w drogę. Powietrze się ochładza, a
deszcz robi się bardziej intensywny. Nie mam na sobie kurtki
przeciwdeszczowej, więc moknę. Nic to. Dam radę. Nie jestem
z cukru, to się nie rozpuszczę – przypominam sobie stare maksymy. Ranek przynosi ze sobą ponurą szarość. Niebo, całkowicie zakryte chmurami, wciąż roni deszcz. Robi mi się porządnie
zimno, ale idę nadal, w końcu organizm od marszu się rozgrzewa, więc i mój się rozgrzeje – pocieszam się. Po ponad dwóch
godzinach mam dosyć, kaszlę i trzęsę się z zimna. Przemoczenie w połączeniu z wiatrem wygrywa z moją determinacją. Wi627

dzę wiatę przystanku po mojej prawej stronie. Chronię się tam
przed lejącymi się z nieba strugami deszczu. Zdejmuję plecak.
Ściągam mokrą koszulkę. Zdejmuję z plecaka pokrowiec i wyciągam ręcznik. Wycieram mokre ciało. Matko, jak zimno. Wyciągam suche ubranie. Koszulkę, cienki polar i kurtkę przeciwdeszczową. Nie będę się więcej wychładzał. Siadam na ławce.
W moich butach chlupoce woda. Z tym akurat już nic nie da się
zrobić. Wyciągam chleb tostowy i masło. Muszę coś zjeść. Muszę się rozgrzać. Pyszne. Słodkie. Przynajmniej tak to odczuwam. Poza tym będzie mniej w plecaku, więc lżej nieść. Jem do
syta, po czym ponownie zakładam swoją „uprząż”. Idę dalej w
deszczu. Droga, w odróżnieniu od poprzednich kilku dni, staje
się bardzo pofałdowana. Łagodne podejście kilkadziesiąt metrów w górę, łagodne zejście w dół. I od początku. I jeszcze raz.
Cały czas w górę albo w dół. Gdy deszcz na chwilę ustaje, zatrzymuję się przy rosnących z boku jeżynach. Odkładam kije i
konsumuję witaminy. Koniecznie potrzebne w czasie takiej mokrej pogody. Po chwili znów jestem na trasie, niestety ponownie
zaczyna lać. Kurtka chroni, ale nie w stu procentach. Jakoś tak
wilgoć przedostaje się przez nią pod spód i, wraz z upływem
kolejnych godzin, robię się na powrót mokry. To wszystko potęguje moje zmęczenie, więc witam z ulgą wiatę następnego
przystanku. Zdejmuję nawet buty, ale mokre skarpetki na wietrze szybko wychładzają mi stopy. Ponowne włożenie butów to
spory dyskomfort. Boli mnie biodro i kręgosłup. Źle się idzie w
deszczu. Taki człowiek skulony jakiś. Mógłbym jeszcze sięgnąć
po ponczo, ale nie chcę. Ruszam i zamykam się w tym marszu.
Po prostu robię kolejny krok i zapominam o poprzednim. Poprawiam zapięcie plecaka, gdy boli mnie za bardzo i idę dalej.
W tym samopowtarzającym się rytmie docieram do Hagetmau. Deszcz wprawdzie znów ustaje, ale stalowe niebo grozi,
że lada moment chłodny prysznic może ponownie zmoczyć
przechodniów. Idę ulicami Hagetmau i żałuję. Żałuję, że nie ma
słońca, że jestem taki zmęczony. Żałuję, bo to piękne miasteczko. Wszystko w nim jest ładne. Mógłbym tu mieszkać. Kwiaty,
trudno uwierzyć, że to możliwe, jeszcze piękniejsze niż gdzie
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indziej. Zatrzymuję się na jakiejś głównej ulicy i pytam przypadkową osobę o schronisko dla pielgrzymów.
– Najpierw musi pan pójść po bilet – tłumaczy mi czarnowłosa Francuzka. – Pójdzie pan tędy, w dół. Potem będzie jedno
rondo. Prosto. Drugie rondo i trzecie. Dopiero na trzecim skręci
pan w lewo i pójdzie pan na basen.
– Na basen?
– Tak, na basen. Na basenie pan dostanie bilet do schroniska
i tam pan zapłaci. A schronisko – rozpoczyna dłuższe tłumaczenie, którego chwilowo nie jestem w stanie sobie zobrazować.
Żegnam się z nią i idę za jej radą. Trochę to dziwne, żeby iść
na basen, jeśli się szuka albergi, ale mniejsza o to. W moim
przewodniku nie ma na ten temat jednego słowa. Gdybym nie
zapytał, pewnie bym poszedł do albergi i okazałoby się, że nie
mam tego biletu. Mijam kolejne ronda. Są malutkie i śliczne.
Pełne kolorowych kwiatów, które nawet teraz, zmoczone i przy
braku słonecznego światła, przyciągają wzrok swoim pięknem.
Na trzecim rondzie skręcam w lewo i rzeczywiście, widzę przed
sobą spory obiekt sportowy. Wchodzę do środka przez przeszklone drzwi. Młoda dziewczyna obsługująca klientów wchodzących na basen nie jest zaskoczona moim widokiem. Od razu
wie, o co chodzi. Pięć pięćdziesiąt – taka jest opłata. Notuje
moje dane w jakimś kajecie, po czym otrzymuję mapkę z kodem do zamka. Na schematycznej mapce zaznaczone są mniej
więcej ulice miasteczka i domek albergi przy jednej z nich.
Dziękuję jej i posługując się tą mapą, przemierzam miasto. Mijam siedzibę informacji turystycznej, widziałem ją przedtem –
zamknięta. Jest sobota, więc może dlatego. Trafiam na ulicę,
przy której mieści się schronisko. Niestety na mapce nie ma adresu albergi. Idę więc i uparcie lustruję fasady mijanych budynków i budyneczków. Nie chcę przeoczyć mojego miejsca noclegu. A przecież może być oznaczone niewielką muszlą albo jakimś napisem. Więc patrzę i patrzę, idę i idę. Nie wiem, jak długo. Chyba już ponad kilometr przeszedłem i nic. Pomyliłem
się? Miasto się kończy. Może przeoczyłem. Dlaczego nie napiszą adresu? Ulica ta i ta, numer taki a taki. Jaki w tym problem?
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A idzie się wtedy spokojnie, patrząc na numerację domów. Po
następnych stu metrach ogarniają mnie zarówno wątpliwości,
jak i irytacja na organizację noclegu dla pielgrzymów. Wreszcie
na samym końcu miejscowości, po prawej stronie ulicy dostrzegam upragnioną albergę. Niestety deszcz znów pada. Przechodzę przez niewielką bramkę, następnie otwieram drzwi piętrowego domu za pomocą kodu zapisanego na kartce z mapą.
– Dzień dobry – witam po francusku jakąś młodą dziewczynę. Ile może mieć lat? Piętnaście? Mniej? Rozglądam się po
parterze. Jest tu kuchnia. Salonik do jedzenia. Pralnia. Sala do
spania musi być na piętrze. Zdejmuję mokre buty i odstawiam
na półkę. Widzę jeszcze trzy pary. Odstawiam też kije i z plecakiem wędruję po schodach na górę. Drzwi w prawo są przymknięte. Słyszę zza nich jakąś rozmowę. Na wprost jest sala z
czterema łóżkami. Wybieram pierwsze wolne. Nareszcie. Dotarłem. Zdejmuję z siebie wszystkie przemoczone rzeczy. Przebieram się. Kładę się na łóżku i odpoczywam. Za oknem szumi
deszcz. Zamykam oczy. Słucham tego szumu. Wpada we mnie.
Wnika pod skórę, rozluźnia moje mięśnie i uspokaja myśli. Odpoczywam. Nic nie myśląc i nie robiąc. W końcu wstaję. Trzeba
zająć się higieną i choćby trochę przeprać przepocone i mokre
rzeczy. Wyschną? Pewnie nie. Przypnę je do plecaka i będą się
suszyć następnego dnia. Gdy wszystkie te wstępne sprawy mam
za sobą, idę do kuchni. Gotuję swój nieśmiertelny makaron. W
saloniku spotykam nowych pielgrzymów. To francuskie małżeństwo z córką. On – biały mężczyzna, trochę chyba młodszy
ode mnie. Ona – śniada i piękna kobieta. Córka ładna i inteligentna, ale jakaś przygaszona, trudno mi to określić. Jemy i rozmawiamy o Francji, o Polsce, o pielgrzymowaniu. I dowiaduję
się, że spotkała ich tragedia. Stracili jedno z dwojga swych
dzieci. Dwa miesiące temu. I teraz idą z córką na Camino. Idą
do pierwszego września, bo wtedy dziewczyna ma wrócić do
szkoły. Dziwne i szczere są te rozmowy z ludźmi na Camino.
Jeśli mnie słyszysz, Boże – zaczynam krótką modlitwę w myślach – to polecam ci tych ludzi. Ich serca. Ich samych. Jeśli
możesz, a możesz przecież, bo Ty wszystko możesz, to otul ich
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miłością. Swoją miłością. Miłością niezniszczalną, bo nie z tego
świata. Miłością przepotężną, bo przywołującą nas do istnienia.
Miłością wieczną, bo była, zanim my jesteśmy i będzie dla nas
na zawsze.
– Tu wszystko zamknięte w niedzielę, a i sporo w sobotę –
mówię. – W Polsce jest inaczej. Wiele sklepów w niedzielę jest
otwartych. A przecież kościół mówi, żeby do sklepu wtedy nie
chodzić. W Polsce ludzie chodzą do kościoła, a we Francji niespecjalnie – dzielę się spostrzeżeniami.
Rozmawiamy o podobieństwach i różnicach między krajami.
W drzwiach pojawiają się Christophe i Aurora. Mają na sobie
strażackie płaszcze przeciwdeszczowe. Chwilę po nich wchodzi
Willeke. Wkrótce już w siódemkę siedzimy i rozmawiamy, także o sobie.
– A ma pan dzieci? – pyta mnie Francuz.
– Tak. Dwoje – pokazuję na palcach.
– A żonę? – pyta jego małżonka.
– No oczywiście. Skoro mam dzieci, to chyba i mam żonę –
odpowiadam z widocznym zdziwieniem.
– A dlaczego oczywiście? – trochę z przekąsem pyta Aurora.
– No... nie wiem, jak to ująć – waham się – to chyba naturalne. Najpierw się ma żonę, potem się ma dzieci. Przecież tak
jest.
– Phi – obrusza się na to Aurora. – Ja mam przyjaciela, a on
ma troje dzieci z dwoma byłymi żonami.
Oczy mi się lekko rozszerzają.
– No... u nas to raczej jest tak, jak u mnie. Taki kraj – zakańczam dyskusję w tym wątku. Tak się jednak zastanawiam, czy
jej wybór ma sens, to znaczy czy rokuje jej szczęście. Czy ona
będzie się czuć spełniona przy facecie, którego wybrała? Pomijając wszelkie kwestie religijne czy etyczne, czy to jest właśnie
to, o czym marzy młoda kobieta? Czy też jest to przykry wybór,
bo o inny w zasadzie już trudno?
Po kolacji zmywanie i porządki. Z żalem patrzę przez okno.
Tak bym chciał pójść popatrzeć na Hagetmau. Gdy człowiek,
przemoczony całodziennym deszczem, znajdzie w końcu schro631

nienie, to się w nim kuli i zostaje, i ostatnią rzeczą, jaką by zrobił z własnej woli, byłoby ponowne wyjście na deszcz. Wreszcie trafiamy do naszych łóżek. Jutro mamy iść do Orthez. Już
sama nazwa brzmi trochę po hiszpańsku. Mój przewodnik powiada, że alberga w Orthez to Hotel de la Luna. Pamiętam, jak
Alain w Vézelay śmiał się, gdy zaznaczał mi to miejsce, że w
Orthez będę spał w prawdziwym hotelu. Aurora mówi, że klucz
będzie można dostać w informacji turystycznej dopiero po
czternastej trzydzieści, więc nie ma się gdzie spieszyć. Ja jednak pójdę z samego rana. To niedziela, ale może jakieś sklepy
będą otwarte i kupię sobie coś do jedzenia, jeśli dojdę wystarczająco wcześnie. Moje zapasy już się wyczerpały. Światło gaśnie. Za oknami szumi wszędobylski deszcz, przynosząc kwiatom nadzieję, roślinom zieleń i życie, ludziom spokój i ukojenie. Zamykam oczy. Zasypiam.
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Dzień 87. Orthez
Jest siódma dwadzieścia. Wyszedłem o szóstej. Pochmurno,
choć teraz już jasno. Stoję właśnie przed przydrożnym krzyżem, na którym rozpięty wisi Jezus. Całość jakby wczoraj ktoś
postawił i wymalował. Tchnie świeżością. Chyba pierwszy raz
we Francji. Wcześniej napotykane krucyfiksy, zarówno te z kamienia, jak i z metalu, omszałe, porośnięte mchem czy pleśnią.
Jakby zapomniane, jakby z innej epoki, z innego czasu, który
minął bezpowrotnie i tylko one jeszcze dryfują przez czas, zanim kiedyś tam w nim zatoną. Ten krzyż przede mną jest wręcz
nieprzyzwoity w swojej nowości. Postać Jezusa pomalowana
białobeżową farbą, jego włosy i broda ciemnobrązową. Tak też
gwoździe. Dziwny to Bóg, co daje się zabić. Zamiast rządzić.
Właściwie dlaczego nie było inaczej? Dlaczego Jezus nie przyszedł w obłokach i ogniu? Czemu nie zademonstrował na żądanie Faryzeuszów swoich zdolności czynienia cudów? Przecież
wtedy uwierzyliby w niego. Na niego czekali. Jego chcieli. Ale
nie takiego, który przegrywa. Wszyscy czekamy na wygraną.
Na zwycięstwo. Na sukces. Uczymy się wygrywać. Jak smakuje zwycięstwo, pyta reporterka zdobywcę pierwszego miejsca w
zawodach. Nigdy nikt nie pójdzie zapytać, jak smakuje porażka.
Właściwie dlaczego? To przecież żadna sztuka rozmawiać po
zwycięstwie. Dzielić się emocjami. Mówić o własnych planach.
W porażce człowiek zazwyczaj jest sam. I sztuka to zachować
się właściwie, gdy się przegrywa. Gdy mimo wszystkich włożonych sił, najlepszych chęci i intencji, pełnego poświęcenia.
Przegrywamy. Bo inny był lepszy. Bo ktoś nas oszukał. Bo tak
wypadło i już, leżymy. I co byśmy nie zrobili, prowadzi znów
do porażki. Chyba rozsądniej byłoby uczyć ludzi zachowania w
obliczu klęski. Jak planować przyszłość. Co zrobić z emocjami?
Jak oceniać to, co się stało? A może wreszcie porażka i zwycięstwo to tyko nasze opinie o wynikach naszych starań. Może nie
ma większego znaczenia, czyśmy zwyciężyli, czy przegrali. Liczy się tylko, czy daliśmy w tych zawodach z siebie wszystko i
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czy potrafimy zachować poczucie humoru. Czy też, hipnotycznie, powiążemy siebie z rozwojem wydarzeń i efektami naszych
starań, i wtedy rozkwitniemy radością, jeśli nam się uda albo
opadniemy w smutek, gdy będzie przeciwnie. Czy Jezus ostatecznie zwyciężył? Pewnie tak. Spełnił swoją misję. Wykonał
zadanie. Może rzeczywiście jakoś otworzył nam drogę. Drogę
powrotu. Do Miłości. Do miłowania Miłości. Może jego śmierć
coś zmieniła we wszechświecie. Jakąś strunę. Jakąś melodię.
Jakiś cień rozproszyła. Mijam ten krucyfiks i wędruję dalej.
Dzisiejszy etap nie jest długi i zamierzam go przejść bez odpoczynku. To niedziela, więc może będę w kościele. W końcu Orthez to spore miasteczko.
Prawie połowa drogi na dzisiejszy dzień. Przechodzę przez
kolejną niewielką miejscowość. Cała tonie w jakichś dziwnych
drzewach obsypanych czerwonymi kwiatami. W słońcu musi tu
być zachwycająco. Wszędzie porządek i czystość. I znów –
wszystko nieporównywalnie bardziej zadbane niż w północno-wschodniej Francji. Różnice są naprawdę uderzające.
Mijam kolejny obelisk upamiętniający poległych w pierwszej
wojnie światowej. Chwała żołnierzy w całej Europie jest pamiętana. Chyba najdziwniej wyglądał ten świetnie utrzymany
cmentarz żołnierzy sowieckich w Niemczech. Nie mogę się pozbyć odczucia bezsensowności tych wojen. Jakiegoś rozdarcia,
gdy myślę o tych wszystkich młodych ludziach, pędzących setkami i tysiącami na spotkanie kul. Tacy też jesteśmy. Drapieżni,
agresywni. Całkiem tego wyeliminować się nie da. Ale żeby tak
na swojej europejskiej ziemi... Kwiaty z drzew już częściowo
opadły i są teraz niczym dywan na placu, który mijam. Rozsypane drobiny czerwieni. Aż strach tu postawić nogę. Mijam te
przejawy piękna i idę swoją drogą. Po dłuższym czasie napotykam krowy. Wszystkie są jasnej, prawie białej maści. Jak zwykle przystaję. Podnoszą łby i przyglądają mi się. Zaczynam mówić. Nie potrafię sobie darować. Słuchają z uwagą, wpatrzone
w moją postać. Wiem, że się rozumiemy, nawet jeśli mówimy
innymi językami. W końcu życzę im dobrze. Dla nich jestem
ciekawym przechodniem. Kto wie, może nawet pielgrzymem.
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Pasą się wolno, mają ogromną łąkę do swojej dyspozycji.
Wśród nich są młode cielęta. Wyrażam im swoje uznanie i jak
zwykle zapewniam, że dzień będzie dobry i żeby się trzymały.
Odprowadzają mnie wzrokiem, zanim nie odwrócę głowy.
Sympatyczne te zwierzęta. Chyba najgorzej rozmawiało mi się
z końmi w Niemczech. Całkiem zniemczone były. Próbowałem
tak, próbowałem inaczej, a te jakieś tępe takie. Może powinienem wtedy po niemiecku? Jest pochmurno, ale ciepło. Po ostatnich deszczach zieleń nieco odżyła i trawa wydaje się nieco
bardziej soczysta. Do Orthez dochodzę około dwunastej. Tabliczka po raz pierwszy jest w dwóch językach. Zresztą nawet
nie wiem, co to za drugi ten język, bo brzmi napis bardzo podobnie. Na górze jest „ORTHEZ” a na dole „ORTES”. To po
hiszpańsku czy po baskijsku? A może jakiś inny dialekt? W
każdym bądź razie w Europie to standard, że na pograniczu krajów nazwy są dwujęzyczne. Ludzi przecież dokładnie nie da się
oddzielić, więc trochę jednych i drugich mieszka po obu stronach granicy.
Odnajduję najpierw adres, pod którym mieści się alberga. Jakaś solidna, drewniana brama z tabliczką w języku francuskim i
odpadającą z futryny farbą w kolorze niewiadomym. Specjalnie
dobrego wrażenia to na mnie nie robi. Wędruję do biura turystycznego. Pani bardzo uprzejma. Otrzymuję klucz do „hotelu”.
Po opłatę przyjdzie ktoś później. Wracam. „Numer 14, Hotel de
la Lune” – głosi napis na tabliczce. Wchodzę w bramę. Przede
mną dwupiętrowa kamienica z poddaszem. Z lewej strony,
wprost na piętro, biegną schodki. Tam jest wejście oznaczone
znakiem szlaku świętego Jakuba. W środku czysto i ładnie. Są
dwie sale do spania, łazienka, toaleta i kuchnia. Zostawiam
wszystkie rzeczy i wychodzę w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Udaje mi się, bo nieopodal jest otwarty do czternastej niewielki sklep. Ze standardowymi zakupami wracam do albergi.
Chwilę później wpada Christophe.
– Gdzie dziewczyny?
– Zostały gdzieś po drodze. Wolno idą – odpowiada Francuz.
Proponuję mu wspólny posiłek, bo właśnie nastawiłem ma635

karon na gotowanie. Konsumujemy go razem. Z Christophem
fajnie mi się rozmawia, mimo słabego zestawu słów. Z tego, co
się zorientowałem, to nie ma rodziny, czyli żony i dzieci. Ale
ma siostrę i codziennie do niej dzwoni. Żeby było śmieszniej,
nie ma też telefonu komórkowego, tylko korzysta z automatów.
Całkiem tego nie rozumiem. Ale jest w nim coś ujmującego.
Coś, co sprawia, że przyjemnie być w jego towarzystwie. Christophe narzeka na nogi. Porobiły mu się jakieś bąble i strasznie
mu to dokucza. Proponuję swoje plastry, których nie wykorzystałem, ale on już kupił w aptece. Kupił też żelowe wkładki do
butów, żeby zmniejszyć nacisk na bolące miejsca.
– Pewnie idziesz bez odpoczynku – zaczynam porady. Kiwa
głową. – No widzisz, trzeba odpoczywać. Organizm się regeneruje – doradzam.
Sam jednak też chodzę bez odpoczynku. Tyle że ja to co innego. Christophe zaczął całą drogę kilka dni temu. Ja kilka miesięcy temu. Właściwie temat odcisków czy pęcherzy mam już
całkiem za sobą. Skóra stóp tak mi się przyzwyczaiła do stałego
nacisku, że zdaje się zupełnie już nie reagować na długie marsze. Co innego ten łuk stopy, w którym ciągle następują jakieś
przesunięcia. Na dodatek w butach coś mi się w środku popruło
i zdarza mi się, że mały palec prawej stopy wpada w jakąś wewnętrzną szczelinę. Za każdym krokiem wtedy jakaś siła odgina
go od stopy. Można z tym oszaleć. Próbowałem tam zajrzeć i
wybadać, ale poza tym, że faktycznie jest jakieś uszkodzenie, to
niewiele więcej mogłem rozeznać. But jest tak zbudowany, że
w zasadzie nie ma tam dostępu.
Przychodzą też nasze panie. Zmęczone, ale szczęśliwe. Więc
teraz spędzimy razem noc w hotelu. Zostawiam im klucz na
wszelki wypadek i wychodzę do miasta. Tym razem chcę znaleźć kościół i mszę świętą. Do największego, widocznego z daleka kościoła jest dość blisko. Niestety z tego, co potrafię przeczytać, msza była rano i więcej już nie będzie. Otwieram mapę
na komórce i szukam innych możliwości. Mapa jest niedokładna i żadnych świątyń nie pokazuje. Zaczepiam przechodzących.
Odpowiadają mi po francusku, wskazując drogę.
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– Nie mówicie po angielsku?
– Nie. Ale mówimy po hiszpańsku.
Niestety dla mnie to jeszcze gorzej. Idę we wskazanym kierunku i pytam po jakimś czasie ponownie. Kierowany tak kolejnymi wskazaniami, dochodzę do jakiejś kaplicy, ale tu także nie
ma mszy świętej. Raz jeszcze pytam i raz jeszcze idę, i szukam.
W sumie chodzę już prawie godzinę i nie mogę znaleźć jakiegoś kościoła z mszą. Dochodzę wreszcie do granicy miejscowości. To na nic. Niestety. Bariera językowa nie zawsze daje się
pokonać. Wracając, wybieram jeszcze trochę inną drogę. Kościół się nie schowa. Wieża wysoka. Każdy przecież widzi. Po
to się go właśnie tak buduje, żeby każdy widział. Żeby był elementem krajobrazu. Żeby się wrył w pamięć i w światopogląd.
Niestety żadnej takiej bryły nie jestem w stanie odnaleźć. Zmęczony i trochę sfrustrowany wracam do albergi. Wieczór już. W
schronisku pojawia się nowy gość. Belg, który stąd właśnie
chce zacząć swoje Camino do świętego Jakuba. Jest młody,
sympatyczny i pali. Na szczęście wychodzi na zewnątrz ze swoim nałogiem. Nie mam nic przeciw palącym. Nie są lepsi ani
gorsi od innych. Byle nie zadymiali pozostałych. Gadania o nałogu nie biorę za poważnie. Każdy z nas ma nałogi. Takie lub
inne. Wszyscy jesteśmy uzależnieni. Od pragnienia szczęścia.
Tylko to uzależnienie ma rozmaity charakter. Ktoś pragnie
żony, ktoś męża, ktoś dzieci, ktoś szacunku, ktoś sławy, ktoś
władzy, ktoś pieniędzy czy czegoś jeszcze innego. Zawsze jest
to coś. Chyba tylko buddyzm i dosłownie pojmowane chrześcijaństwo przeciwstawiają się takiemu uzależnieniu. To znaczy
mówią: – strać swoje życie. Strać wszystko, czego pragniesz.
Strać to, a będziesz wolny – mówi buddyzm. Strać to, a będziesz żył – mówi chrześcijaństwo. Zresztą w tym drugim przypadku obstawiałbym stwierdzenie: będziesz szczęśliwy. Czy
można stracić pragnienie wszystkiego, czego nam potrzeba do
szczęścia i być szczęśliwym? Pewnie można się dowiedzieć
tego tylko drogą eksperymentu. Ale kogo na to stać? Kogo stać
na utratę własnego życia? Czyli tego wszystkiego, czym się
żyje. Tego wszystkiego, co jest ważne i drogie sercu. Kto nie
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będzie miał w nienawiści swego ojca, matki, żony, a nade
wszystko siebie samego – tak chyba stawiał warunek szczęścia
Jezus. Warunek pójścia za nim. Więc utrata wszystkiego. Czy ja
wszystko straciłem w tej podróży? Pewnie nie. Choć porzuciłem wiele. Dom. Bliskich. Komfort. Spokój. Bezpieczeństwo.
Pewność jutra. Mam w sobie tylko to dążenie. Plecak na ramionach i buty, i trud.
Ciągle się zastanawiam, jaką drogę wybrać. Zasadniczo,
gdybym chciał iść Camino del Norte, to z Orthez powinienem
skręcić na zachód, w kierunku Bayonne i Irun. Jeśli pójdę teraz
na południe, to będzie raczej droga w kierunku Camino Frances, które zaczyna się w Saint Jean Pied de Port. Dokucza mi
stopa, więc skłaniam się ku Frances, bo łatwiejsze i krótsze trochę. Ale tak naprawdę jestem rozdarty. Dojdę więc do Saint
Jean Pied de Port i tam ostatecznie będę musiał wybrać. Nie
będę już mógł odkładać decyzji w żaden sposób. Poza tym trasę
do Saint Jean Pied mam wytyczoną w moim przewodniku. Tam
też mam wskazane schroniska. Gdybym teraz odbił ze szlaku w
bok, to szedłbym na dziko, co zawsze trudniejsze i bardziej ryzykowne.
Jemy wspólnie kolację. Aurora podała zupę warzywną. Pytam ze zdziwieniem, czy sama zrobiła. W odpowiedzi Francuzka wybucha śmiechem. Zanosi się śmiechem i mówi coś do
Christophe. Teraz i on pęka ze śmiechu. Śmieją się i wymieniają ze sobą uwagi, od których śmieją się jeszcze bardziej.
– Dlaczego się śmiejecie? – pytam.
– Bo, hahaha, bo jesteś taki szalony. Myślałeś, że ja zrobiłam
zupę z warzyw, a to jest zupa z lodówki. Hahahahaha.
Koncert śmiechu i wymiany zdań na mój temat po francusku
trwa nadal. Tylko Willeke się nie chichocze, ale ona nie zna
francuskiego. Czuję się z tym nieswojo. Jakoś tak nie rozumiem
tego poczucia humoru. Pewnie dla Aurory pomysł, że mogła
ugotować zupę z warzyw, jest jakiś całkiem od rzeczy. Dla mnie
sprawa bardziej naturalna. Jakaś kostka rosołowa, tarka, warzywa, można coś upichcić. A jeść pozostałości z lodówki to trochę
średni pomysł. Salwy śmiechu wreszcie wygasają, choć ja tracę
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humor. Rozmawiamy jeszcze o następnym etapie. Christophe
mówi, że chyba jutro pójdzie w Orthez do lekarza, żeby obejrzał jego nogi, więc nie da rady dojść z nami na następny nocleg. My uzgadniamy, że najlepiej będzie dotrzeć do Saint-Palais. Potem już tylko dzień drogi do Saint Jean Pied de Port i...
Hiszpania. Nigdy bym nie pomyślał, że mogę zajść tak daleko.
Naprawdę nigdy. Nigdy nie było we mnie przekonania, jakiejś
pewności takiej spokojnej, że dojdę. Było pragnienie i jakaś
obietnica, którą zdało mi się, że słyszałem. Ale oto jestem. Tak
daleko. Dwa dni drogi od granicy Hiszpanii. Z mojego miasta, z
Lublina, przez żyzną i zieloną Polskę, mój dom. Przez przyjazne i pełne pagórków Niemcy, w których zachodniej części poluje się na portfele pielgrzymów. Przez niezrównaną we wszystkim Francję aż tutaj, do Hotelu de la Lune, w towarzystwie Holenderki, dwojga Francuzów i Belga. Nasze życie to cholerna
podróż. Najpiękniejsza i najcudowniejsza na świecie. Najbardziej niezwykła i oszałamiająca. I najtrudniejsza zresztą. Cudnie mi się to odbija w mojej pielgrzymce. Tak bym chciał, żeby
obie podróże dobiegły do celu. To znaczy do szczęścia. Tu, tego
bieżącego. Tam, tego już na zawsze. Gasimy światło. Układam
się na swoim łóżku. Na szczęście nie są to łóżka piętrowe, więc
jest wygodniej. Mimo tego, że jest pościel, zawijam się w śpiwór. Dobrze się w nim czuję. Zżyłem się z nim przez te osiemdziesiąt siedem nocy. Większość spędziliśmy razem. Ja osuwający się w sen, on wiernie mnie otulający. Śpiwór ma kaptur, co
sobie bardzo cenię. Pod tym kapturem mam zwinięty polar pod
głową. Kładę teraz na nim policzek. Podkulam nogi. Zamykam
oczy.
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Dzień 88. Saint-Palais
Lubię noc, gdy wstaję wcześnie i wychodzę, i otula mnie
czerń, w której lśnią tylko latarnie i światła samochodów. Idę
przez most w Orthez. Jest wąski i kamienny. U jego krańca,
właśnie przede mną, kamienna wieża, a w niej brama, przez
którą przechodzi droga prowadząca dalej w miasto. Cudnie to
wszystko wygląda nocą. Jakby poważniejsze, dostojniejsze, jakby budowle i elementy architektury pokazywały jakąś swoją
inną, skrywaną na co dzień twarz. Jakby to była chwila intymności z nimi, moment, kiedy uśmiechają się do człowieka i mówią – popatrz! Patrzę, przechodzę przez tę bramę. Pewnie kiedyś miała rolę czysto praktyczną. Była bramą do miasta. Broniła i żywiła, umożliwiała pobór cła i kontrolę każdego, kto
wchodzi. Dziś, jak wiele pozostałości po czasach dawnych i minionych, stanowi obiekt estetycznego zachwytu. Zwłaszcza teraz, w nocy.
Poranek wstaje zamglony, jakby zaspany, jakby nie obudził
się jeszcze i tylko jedną nogą stojąc na ziemi, ziewał i przeciągał się, zanim odsunie mgły, a słońce na dobre zaświeci nad
ludzkimi sprawami. Sylwetka po prawej stronie informuje
mnie, że jestem na szlaku. Pomnik naturalnej wielkości przedstawia idącego mężczyznę. Ma płaszcz, długi kij, jakiś woreczek u pasa, chyba na wodę. Na głowie charakterystyczny kapelusz, i muszlę, i brodę. To święty Jakub rzecz jasna. Niezłą karierę zrobił ten Apostoł. Nie ma żadnego jego listu, ten, który
jest, to list jego imiennika, Jakuba młodszego. Nie za wiele o
tym starszym wiadomo, poza tym, że był rybakiem i był, jak się
to po polsku mówi, trochę narwany. Synowie gromu – tak określał jego i jego brata Jezus. A teraz proszę. Jakub tu, Jakub tam.
I ludzie z całego świata, z różnych krajów, języków, cywilizacji,
chodzą sobie ścieżkami świętego Jakuba. Chodzą nimi, nawet
jak o nim wcale nie pamiętają. O tym, że chodził pytać Jezusa,
kiedy właściwie będzie koniec świata. O tym, że był rybakiem i
przejmujący połów ryb był początkiem jego powołania. O tym,
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że został stracony przez władzę świecką, dbającą o porządek i
spokój w państwie. Każda władza chce, żeby był spokój i porządek. Bo taka jest istota władzy, no chyba, że władza jest już
całkiem szatańska i żeruje na wzniecaniu niepokojów i wrogości między ludźmi.
Ten Jakub obok drogi jest pomalowany na kolor brzydkobrązowy. Nie podoba mi się ten kolor. Mógłby być w kolorze kamienia albo w jakimś ciemniejszym. Ta moda tutejsza na malowanie rzeźb nie jest w moim guście. Słońce przeziera z prawej
strony i smuga jego światła, tuż znad drzew, dociera do płaszcza jakubowego. Na trawie jeszcze krople rosy. Idę przez nią i
buty robią się nieco mokre. Drobiazg. Dziś nie będzie padać.
Droga ciągle się podnosi. Zaczynam się pocić i głębiej oddychać. Kije mocniej wbijają się w podłoże. Już wpół do jedenastej. Po kolejnych dwustu metrach droga wychodzi w końcu na
szczyt jakiegoś wzniesienia. Obok mnie wąski pas ziemi, na
którym leżą suche połamane patyki i gałęzie. Za nim grunt obrywa się gwałtownie w dół. Dalej... wiele kilometrów zielonych
pól, które, rozciągając się w dole, poprzecinane są ciemniejszymi pasami lasów. Dalej... Gdy patrzę dalej, to coś we mnie zaczyna drżeć. Patrzę i patrzę. I wszystko się we mnie raduje.
Śpiewa z radości. Na horyzoncie, na wpół przymglone, ciemnobłękitne, mistyczne, wielkie, niezmierne rozciągają się Pireneje.
Boże mój. Doszedłem. Doszedłem aż tutaj. Po trzech miesiącach wędrówki przez większą część kontynentu. A teraz przede
mną Pireneje. Śpiewać bym chciał. Skakać. Cieszyć się. Jest w
tych górach coś, co mnie do żywego dotyka. Coś, co rezonuje
ze wszystkim, co we mnie jest. Bo były tylko nazwą. Znakiem
na mapie. Wiedzą, która jest informacją. W sumie braną na wiarę, ale hipotetyczną. Spotkać je po trzech miesiącach marszu to
zupełnie coś innego. Coś, co dotyka człowieka. Dotyka go
wprost. Dotyka mnie. Są wielkie. Choć to wcale nie największe
góry w Europie. W porównaniu z Alpami to w ogóle nie ma o
czym mówić. Ale tu są częścią mojego doświadczenia. Tego, co
przeżywam. Nie tego, co liczę, rozważam, kombinuję, porównuję. To wszystko tak naprawdę jest bez znaczenia. Liczy się to,
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czego doświadczamy. Bezpośrednio. Sami. Patrzę i wciąż
uśmiecham się pełnymi ustami. Niesamowite. Piękne. Szalone.
To jakby taki znak, że jest coś poza. Coś większego. Niż cały
ból życia. Niż cała doczesność drogi. Że pewne rzeczy, które
znamy tylko ze słów, istnieją naprawdę. I to tak ogromnie, że
nasze serce, gdy wreszcie je spotka, może naprawdę rozbłysnąć.
Czym? Światłem? Nie wiem. Nie ma takich określeń i słów na
określenie tego błysku. Mnie się zdaje, że ostatecznie – miłością. Bo wszystko jest miłością. Nie poezją, jak chciał Stachura,
tylko miłością. My jesteśmy miłością. Bóg jest miłością. Świat
jest jej przejawem. Mimo całego jego brudu, krzywd i cierpienia, jakie w nim jest zawarte, to w swoim fundamencie, który
jakoś tak mi się odsłania teraz, a który, daj Boże, odsłoni mi się
kiedyś w swojej druzgocącej, oszałamiającej pełni, świat jest
owocem miłości.
Pireneje, zawsze wiedziałem, że są. Różnica jednak między
wiedzą a doświadczeniem jest taka, jak między szklanką wody,
którą się pije, a informacją o szklance wody. Czepiamy się informacji. Czepiamy się słów, tez, opinii, doktryn, twierdzeń.
Toczymy o nie spory, kłótnie, bywa, że wojny na śmierć i życie.
A Bóg nie jest elementem doktryny. Jest strasznym wyzwaniem. Palącym czekaniem, rzeczywistością, którą strach poznać. Ale, ostatecznie rzecz biorąc, jest rzeczywistością. Łąka
przede mną opada łagodnie w dół. Trzysta metrów dalej zalegają na niej białe kształty. Za daleko, żeby wdać się w rozmowę.
Pozwalam tylko oczom cieszyć się tym widokiem. Przestrzenią,
która otwiera się przed mym wzrokiem. Mieszanką barw i bogactwa przyrody. Ta zieleń ciągnie się jakieś dwadzieścia kilometrów. Dalej zmieszana z kolorem nieba ściana Pirenejów.
Więc Europa jest. Więc świat jest. Więc my jesteśmy. Więc jest
Ziemia i na niej ludzie. Wszystko to, w swoim bogactwie, jakoś
bezpośrednio teraz do mnie dociera. Wszyscy ci ludzie, cała ta
ziemia, szczególnie europejska. I jakoś tak wierzę w ludzi.
Może na przekór. Wszystkim pesymistom. Mnie samemu. Wierzę, że w ludziach jest ogromnie dużo dobra. Wierzę, że każdy
może się zachwycić przecudnym widokiem, przejąć pięknem,
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podać rękę drugiemu, być uczciwym. Nasza błękitna planeta
będzie się obracać dalej wokół swojej osi. Kosmicznie niezwykły eksperyment będzie się nadal toczył na jej powierzchni. A
fale jego znaczeń sięgają pewnie dużo dalej niż do granic znanego nam wszechświata. Ale los człowieka to nie tylko kontemplacja i zachwyt. Nie śmiałbym się teraz, gdybym nie powziął
pewnej decyzji. Gdybym z konsekwencją czołgu jej nie realizował. Gdyby nie dyscyplina, organizacja i konsekwencja. Gdyby
nie upór i pokonywanie trudności. Więc, koniec końców, nasze
życie jest zadaniem. Jest wezwaniem do harówki. Do walki.
Nie, nie o to, by kosztem drugiego żyć lepiej. Ale spór, trud,
zmaganie się to po prostu kroki. Kroki na drodze ludzi do celu.
Jakiego celu? Na niebie, na samym jego środku, unosi się strzęp
bieli. Jakby kosmyk waty. Całe niebo jest łagodnie niebieskie
trochę przesnute jeszcze mgłą. Ten kosmyk jest bezkreśnie lekki. I po prostu jest. Ruszam dalej. Schodzę teraz w dół. Widok
dalekich gór chowa się za wzniesieniami terenu. Droga znów
staje się powtarzalnością. Ciągłym wysiłkiem. Kilometrami i
godzinami, które trzeba po prostu pokonać. Palmy w mijanym
miasteczku są ogromne i rozłożyste. Obowiązuje w nim strefa
ograniczenia prędkości do trzydziestu kilometrów na godzinę. Z
labiryntu wąskich uliczek wyłania się budynek kościoła. Elegancka kamienna konstrukcja kojarzy mi się ze stylem romańskim. Ale raczej luźno i raczej w odniesieniu do pewnej tonacji
i wymowy, a nie konkretnych cech architektonicznych. Przed
kościołem plac i duża ilość samochodów parkujących w słońcu.
Mknę dalej. Mknę, bo pomijam w swojej świadomości to, co
nieistotne. Odległości między miejscami ulegają skróceniu,
przez co czuję, że podróżuję szybciej. Przechodzę przez Goinarthe. Słońce jest już w pełni. Minęło południe. Obsypane
kwiatami drzewa ozdobne wciąż przyciągają mój wzrok. Co
mam z tym zrobić, że jestem wrażliwy na barwy. Że cudowny
róż na tle błękitu nieba sprawia, że przystaję i się gapię. Pewnie
nic. Więc idę dalej. Lato chyba było dość nieubłagane dla tutejszej przyrody, bo szerokie łąki i trawniki są mieszanką barwy
zielonej i tej oznajmiającej, że źdźbła już wyschły i słońce było
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za wysoko, a deszcz nie przyszedł na czas, choć rośliny czekały.
Saint-Palais nazywa się w tutejszym drugim języku „DONAPALEU”. Śmiesznie trochę, ale taki właśnie napis znajduję przy
drodze. Na tablicy z nazwą miejscowości znajduje się też oznaczenie szlaku świętego Jakuba. Jakoś tak dumny się czuję z
tego powodu. Widzisz, Jakubie, tyle lat minęło. Obok drogi jest
barierka. Drewniana jak często we Francji. Właściwie tylko tu
spotkałem barierki z drewna, wszędzie są metalowe. Do Saint-Palais wchodzę niewiele po piętnastej. Chodnik jest usypany
z drobnych kamyków. Chrzęszczą pod stopami, ale mam grube
podeszwy, więc to dla mnie żaden problem. Gorąco leje się z
nieba niesamowite. Wzdłuż drogi równy rząd drzew ozdobnych. Daleko widzę szpicę jakiejś wieży. Pewnie kościół. Jeszcze kilkaset metrów i wchodzę do miasta. Pięknie i kolorowo.
Biało-niebieskie chorągiewki trzepoczą nad moją głową. Kwiaty tu, kwiaty tam, kwiaty wszędzie. Przy ulicy dziwna flaga. Na
czerwonym tle jest biały krzyż i dodatkowe skośne, zielone ramiona. Pewnie to flaga baskijska. Tak jak i dodatkowe nazwy
miejscowości. Bardzo zmęczony docieram do kościoła. Wyciągam przewodnik i sprawdzam adres albergi. Wprowadzam adres do GPS. Mam iść prosto. Jeszcze z półtora kilometra. Ostatni odcinek dosłownie wyciąga ze mnie resztki sił. Przeszedłem
w zróżnicowanym terenie już blisko trzydzieści sześć kilometrów.
– Halo. Halo! – Dobiega mnie jakiś krzyk z tyłu.
Czy to do mnie? Odwracam się. Jakiś mężczyzna sto metrów
dalej idzie w moją stronę, najwyraźniej zdyszany. To on wołał.
Zatrzymuję się.
– Dzień dobry – wita mnie po angielsku.
– Dzień dobry.
– To pan jest tym pielgrzymem, który dzwonił z zapytaniem
o nocleg?
– Tak.
– To pomylił pan drogę. – Mężczyzna wciąż dyszy. Pewnie
musiał za mną spory odcinek biec lub truchtać. – Niech pan
pójdzie ze mną.
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– Ale... jak pan mnie zauważył? To znaczy skąd pan wie?
– Zauważyłem, jak zatrzymał się pan naprzeciwko kościoła.
I myślałem, że pan do nas przyjdzie. Potem zobaczyłem, że
pana nie ma, to wyszedłem za panem.
Wracamy tą samą drogą, którą szedłem.
– O, widzi pan – wskazuje na niewielką tabliczkę przy kościele.
Faktycznie, strzałka i napis: „Schronisko dla pielgrzymów
szlaku świętego Jakuba”. Kręcę głową:
– Nie wiem, jak mogłem to przeoczyć.
– Drobiazg. Chodźmy – macha ręką mój „znalazca”.
– Skąd pan jest? – pytam go.
– Jestem Belgiem. Jestem tu hospitalero.
Trzydzieści metrów dalej jest wejście do albergi. Gdy wchodzimy, dostaję szklankę chłodnej wody z jakimś sokiem. Formalności i pytanie, co wybieram. Tańszy nocleg na wieloosobowej sali czy droższy w pokoju. Dla mnie wybór dość prosty.
Sala jest bardzo duża. Łóżka na szczęście jednopoziomowe.
Gdzieniegdzie pielgrzymi. Gospodarz pokazuje mi prysznice,
toaletę i kuchnię. Dziękuję mu i składam rzeczy na wybranym
posłaniu. Potem prysznic. Odświeżony wracam do kuchni. Napełnienie żołądka to kluczowy element każdego postoju na nocleg. Sprawnie manipuluję naczyniami i sztućcami. W domu też
czasem gotuję, więc to dla mnie żaden problem. Jakiś mężczyzna wchodzi i wita się ze mną. Zaczynamy rozmawiać. Jest Kanadyjczykiem. Pochodzi z części francuskojęzycznej. Pytam go
o niepodległość Quebecu. O to, jak się czują jako część Kanady.
Ponoć było niedawno referendum. Ale przegrane przez zwolenników wyłączenia Quebecu z Kanady. Opowiadam trochę o sobie. Skąd idę, kim jestem.
– Wciąż mam kłopot z decyzją, którą drogę wybrać do Santiago – dzielę się swoją rozterką – Camino Frances czy Camino
del Norte. Z jednej strony chciałbym pójść nad morzem. Z drugiej Frances jest chyba przystępniejsze.
– Idź Camino Frances. Dziewięćdziesiąt pięć procent ludzi,
jeśli idzie pierwszy raz, wybiera Camino Frances. Tam jest wię645

cej schronisk i lepsza infrastruktura. I podejść jest mniej niż na
del Norte. Potem, następnym razem, wybierzesz sobie Camino,
jakie będziesz chciał. Del Norte, portugalskie, do wyboru, do
koloru.
Kiwam głową i jednocześnie czuję, jak gdzieś w środku,
może poniżej, a może powyżej żołądka rodzi mi się bunt. Jakieś
ziarno sprzeciwu, które promieniuje przez układ krwionośny,
które burzy hormony, tak że docierają do mózgu, wywołując zawziętość i napięcie. Prowadzimy rozmowę dalej, ale ja czuję,
jak ta fala buntu rozlewa się po moim ciele i mojej świadomości. I czuję, jak w niepowstrzymany niemal sposób przesądza
ona o mojej przyszłej decyzji. Nie. Tak nie zrobię. Nie zrobię
jak dziewięćdziesiąt pięć procent ludzi. Po prostu nie ma mowy.
Jak chcecie sobie chodzić utartymi ścieżkami, to taka wasza
wola. Takie wasze życie. Moje, cała moja pielgrzymka, jest w
zasadzie wyzwaniem, w zasadzie sprzeciwem. Wyzwaniem rzuconym losowi, mojemu ciału, mojej sytuacji, wszystkiemu. Ja
tu nie przyszedłem się wczasować czy szukać najfajniejszej i
najbardziej popularnej drogi. Ja tu przyszedłem pod prąd także
takim oczekiwaniom. W ogóle w moim charakterze, a myślę, że
i w charakterze Polaków, nie leży chodzenie za stadem. Podążanie wskazanymi i wytyczonymi ścieżkami. Jesteśmy trochę indywidualistami. Lubimy myśleć i działać samodzielnie, a nie
tak, jak ktoś nam narzuci czy będzie namawiał. Choć jeszcze w
sposób nie w pełni świadomy, to gdzieś w podświadomości już
wiem. Camino Frances nie jest dla mnie. Może kiedyś. Kto wie.
Może następnym razem. Mój sympatyczny przyjaciel z Kanady
chyba słabo zna charakter Polaków i mój. Jego argument o powszechności wyboru Frances stał się dla mnie niemal ostatecznym argumentem, by tamtędy nie iść. Przychodzi kobieta. Nie
wiem, żona czy przyjaciółka. Wspólnie pichcą coś do jedzenia.
Mają zamiar stąd podjechać autokarem na Camino del Norte i
pójść tamtą drogą. Otwierają czerwone wino i siadają do obiadu. Ja po skończeniu swojego wracam na salę z łóżkami. Spotykam na niej Willeke i Aurorę. Więc wybrały też salę wieloosobową. Pewnie. Lepiej z ludźmi. Na sali są jeszcze Włosi, Hisz646

panie, Francuzi i Austriacy. Jest też Holender. Robi się barwnie
i międzynarodowo. Pierwsze po Vézelay miejsce, gdzie spotykam naprawdę kolorową mieszankę pielgrzymów. Większość to
mężczyźni. Wszyscy sympatyczni i otwarci. Język angielski
dość dobrze się sprawdza. Willeke z Aurorą wędrują do kuchni,
a ja odpoczywam po ciężkim dniu. Nogi mam wyciągnięte na
łóżku. Czuję w nich łagodniejące pulsowanie krwi. Niestety pomimo zostawienia butów w dalekim przedsionku zapach na sali
nie jest szczególnie przyjemny. Podnoszę się i robię niewielką
przepierkę przepoconych ciuchów. Zmierzch zapada bezgłośnie. Większość wyszła na miasto. Aurora leży na łóżku i gimnastykuje nogi w trochę artystycznych pozach.
– Gdzie jutro idziecie? – pytam.
– Ja nie wiem. Chyba pójdę do Bayonne. Tam mam koleżankę. A potem albo wrócę do Paryża, albo pójdę del Norte – odpowiada Aurora.
– Ja idę do Saint Jean Pied de Port – oznajmia Willeke.
– A potem?
– A potem Camino Frances do Santiago.
– A ty? – pyta mnie Holenderka.
– Ja? Pójdę do Saint Jean Pied de Port.
– A potem?
– A potem jeszcze nie wiem. Bardzo chciałbym pójść del
Norte, ale – i właśnie teraz to czuję – z moją stopą nie jest najlepiej. Przede wszystkim chcę dotrzeć do Santiago. W Saint
Jean Pied de Port podejmę ostateczną decyzję.
Trochę wstyd mi za moje niezdecydowanie. Idąc teraz na południe, idę zupełnie nie po drodze do Camino del Norte. Ale pomijając wszystkie nastawienia, pragnienia i impulsy, muszę
brać pod uwagę fizyczny stan mojego wehikułu zwanego ciałem i nie bardzo mogę ryzykować niepowodzenie całej wyprawy tylko dlatego, że chciałem być twardy albo dlatego, że
chciałem zobaczyć i iść nad oceanem. Powoli pielgrzymi wracają na salę. Zmrok wpada do niej przez otwarte na zewnątrz
drzwi balkonowe. Jutro około trzydziestu kilometrów, ale będzie dużo pod górę. Sufit, pierwotnie biały, nabiera koloru sza647

rego, zdaje się oddalać ode mnie i powoli niknąć w przestrzeni.
Słychać już miarowe oddechy pielgrzymów. Ktoś daleko pochrapuje. Zamykam oczy. Nic tu już dziś po mnie. Trzeba się
zanurzyć w sen, by jutro dalej iść.
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Dzień 89.
Saint Jean Pied de Port
Więc to chyba ostatni raz. We Francji. Idę do jej bramy, do
Saint Jean Pied de Port. Dopiero co wyszedłem, znów o szóstej,
więc noc. Ale hen, daleko, u podstawy chmur, pojawiają się odcienie ciemnej czerwieni. Za mną światła Saint-Palais. Jak
światła statków, które żeglują w oceanie ciemności. Tyle że się
nie poruszają. To ja się poruszam. Księżyc na niebie ma kształt
uśmiechniętego rogala. Przede mną droga opada powoli w dół.
Martwi mnie raczej to, co widzę dalej przed sobą, w niewyraźnej, kryjącej się w mroku przestrzeni. W miarę kroków sprowadzających mnie niżej i niżej robi się powoli jaśniej. Przede mną
długie, kamieniste i dość ostre podejście. Stawiam kroki ostrożnie. Kamienie są różne. Malutkie, drobne, potrafiące się osunąć
pod naciskiem stopy. Takie większe jak piłka czy spora poduszka. Są wreszcie ogromne. Schodzę lekko z głównej drogi, biegnącej po tych kamieniach, na wąską ścieżkę obok. Ta wydeptana jest w ziemi. Wygodniej mogę stawiać stopy. Choć trochę
wąsko i trzeba czasem łapać równowagę. Pocę się. Płuca pracują jak miechy. Dawno już się tak nie trudziłem. Idę jednak ciągle pod górę. Wyżej i wyżej. Wreszcie, po godzinie od wyjścia,
wychodzę na wzgórze. Oglądam się do tyłu. Słońce właśnie
wyszło znad horyzontu. Jest wielkie. Jaskrawe. Żółte. Rozpuszcza swój blask we mgłach snujących się nad lądem i w grubym
dywanie chmur, który wisi tuż nad nim. Jego promienie rozszczepiają się we mgle, biegnąc w moim kierunku. Obrysowują
kontury położonych niżej drzew. Stoję sam na tym wzniesieniu.
Niebo, gdzieś przezierające spoza chmur, jest ciemne,
szaro-niebieskie. Tylko ten blask przeszywający wszystko wpada do moich oczu, do mojego serca, do mnie samego. Będę tu
stał. Będę tu stał i patrzył. Na zawsze. Do końca świata. Nawet
jak mnie tu już nie będzie, bo pójdę dalej, to i tak będę tu sobie
stał. Będę pozwalał temu światłu wpadać do wnętrza mnie.
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Będę się z nim bawił moim spojrzeniem. Będę słuchał oczyma
tego koncertu kolorów i morza barw. Będę. Po prostu będę tu.
Nie wiem wcale, jak. Ale mam takie przeczucie. Przeczucie,
które się powtarza, że nic nie ginie, nie mija, nie znika. Że
wszystko, co dobre, trwa. Trwa w nas. Trwa w Bogu. Trwa po
wsze czasy. A że przychodzi nowe... To tylko dobrze. Bo nie ma
końca temu przychodzeniu. A ten koniec, który wszyscy znamy,
którego chcielibyśmy uniknąć za wszelką cenę. No cóż, może
jak to poczułem w Görlitz, to tylko jeszcze jeden krok. W nowe.
Idę grzbietem tego wzgórza. Początkowa panorama czerwieni
przechodzi w łagodny chłodny blask. Mgły z położonych w
dole kotlin i dolinek łagodnie się w tym blasku przeglądają. Są
jak jeziora z puchu, otoczone drzewami i wzgórzami. Ścieżka
jest wąska i kamienista. Zatrzymuję się, nie wiem już który raz,
żeby robić zdjęcia i patrzeć. Co mnie tu przyprowadziło? Pewnie moja wola, mój upór. Może Bóg? Ale wtedy wola Boga byłaby moją wolą. I może tak właśnie jest, ile razy otwieramy się
na Niego i ile razy razem z Nim gdzieś się wybieramy. Choćby
w najdalszą z podróży. Słońce jest jeszcze wyżej. Zmierzwione
paprocie u moich stóp wstają ze snu, trawa też się podnosi na
przywitanie dnia. Wszystko się zmienia. Dni i noce, pory roku.
Jakaś symfonia, którą tylko podziwiać. Zielone pola, widoczne
w dole, rozdzielone są nitkami dróg i kępami ciemniejszych
drzew. Mgła unosi się w górę, nie tworząc już owych jezior
między drzewami, tylko delikatnie przysłaniając widok, zmiękczając ostrość krawędzi, łagodząc dosłowność krajobrazu, tworząc przestrzeń dla niewiadomego i nieokreślonego dla ludzkich
marzeń i snów, tych śnionych nad samym ranem. Droga biegnąca krawędzią wzniesienia, na które wszedłem, składa się znów z
setek kamieni tworzących nierówną, poszarpaną nawierzchnię.
Słońce z boku budzi najpiękniejsze kolory w roślinności po obu
stronach. Zieleń jest bardziej soczysta, żółcienie i złocienie bardziej intensywne i żywe. W końcu schodzę na dół. Kolejne znaki szlaku świętego Jakuba wskazują mi drogę. Nie ma jak się
zgubić. Wchodzę na ścieżkę zamkniętą z obu stron i od góry
szpalerem gęstych drzewo-krzewów. Drzewo-krzewów, bo na
650

drzewa to zbyt delikatne, a na krzewy zbyt rozwinięte. Dość, że
rośliny, rosnąc na obu podniesionych w górę bokach ścieżki, zamykają się nad nią i tworzą dość szczelny tunel. Hen, przede
mną widzę okrągłą plamę światła. Wyjście z tego tunelu. Po kolejnej godzinie przystaję, widzę za sobą Willeke. Jestem pełen
podziwu dla niej. Wyszła później ode mnie i mnie dogoniła.
Fakt, robiłem wiele przystanków na zdjęcia i oglądanie spektaklu, jaki przyroda zafundowała mi z samego rana. Teraz ruszamy już razem.
– Jak myślisz, Aurora pójdzie jednak del Norte? – pytam ją.
– Myślę, że ona wróci do Paryża.
– Serio?
– Serio. Tak to właściwie wyglądało.
Teren jest dość nierówny, idziemy jednak lasem, więc słońce
tak nie dokucza. Zatrzymuję się i zrywam dwa jabłka. Willeke
nie ma ochoty. Po kolejnej godzinie marszu wychodzimy na
szosę prowadzącą prosto do Saint Jean. Szlak prowadzi przez
pewien czas wzdłuż jezdni. Samochodów prawie nie ma, szeroki asfaltowy pas pobocza umożliwia wygodny marsz. Gdy szlak
ponownie odbija w prawo, daję znać Willeke, że ja zostaję na
trasie wzdłuż szosy. Ona idzie szlakiem. Przyspieszam. Kołyszę
się w swoich butach. Znów mam to przykre odczucie, że mały
palec prawej stopy zaczepia mi się gdzieś w bucie i jest jakby
odrywany od reszty. Klnę pod nosem, ale idę. Chcę dojść. Do
tego ostatniego miejsca we Francji. Do miejsca, gdzie zaczynają się pielgrzymki do Hiszpanii. Tablice z wszelkimi nazwami
wciąż są dwujęzyczne. Widzę wreszcie tę z nazwą Saint Jean
Pied de Port. Napis pod spodem głosi: „DONIBANE GARAZI”. Śmieszna nazwa. Jak jakiś garaż. Przy drodze reklamy
schronisk dla pielgrzymów i lokalnej gastronomii. Miasto wita
mnie podobnie jak Saint-Palais. Jest czyste i kolorowe. O wpół
do trzeciej docieram do dużej bramy w kamiennym murze.
Uliczka biegnąca dalej wiedzie na stare miasto w Saint Jean.
Tam jest publiczna alberga, do której idę. Tam też jest centrum
informacji dróg świętego Jakuba, w którym chcę zasięgnąć informacji przed ostateczną decyzją, którą z dróg pójdę. Chcę się
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dowiedzieć, jak wygląda zróżnicowanie terenu. Jakie są możliwości i trasy dojścia do Camino del Norte. Chcę się dowiedzieć
wszystkiego.
Obok przejścia, które widzę, wmurowana jest tablica: „LES
CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, LA
PORTE SAINT-JAQUES”. Więc to drzwi świętego Jakuba. Dobrze, że nie stoi obok i nie sprawdza, kto wchodzi. Nie zagląda
w paszport ani w życiorys, w rachunek błędów i strat, który
każdy ma ze sobą. Obok jest tylko tablica informacyjna. Czysta
i schludna, choć ozdobne zakończenie jednej z czterech mocujących ją śrub już odpadło i błyszczą się tylko trzy. Proszę jakichś turystów o zrobienie mi zdjęcia. Niech będzie, że i tu doszedłem. Jestem bardzo zmęczony. Szczególnie temperaturą na
ostatnim odcinku. Na Camino del Norte – słyszałem – jest
chłodniej, bo biegnie blisko Atlantyku i wiatry od oceanu przynoszą ulgę w gorące miesiące. Po drugim zdjęciu odbieram komórkę i wchodzę na stare miasto. Kilkadziesiąt metrów dalej, z
prawej strony, pod numerem 55 mieści się publiczne schronisko
dla pielgrzymów w Saint Jean Pied de Port. Zaglądam do środka. Chłodniej. Krępa, ciemnowłosa kobieta pyta mnie, w jakiej
sprawie. Mieszanką słów angielskich i francuskich wyjaśniam,
o co chodzi. Dostaję szklankę z wodą do picia i pieczątkę do
paszportu. Moje łóżko mieści się w sypialni, do której trzeba
zejść na dół. Na szczęście to dolna część piętrowego łóżka.
Więc nie będę się musiał wspinać. Padam na wznak i pozwalam
ciału chwilę odpocząć. Dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści minut. Podnoszę się. Muszę się zdecydować, muszę pójść do tego
biura informacji. Mieści się niewiele dalej przy tej samej ulicy.
W środku spora sala, długa lada i czworo woluntariuszy udzielających informacji. Ustawiam się w kolejce do Hiszpanki mówiącej po angielsku. Skąd wiem, że to Hiszpanka, skoro mówi
po angielsku? Bo wygląda jak Hiszpanka. Po prostu. Takie rzeczy się wie. Gdy przychodzi moja kolej, pytam o to, co lepiej
wybrać, del Norte czy Frances. Czy można stąd dojść do del
Norte i w jaki sposób? Pytam w wiele rzeczy. Niestety cała wiedza, jaką dysponuje moja rozmówczyni, dotyczy Camino Fran652

ces, ale wskazuje mi koleżankę, która właśnie tłumaczyła coś
pewnemu Niemcowi.
– O, to ten – wskazuje mężczyznę o płowych włosach. – On
też pytał jak dojść do del Norte.
Dziękuję jej i podchodzę do wskazanego mężczyzny.
– Pytałeś ich o del Norte?
– Tak. Trochę niewyraźnie tłumaczą, ale wszystko zrozumiałem.
– Aha. To ja też ich zapytam.
– Zapytaj. Ale potem siądziemy we dwóch i ja ci wszystko
wyjaśnię.
Z kolejną woluntariuszką rozmawiam kilka minut. Dowiaduję się, że można iść jeden etap Camino Frances, a potem przez
Pireneje na północny zachód. Ale tam nie ma szlaku i nie wiadomo, czy są jakieś albergi i w ogóle nic nie wiadomo. Można
też iść dalej do Pampeluny i stamtąd wrócić się szlakiem do
Irun. Dziękuję jej i wracam do mojego niemieckiego rozmówcy. Mówi w zasadzie to samo, tylko że dużo klarowniej i w sposób bardziej zorganizowany. Rozrysowuje warianty na kartce,
tak że wszystko jest jasne i czytelne.
– I... co wybierzesz? – pytam go.
– Nie wiem. Albo pójdę do tej Pampeluny, albo wcześniej
odbiję w Pireneje.
– A jak nie będzie gdzie spać?
– To będzie przygoda – śmieje się szeroko.
Mój entuzjazm dla tego typu przygody jest chyba o wiele
mniejszy niż jego. Góry, ulewa, brak schronienia. Może burza.
Ja muszę dojść. Po to wyszedłem. Po to zacząłem tę drogę,
żeby ją ukończyć.
– A ty? – pyta mnie Niemiec.
– Ja? Jeszcze nie wiem. Muszę pomyśleć.
Z naręczem materiałów informacyjnych wracam do albergi.
Kładę się na łóżku i przeglądam ulotki. Są profile wszystkich
etapów na Camino Frances, adresy alberg publicznych, inne
dane. Otwieram mapy w komórce. Do sali wchodzi Willeke.
Witamy się, jak nigdy dotąd. Bo witamy się może ostatni raz.
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Przez te parę dni trochę zżyłem się z tą strażaczką z Holandii.
Źle mi się z nią rozstawać. Jest fajnym kompanem do marszu i
na wieczorny wypoczynek. Leżę na łóżku i przeglądam mapę
podnóża Pirenejów. Uruchamiam wyznaczenie trasy z miejsca,
gdzie jestem, do Irun. Czytałem, że w Irun właśnie zaczyna się
Camino del Norte. Program rysuje trasę na mapie. Szlak biegnie
wzdłuż ściany Pirenejów, czasem jakby się w nią wgryzając.
Przybliżam widok. Mniej więcej w środku tej trasy znajduje się
miejscowość Espelette. Wpisuję tę nazwę w przeglądarkę internetową. Po chwili przeglądam ich stronę. Jest numer telefonu
do informacji turystycznej przy merostwie. Bez chwili zastanowienia dzwonię pod ten numer.
– Dzień dobry – odzywa się głos po francusku.
– Dzień dobry. Czy możemy rozmawiać po angielsku?
– Tak. Trochę – odpowiada mi niezbyt pewnym tonem Francuzka po drugiej stronie.
– Jestem pielgrzymem. Czy jutro mógłbym się u was zatrzymać na noc?
– Tak. Oczywiście. Opłata wynosi dziesięć euro. Ale trzeba
miejsce zarezerwować.
– Jak?
– Poda pan swoje imię po prostu i jutro przyjdzie.
– Mam na imię Zbigniew.
– Zbigniew? – pyta niepewnie moja rozmówczyni. Literuję
moje imię. – Dobrze. Może pan jutro przyjść.
Leżę na moim łóżku i wiem, że właśnie podjąłem tak długo
odkładaną decyzję. W sumie dzięki internetowi i telefonowi.
Sam sobie wytyczyłem trasę, sam odnalazłem miejscowość w
połowie drogi, znalazłem potrzebny telefon i zarezerwowałem
miejsce. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po dwóch dniach
będę w Irun. W Hiszpanii. Więc jeszcze przez dwa dni będę
szedł przez Francję. Podnoszę się z łóżka i zakładam buty.
Schronisko napełnia się pielgrzymami. Hospitalera, która mnie
przyjmowała, jest Włoszką. Wielu tu Włochów, Hiszpanów,
Niemców i wszelkich innych narodowości. Łóżko nade mną
zajmuje sympatyczna Azjatka. Jakaś strasznie przepraszająca i
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uprzejma. Ubieram się. Opróżniam plecak i ruszam po zakupy.
Muszę coś zjeść przed jutrzejszą drogą. Jeśli pójdę przez Espelette, to będę miał dwa etapy po blisko czterdzieści kilometrów.
Zależy to zresztą od wyboru wariantu drogi. Może być trochę
krócej, ale trudno przesądzać to z góry, bo mapy Francji mam
bardzo niedokładne i zdarzało się w przeszłości, że były nieaktualne i musiałem nadkładać dystansu. Miasto wrze życiem. Na
pobliskim basenie krzyk i radość. Wszędzie dziesiątki, setki
zwiedzających i turystów. Wielu z nich to pielgrzymi. Wszystkie języki, wszystkie rasy, wszystkie kontynenty. Ja prozaicznie
szukam supermarketu. Robię dodatkowe setki metrów i kilometry, żeby wrócić z łupem na nocleg i napełnić żołądek. Bo z pustego brzucha kiepsko się idzie, a na stołowanie się po lokalach
po prostu mnie nie stać. Podziwiam kolekcję win w lokalnym
markecie. Gdybyż tak wszystkie one były i u nas w tych samych cenach. Tu jest wino tańsze niż w Polsce. Ale moją najcenniejszą zdobyczą są jak zwykle jajka. Będą jutro na śniadanie. Na śniadanie przed trudnym dniem. Będę szedł drogą, która
nie ma nic wspólnego ze szlakiem świętego Jakuba. Będę szedł
na przełaj. Na przekór. Na wspak. Nikt chyba tędy nie chodzi z
Saint Jean Pied de Port do Irun. Ludzie są rozsądni. Jeśli planują iść Camino del Norte, to do Irun skręcają o wiele wcześniej i
nie idą już do Saint Jean Pied de Port. Ci, co tu z kolei docierają, idą drogą francuską. Tylko ja, jak zwykle, na przekór i inaczej. Co począć. Taki jestem? Tak wychodzi. Z bagażem zakupów idę przez miasto i cieszę się jego wyglądem. Kosze kwiatów i kolorowe chorągiewki to już standard tego lekkiego uroku
miasteczek francuskich. Stoję na moście, przede mną charakterystyczny drugi most w Saint Jean. Rzeka płynie wzdłuż fasad
domów. Nie ma żadnego brzegu, tylko woda i stykające się z
nią mury i ściany. Ten most przede mną tworzy ze swoim odbiciem w rzece wielkie oko, przez które widać lustro wody i odbijający się w nim dalszy brzeg porośnięty drzewami. Ładnie tu.
Nie ma co gadać. Wracam na stare miasto wejściem z przeciwnej strony. Napotykam kościół. Wchodzę do wnętrza. W bocznej nawie ksiądz odprawia mszę świętą. Zdejmuję plecak i sia655

dam w ławce. Wykonuję znane mi gesty. Klękam. Odmawiam
modlitwę pańską. Widzę innych pielgrzymów. Jest ich czterech.
Alberga ma chyba pięćdziesiąt miejsc. Ksiądz jest Azjatą. Ale
mszę odprawia po francusku. Dodając do tego, że uczestniczy
w niej Polak mówiący po angielsku, dostajemy pełny miks kulturowo-językowy. Ale jednak przecież coś nas łączy. Łączy nas
osoba tego, na którego pamiątkę ksiądz dokonuje kolejnych
czynności. Komunii udziela mi ksiądz z jakimś wahaniem, jakbym miał na czole wypisane: zły człowiek, łobuz, wredota czy
jeszcze coś poważniejszego. Przed wyjściem przyglądam się
jeszcze chwilę samemu kościołowi, ładnie tu. Po drodze do albergi mijam wiele schronisk prywatnych. Nie są jakoś wiele
droższe i wszystkie wyglądają na zapełnione. Po ulicy wędruje
tłum pielgrzymów. Ilu tu ich jest? Stu, dwustu? Więcej? Wnoszę swoje łupy do schroniska. Wędruję do kuchni i zaczynam
pichcenie makaronu. Mam oliwki, ser, salami. Będzie dobrze.
W kuchni sporo innych pielgrzymów. Zaczynamy rozmawiać.
Piękna dziewczyna, która tu jest z chłopakiem, okazuje się być
Brazylijką. Jej narzeczony to Hiszpan. Rzucam jakieś żarty.
Wszyscy się śmiejemy. Przychodzi Willeke. Jesteśmy tutaj jedną wielką rodziną. Jakąś forpocztą ludzkości, która razem siada
do stołu, razem rozmawia, razem się cieszy i opowiada ciekawe
historie. Jesteśmy po prostu razem. W znacznie silniejszy i
prawdziwszy sposób, niż wskutek wszystkich możliwych programów zmierzających do poznawania się ludzi czy kultur. Jesteśmy tu naprawdę. Nie mamy nic poza sobą, żadnych organizacji czy wsparcia, żadnych projektów, na skutek których tu
wylądowaliśmy. Jesteśmy tu z powodu własnych decyzji, wskutek chęci przejścia szlakiem wiodącym do Apostoła. Jesteśmy
tu dla siebie. Bo każdy dla każdego jest w jakimś sensie wsparciem, w jakimś, może najprawdziwszym sensie, bratem. Bo na
tej drodze nie ma innego wyjścia. Ludzie są zdani na siebie i
wychodzą z tego najpiękniejsze cechy natury ludzkiej. A Bóg?
Bóg jest trochę gdzieś z boku. Jakby siedział w drugim rzędzie,
nie narzucając się tym, których kocha, na których patrzy, jak zapalczywie chłoną życie, jak szukają z animuszem szczęścia, jak
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cieszą się z tego, że są razem, że będą szli, że przed nimi trud,
ale i spełnienie. Nie wstaje i nie zaczyna głosić siebie. Nie zrzuca naczyń ze stołu i nie krzyczy: – Dlaczego nie wierzycie we
mnie?! Dlaczego nie mówicie o mnie?! Dlaczego nie myślicie o
mnie?! – Nie krzyczy i nie zrzuca naczyń, bo nie ma takiej potrzeby. Bo jest miłością, którą rozpoznaje przecież w ich sercach. Bo to, czego szukają, to przecież miłość, której odbicia
znajdą jakoś na tej drodze, w innych ludziach, w tym, co spotkają. Bo przecież o nic innego nie chodzi jak o to, żeby kochać,
bo nic innego człowiekowi szczęścia dać nie może. I przecież w
końcu sami się kiedyś przekonają, że ludzka miłość i ziemskie
fascynacje mają kres, nieprzekraczalne granice, że istnieje coś
więcej. Nie unoszący się nad nimi obłok groźby, który może
lada chwila runąć karą i potępieniem. Zorientują się, że chodzą
w obłokach, w bezkresie, który unosi ich na powierzchni życia,
który płynie w ich żyłach, który uśmiecha się w ich sercach,
który brzmi w każdej ich miłości. Więc Bóg siedzi spokojnie.
Trzyma za tych ludzi kciuki. Życzy im dobrze. Bo inaczej nie
może. Bo kocha ich do szaleństwa. Bez warunków. Bez limitów. Bez wymogów. A my cieszymy się teraz sobą i tą drogą,
którą jutro znów pójdziemy. I będziemy tak wędrować, aż spotkamy Jakuba, brata Jana, który łowił ryby w jeziorze Tyberiadzkim. Może wcale to nie jest jego grób? Może to tylko tradycja tak podaje? Czy ma to jakieś znaczenie? Chyba nie. Bo
podróżujemy sercem i umysłem. A skoro w nim podróżujemy
do Jakuba, to do niego właśnie trafiamy.
Późnym wieczorem, gdy już ciemno, Willeke pyta mnie raz
jeszcze:
– I co? Zdecydowałeś?
– Prawie.
– I gdzie?
– Na Camino del Norte.
– A to prawie?
– Dziewięćdziesiąt pięć procent – odpowiadam.
Zapada zmrok. Piętrowe łóżka pełne różnych ludzi powoli
zamierają. Oddechy wyrównują się. Cisza staje się pełniejsza.
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Zasypiam i ja. Nawet nie wiem, kiedy. Bo pewnych rzeczy wcale nie powinniśmy wiedzieć.
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Dzień 90. Espelette
Wstałem bardzo wcześnie, dwadzieścia po piątej. Inni też się
podnoszą. Trwa ogólna krzątanina. Chcę wyjść jak najwcześniej, bo ta kobieta, z którą rozmawiałem w informacji turystycznej w Espelette, powiedziała, żeby przyjść przed siedemnastą. Potem mogę nie dostać klucza czy kodu, jak tu często się
zdarza. Smażę w kuchni jajka, to moje najmocniejsze śniadanie.
Po nim najlepiej i najdalej chodzę. Inni też wyciągają swoje zapasy i jedzą. Przychodzi też Willeke. Proponuję jej dwa jajka,
które mi zostały. Moja oferta zostaje przyjęta z wdzięcznością.
My, Europejczycy z północy, lubimy normalnie zjeść na śniadanie. W końcu szybko po sobie sprzątam i już... pakuję się. Żegnam się z Willeke. Tym razem naprawdę po raz ostatni. Życzymy sobie szczęśliwej drogi i dotarcia do celu. Jestem pewien, że
jej się uda. Czy mi się uda? Nie wiem. Wkładam na siebie mój
rynsztunek i wychodzę. Początkowo mylnie idę w przeciwną
stronę niż wszyscy pielgrzymi, ale szybko orientuję się w swoim błędzie i wracam na główną ulicę, prowadzącą przez stare
miasto. Jest dopiero szósta, więc noc. Pielgrzymi wychodzą z
położonych przy tej ulicy alberg i tworzą ludzki potok, spływający w dół między budynkami. Wychodzą tak wcześnie, bo
pierwszy etap Camino Frances jest bodajże najtrudniejszy. Bardzo duże podejście w górę i potem częściowe zejście. Człowiek
pod górę idzie wolniej. Częściej musi odpoczywać. Więcej czasu na to wszystko potrzeba. W pewnym miejscu wszyscy skręcają w prawo, ku Pirenejom. Ja skręcam w przeciwną stronę.
Dziwnie się z tym czuję, jak wyrzutek. Jak odszczepieniec.
Trzeba iść ze wszystkimi. Przecież wszystko jest już ustalone.
Każdy etap. Cała droga. Tylko iść naprzód z Saint Jean do Santiago. Idę i przeżuwam tę swoją decyzję, sytuację, w której się
znalazłem. Znów samotny na drodze. Tym bardziej samotny, że
nie idę żadnym szlakiem jakubowym. Nawet nie w pobliżu takiego szlaku. Dodatkowo przygnębia mnie fakt, że idę w zasadzie pod prąd, to jest idę na północ, a to kierunek odwrotny od
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tego, który wiedzie do Santiago. Już nic nie zmienię. Karty rozdane, kości rzucone, klamka zapadła. Idę do Irun, cokolwiek
miałoby się stać. Czy dam radę? Z tymi moimi problemami? Z
tą stopą i z biodrem? Z tą dziwną usterką obuwia, która teraz,
czuję to właśnie, znów odrywa mi palec od reszty stopy? Idę w
ciszy. Idę tak szybko, jak to możliwe. Wstający ranek jest cały
zamglony. Nad szczytami Pirenejów unoszą się chmury. Idę poboczem drogi, które jest asfaltowe. Stąd idę szybko, ale stopy
na tym cierpią. Nic to. Najważniejsza prędkość. Na wprost
przede mną, spomiędzy mgieł i chmur, wynurza się wznoszący
się nad drogą na wysokość kilkuset metrów, ciemny szczyt. Był
tu rok temu. I sto lat temu. I tysiąc. I pewnie jak Rzymianie. I
dużo wcześniej. Jak krótkie jest nasze życie? Jak chwilowe w
rzece czasu, w tym pulsowaniu istnienia? A chcemy na zawsze.
Takie mamy roszczenia. Takie pragnienia. Droga wchodzi między góry, co mnie trochę niepokoi. Nie chcę się wspinać. Dziś
mam za daleko na takie eskapady. Na szczęście szosa, zakręcając i wijąc się między stromymi, wiszącymi nad nią ścianami
skał, mija co gwałtowniejsze wzniesienia i biegnie w sumie łagodnie. Słońce już wzeszło i opromienia drzewa wyrastające z
niemal pionowych zboczy. Kocham słońce. Wiele rzeczy kocham. Kocham i już. Bo taka jest moja natura. Bo taka jest nasza natura. Bo tacy jesteśmy. W miarę, jak podnosi się słońce,
podnosi się też temperatura. Odrywaniu palca zaczynają towarzyszyć dolegliwości na łuku stopy. Biodro też odzywa się piekącym sygnałem. Asfalt. Te jego wady i zalety. Nawet nie mam
gdzie skręcić. Na żadną inną drogę. Pewnie bym zabłądził i nigdzie nie doszedł, bo nie mam odpowiedniej mapy. Ta uproszczona w komórce pokazuje tylko tę trasę, którą właśnie idę. O
wpół do dwunastej trafiam na niewielki parking. Stoi na nim
autokar i właśnie podchodzi grupa młodzieży. Sami chłopcy.
Chyba jakiś obóz sportowy. Siadam na moim niezniszczalnym
worku foliowym i wyjmuję bagietkę z plecaka. Wodę staram się
pić oszczędnie, ale nie wiem, czy mi starczy na cały dzień. Z
politowaniem i współczuciem patrzę na moje stopy. One z kolei
wcale mi się nie przyglądają. Odwracają się palcami jakby z
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pretensją, że nienaturalnie je obciążam. Że nie tak miało być.
Że przecież mają swoje wymagania i potrzeby. Chłopcy wsiadają do autobusu, który, wzniecając trochę kurzu, wyjeżdża na
drogę. Ja odchylam się do tyłu i na kilka minut kładę się na
wznak. Słońce robi się niemożliwe, wszędzie tam, gdzie nie jestem osłonięty, czuję jego gorący dotyk na mojej skórze. Podnoszę się. Nie chce mi się iść dalej. Ten marsz w odwrotną stronę, samotny, bynajmniej nie po szlaku ani nie wzdłuż niego, jest
dla mnie jakiś przygniatający. Zakładam plecak z niechęcią i ruszam dalej. Piję wodę. Piję bo muszę. Ranię organizm długim
marszem po równej asfaltowej nawierzchni. Dotrę na czas. To
pewne. Tylko muszę utrzymać tempo i już więcej nie odpoczywać. Na kilka kilometrów przed Espelette odbijam z głównej
drogi w lewo. Wąskie dróżki prowadzą mnie w górę i w górę.
Jest niemożliwie stromo, pewnie trzydzieści stopni. Prawie jak
po schodach. A tu miejscami gruntowa, miejscami wyasfaltowana powierzchnia. Idę tak pod górę chyba z czterysta metrów w
pionie. Nie wiem, ile. Gdy docieram na szczyt, jestem u kresu
wytrzymałości. Nie mam ani grama wody. Czuję, jak więdnę.
Jak się marszczę. Jak się spalam od środka. Widzę jakieś dwadzieścia metrów dalej grupę ludzi przy stoliku. Bawią się, pewnie jedzą. Teren jest ogrodzony. Staję i przesłaniam oczy dłonią.
– Halo! – wołam. Powtarzam wołanie.
– Bonjour – mówi mężczyzna, który wstaje i idzie w moją
stronę.
– Bardzo chce mi się pić. Nie macie wody? – pytam niezdarną francuszczyzną.
Mężczyzna tylko kiwa głową ze zrozumieniem i wraca do
swoich. Chwilę później kilkuletni chłopiec pędzi w moją stronę
z dużą butelką wody mineralnej. Woda jest zimna. Naprawdę
zimna. Pewnie mają tam przenośną lodówkę. Podnoszę głowę i
machając, wołam:
– Dziękuję!
Odpowiadają mi gestem. Piję. Piję. Piję. Boże mój. Ile to dla
mnie teraz znaczy. Czuję, jak w całym organizmie następuje
zmiana. Najgorszy jest właśnie czas po czternastej. Wcale nie
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robi się chłodniej, tylko goręcej. Tak jakoś jest. Złapawszy normalny oddech i trochę odświeżenia dzięki tej wodzie, wkładam
resztę do plecaka i ruszam dalej. Idę przez jakieś wąskie uliczki. Obok mnie ogrody i domy. GPS prowadzi mnie właśnie
tędy. Nie dyskutuję z nim. Żadnej innej mapy nie mam, a liczyć
na to, że zrozumiem Francuzów, byłoby ryzykowne. Wreszcie
wychodzę na skraj tego wzniesienia terenu, na które z takim
trudem się wdrapałem. W dole leży Espelette. Będę teraz musiał zejść taki sam dystans w dół, jaki pokonałem w górę. Zatrzymuję się i dzwonię do tego biura. Mówię, gdzie jestem.
– Widzę miasto ze wzgórza. Jakiś zamek widzę czy kościół.
Gdzie się mieścicie?
– Jesteśmy w merostwie. To na pierwszym piętrze. Widzi
pan kościół?
Kobiecy głos udziela mi instrukcji, jak dotrzeć do biura turystyki. Zaczynam zejście. Jest jeszcze gorzej niż pod górę. Nogi
mi się wyginają. Stopy pracują w dziwny sposób. To wąskie i
strome dróżki. Miało nie być po górach – myślę sobie. Krok za
krokiem schodzę jednak niżej i docieram w końcu do miasta.
Bez problemu odnajduję merostwo i to biuro. W środku dostaję
mapkę i kod do zamka. Pani życzy mi dobrego odpoczynku. Po
wyjściu odwiedzam jeszcze pobliski sklep. Gdy dotrę w końcu
do albergi, nie będę w stanie już nigdzie wyjść. Jestem strasznie
zmęczony. Kupuję coś w puszce. Podobno można zagotować
albo do mikrofalówki. Dodatkowo tosty i masło. Jeszcze ser.
Idę, witając każdy krok bólem. Odpocząć. Wyciągnąć się. Nie
chodzić. Tylko o tym marzę. Znajduję uliczkę, przy której ma
być alberga. Na mapce znów nie ma numeru budynku, tylko
schematycznie zaznaczone położenie schroniska. W końcu
znajduję jakąś posesję wyglądającą na schronisko. Jest nawet
kartka z napisem, że to schronisko. Ale, szczerze mówiąc, nie
wiem, czy prywatne, czy to publiczne, o którym mówiła urzędniczka. Próbuję otworzyć metalową bramkę ogrodzenia. Nic z
tego. Zamknięte. Ogrodzenie jest dość wysokie i nieprzyjemnie
ostro zakończone. Próbuję jeszcze raz i jeszcze raz. Może to nie
tu? Może to jakaś prywatna, teraz zamknięta alberga, a ta pu662

bliczna to gdzieś dalej? Idę kilkadziesiąt metrów wzdłuż tej ulicy. Nie, to bez sensu. Wracam w poprzednie miejsce, sprawdzam, czy można jakoś inaczej wejść na teren posesji. Nie ma
sposobu. Dzwonię ponownie do biura turystyki.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry.
– To ja. Znaczy pielgrzym. Dopiero byłem u państwa.
– Tak, pamiętam. Co się stało?
– Czy pani zna numer, pod jakim mieści się to wasze schronisko?
– E... nie. Nie znam.
– Nie wie pani, jaki jest adres waszej albergi?
– No... dostał pan mapkę. To taki budynek z niebieskimi
okiennicami.
– No... ten, przed którym stoję, ma zielone.
– Nie. To musi mieć niebieskie.
Przyglądam się z uwagą. W sumie nie wiem. Takie jakieś
turkusowe są.
– Ale adresu, numeru domu nie znacie?
– No przecież to jest alberga oznaczona.
– No wie pani, przed nią chyba jestem, ale nie mogę otworzyć bramki, żeby dojść do budynku.
– Niemożliwe. Tam jest otwarte.
Naciskam klamkę i szarpię mocno. Ani drgnie.
– Zamknięte – relacjonuję wynik prób.
– To może źle pan trafił?
– A skąd ja mam wiedzieć, jak wy nie znacie adresu? – podnoszę głos z widoczną irytacją.
– Ma pan mapkę – kobieta zaczyna od nowa.
– Dobra. Dziękuję na razie – rozłączam rozmowę.
Jasna cholera. Czy można głupiej? Gdzie mam teraz tej albergi szukać? A może to jednak ta? Ściągam ciążący mi plecak.
Ze złością zapieram się nogą i szarpię za bramkę z całej siły.
Nagle... szczęk i drzwiczki się otwierają. O matko! Stoi teraz
przede mną otworem. Ten sezam, do którego nie mogłem się
dostać. Biorę plecak i przechodzę przez ogrodzenie. Z boku
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domu są drzwi zabezpieczone szyfrowym zamkiem. Podany
kod pasuje. Drzwi się otwierają. Wracam do otwartej bramki.
Przyglądam się jej. Napromieniowana bezlitosnym słońcem
rozszerzyła się ponad miarę i uwięzła między metalowymi słupkami. To się zdarza. Mogłem się wcześniej domyślić. Ale tak
mocno? Do albergi wchodzę, lekko kulejąc. Na dole spora sala
kuchenna. Na górze spanie i higiena. Nie wiem, co najpierw.
Muszę się wykąpać, ale jestem głodny. Wstawiam zakupioną
konserwę do mikrofalówki i wędruję pod prysznic. Schodzę w
klapkach i wyciągam moje jedzenie. Przez okno obserwuję wydłużające się cienie domów i drzew. Fasola z mięsem mi smakuje. To dobry obiad na zakończenie tego ciężkiego dnia. Gdy
kończę, drzwi się otwierają i do albergi wchodzi jakaś para.
Oboje trochę młodsi ode mnie. Hiszpanie z rejonu Barcelony.
Próbuję się dowiedzieć, jakie są ich plany, ale czy to wskutek
zmęczenia, czy błędów językowych, niewiele rozumiem. Sprzątam po sobie i idę po drewnianych schodach na górę. Są tam
dwie sale. Łóżka jednopoziomowe. Już wieczór. Nikt więcej nie
przyjdzie. Ja wybrałem salę po lewej. Oni zakwaterowali się po
prawej stronie. Zamykam drzwi. Rozbieram się. Kładę się na
pościeli, niczym się nie przykrywając. Wciąż jest przeraźliwie
gorąco. Zamykam oczy. Boli mnie ten etap. Boli mnie marsz
nie po szlaku. Boli mnie moja stopa. Mam jakieś poczucie wyobcowania i samotności. Jakbym robił coś niewłaściwego. Jakbym szedł na przekór temu, co ustalone i właściwe. Każdy por
mojej skóry oddycha. Mięśnie korzystają z każdego uderzenia
serca, by trochę zniwelować zmęczenie. Zapominam. Zapominam siebie. Zapominam wszystko. Tę parę obok. Ten gorąc. Tę
wspinaczkę. Nawet tę butelkę chłodnej wody, którą mi ofiarowano. Zamykam oczy i już tylko noc.
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Dzień 91. Irun
Pada. I boli mnie. Boli mnie biodro i boli mnie stopa. Idę, ale
boli mnie. Rozdziera mi palce w bucie. Dwa z nich trafiają w
jakąś dziurę czy uszkodzenie wewnątrz obuwia. Nie wiem, jak
ono wygląda, nie wiem, jak to poprawić. Ile razy myślałem,
żeby przeciąć ten but i skończyć z tym ciągłym bólem. Ale on
się pojawia i znika. I jest. Teraz do stopnia, z którym nic nie
mogę zrobić. Z niczym nic nie mogę zrobić. Mogę tylko cierpieć. Takie jest moje zadanie. Taki jest efekt mojego głupiego
zamiaru, żeby iść na tę pielgrzymkę. Czy ja to mogę w ogóle
nazywać pielgrzymką? Czy Bóg choć raz odezwał się do mnie?
Jeśli jesteś, to dlaczego się nie odzywasz? Dlaczego nie słyszę
żadnego słowa od Ciebie? Dlaczego to wszystko to jeden bezwzględny i głupi mój monolog? Częściowo zaprogramowany
przez księży, którzy mnie wychowywali w tak zwanej wierze,
częściowo wymyślony przeze mnie, sam nie wiem, skąd. W
końcu zostaję sam. Z tym pieprzeniem. O Bogu. O miłości. O
sensie. O życiu. Wszystko to pieprzenie. Głupie gadanie. Chrzanienie. Gówno warte. Jestem po to, żeby mnie bolało. Idę donikąd. Nie idę dokądś. Nikogo nie obchodzi, dokąd idę. Nie obchodzi to mojego księdza parafialnego ani proboszcza. Mają to
głęboko w dupie. Nie obchodzi to moich pobratymców i tak
zwanych braci i sióstr. Oni są zajęci swoim życiem i szukaniem
uznania dla swoich aspiracji, dla swoich poglądów, dla swoich
prawd. Nie obchodzi to nikogo, bo nikt mnie w zasadzie nie
wspierał w tym pomyśle i w jego realizacji. Jestem sam. Sam ze
swoją głupotą. Sam ze swoim cierpieniem. Sam z drogą donikąd, którą sam wymyśliłem. Pada. Nie mogę się schylić, żeby
rozwiązać but i wyjąć stopę, bo nie mam jej gdzie postawić.
Mam jakąś mapę, która nie wiadomo co pokazuje. Idę w przeciwną stronę niż powinienem. Każdy krok to nowy ból. Każdy
krok to konsekwencja moich wyborów, mojego wyboru. Bóg
siedzi cicho. Dlaczego siedzisz cicho?! Dlaczego się nie odzywasz?! Dlaczego jestem SAM??! Gówno to wszystko. Mam
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nic. Tylko tę drogę, która rani mnie wszystkim, co na niej spotykam. Nie mam już siły. Zawsze się w coś pakowałem i zawsze na swoją szkodę. Najlepiej jest usiąść na tyłku i podłączyć
się do jakiejś kliki, dzięki której człowiek przetrwa przynajmniej na jakiś znośnym życiowo poziomie. Przede mną, w szarym deszczu, widzę wiatę przystanku autobusowego. Jest jak z
komunistycznej Polski. Falista blacha i daszek. Wąska ławka
pewnie w środku. Nigdzie nie dojdę. To wszystko nie ma sensu.
Żadnego. Te moje złudzenia i wymysły. Dlaczego właściwie robię sobie krzywdę? Dlaczego wystawiam się na pośmiewisko?
Wszyscy są cwani. Ustawieni. Spokojni. Zadbani. Bawiący się
życiem. Konsumujący je. Ściągam plecak. Siadam na ławce.
Zdejmuję but. Zdejmuję skarpetę. Milknę. Pada deszcz. Tylko
to jest realne. Ten deszcz. Z tym deszczem płynę ja. Spływam
wąską strugą wzdłuż jezdni. Pędzę, niosąc ze sobą śmieci, drobiny kurzu i ziemi. Mieszam się z błotem. Gnany jestem prądem, który niesie mnie coraz dalej. Nie mogę nic zmienić. Nie
mogę nic zrobić. Mogę tylko odczuwać to, co czuję, beznadziejność i gorycz. Z prawej strony mojej stopy wystaje na zewnątrz, na pół centymetra, jakaś kość. Robi mi się słabo. Odwracam wzrok. Naciągam skarpetę z powrotem. Wkładam ją do
buta. Patrzę przed siebie. Siedzę na tym przystanku zagubionym gdzieś w przedpirenejskiej Francji. I czuję się całkowicie
bezradny. Mam dalej iść? Mam dalej iść? Boże! Odezwij się.
Ale nie. Ty się nigdy nie odzywasz. To tylko moje fantazje na
twój temat. Że istniejesz. Że jesteś. Że czujesz. Że myślisz. Że
kochasz. Gówno to wszystko prawda. Wszystko to gówno. Nie
mam sił. Słyszysz? Nie mam sił. Słyszysz?! Nic nie słyszysz.
Nie mogę. Nic nie mogę. Jak mam wstać? Jak mam iść? Do
czego to wszystko? Gdzie są moje motywacje? Gdzie jest Bóg?
Gdzie jest wiara? Gdzie jest miłość? Nie ma nic. Jest tylko
deszcz. Niemożność zmienienia czegokolwiek. Zawiązuję ponownie but. Mam gorycz w ustach. Ciemna jest ta gorycz. Kamienna. Złowroga. Ciężka. Podnoszę plecak. Co mi zostało? Z
mojej wiary, nadziei, miłości i zaangażowania? Nic. Została mi
tylko droga przez rzekę cierpienia. Wciągam plecak na swoje
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plecy. Nie płaczę. Rzadko płaczę. Może nigdy? Rzadko. Biorę
w dłonie kije. Wychodzę spod dachu wiaty. Spada na mnie
deszcz. Idę zwykłą szosą. Kierowcy czasem zjeżdżają, czasem
chcą mnie przejechać jak jedno czerwone renault, które zjechało przy pustej drodze na pobocze w moim kierunku. Jeden, dwa.
Jeden, dwa. Stawiam stopę na krawędzi i bardziej na pięcie.
Palce mi znów wyrywa ten but. Dwa skrajne zewnętrzne. Idę.
Jeden, dwa. Jeden, dwa. Przeżuwam ból. Sprawdzam jego smak
przed połknięciem. Gorzko-mdły. Można się porzygać. Można
się porzygać na to wszystko. Na całą tę pielgrzymkę. Na to
wszystko, co sam sobie wymyśliłem, jak zwykle, na przekór ludziom i konwencjom, temu, co uznane i rozsądne. Jeden, dwa,
chlupie woda w moich butach. Nic już z nim nie zrobię. Z tym
bólem, z poczuciem beznadziejności, z poczuciem opuszczenia.
Bo to, że jestem sam, jest po prostu rzeczywistością. Do wyboru są dwie role, wtopienia się w społeczeństwo, w grę zależności i konformizmów, w wyznawanie powszechnie uznanych poglądów i wartości, w prezentowanie pożądanych postaw i zachowań albo samotność. Zawsze się buntowałem. Zbuntowałem
się i teraz. I dlatego idę pod prąd. I dlatego mam to, co mam.
Wskutek mojego niedoświadczenia i głupoty, wskutek mojej
zapalczywości i idealizmu. Mam kroki. Dokładnie tyle mi zostało. Kolejne kroki, które, gdyby ból mógł znaczyć podłoże,
zostawiałyby za sobą kałuże nabiegające czerwienią jak krwią.
Bardziej i bardziej. Już nic nie niosę. Już nic nie mam. Już tylko
idę. Idę. W jakieś ciemnej rozpaczy. W deszczu. W zwykłym,
niedającym się usunąć fizycznym cierpieniu, w poczuciu społecznego opuszczenia. W osamotnieniu przez Boga. O ile istnieje. Raz jeszcze krzyczę do Niego. Już ciszej, bo nie mam sił.
Wyrzucam mu i zarzucam. Czy mówię do samego siebie? Czy
On jest i słucha? Czy to ma jakieś znaczenie? Jestem kolejnymi
krokami. Krokami, nad którymi nie ma już nadziei. Nie ma fajnego podróżowania. Nie ma wzniosłej religijności, nie ma przenikliwego mistycyzmu. To co, do cholery jasnej, jest? Nic. Są
tylko kroki. Następne kroki. I ból, jaki im towarzyszy. I całkowita niemoc, by z tym bólem coś zrobić. Bo niebo stalowe, bo
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leje się jak z wodospadu. Bo nie mogę stanąć. Bo idę. Jestem
marszem. Idę. Już nie mam nic na swoje usprawiedliwienie i
uzasadnienie tego, co robię. Nie mam żadnych korzyści, teraźniejszych ani przyszłych. Nie mam uzasadnień ludzkich ani boskich. Nie mam także odpowiedzi na pytanie: dlaczego właściwie idę. Idę. Tam, gdzie kończą się pytania i słowa. Tam, gdzie
nie ma nic poza drogą, którą pokonuję. Żadnego życzliwego
człowieka, żadnego życzliwego zbiegu zdarzeń, żadnej ulgi,
żadnego wytłumaczenia, nic zupełnie. Taka jest droga przede
mną.
Powoli deszcz ustaje. Niebo ciężkie i szare rozpuszcza się
gdzieś w słońcu, jakie świeci z góry. Ciemne kolory ustępują
żywszym barwom. Podłoże staje się suche. Zatrzymuję się i patrzę bezwiednie w płot posesji przede mną. Moja mapa w komórce pokazuje, że przez nią biegnie droga, jaką zaplanowałem
do mitycznego Irun. Ale przecież nie przeskoczę. Nic nie zrobię. Zawracam. Za płotem rosły kwiaty i drzewa. Dom był piękny, dostatni. Na pewno żyli w nim szczęśliwi ludzie. Ludziom
do szczęścia niewiele potrzeba. Braku fizycznego bólu, trochę
akceptacji wśród znajomych i najbliższych, możliwości, by się
zabawić i użyć trochę życia. Nawet te proste fizyczne przyjemności bywają zagrożone karami boskimi przez takie czy inne religie. Religie nie mogą bowiem pozwolić ludziom, żeby żyli,
jak chcą. Pragną regulować ich myślenie, ich postępowanie, ich
życie. Wszystko, co robią. Bez tego straciłyby kontrolę, a bez
kontroli może rację istnienia, bo często religie istnieją jako instytucje żywiące się kontrolą wyznających je ludzi. Czy ja mam
jakąś religię? Teraz chyba nie. Teraz już nic nie mam poza następnym metrem, dziesiątkiem metrów, setką metrów. Teraz jestem sam. Sam wobec świata, świata, który jest mi obcy, z setkami ludzi przechodzących drugą stroną ulicy i odwracających
wzrok ode mnie, z dziesiątkami samochodów, które mnie mijają, a wiozą ludzi pragnących spełnienia swych marzeń. Czy ich
marzenia się spełnią? Niektórych tak. Niektórych nigdy. I co
mają zrobić ci, których marzenia nigdy się nie spełnią? Marzenia o godnym życiu. Marzenia o zwykłej, ludzkiej miłości. Ma668

rzenia o tym, by przestać być krzywdzonym. Marzenia o tym,
by mieć pociechę z dziatek. Marzenia o tysiącu zwykłych, ludzkich spraw. Co, jeśli nigdy się nie spełnią i nawet teoretycznych
szans na to spełnienie zabraknie? Hipnotyczne powtarzanie, że
szanse zawsze są? Nie zawsze. Czasem nie ma na nic szans. Co
wtedy? Sznur? Przejazd kolejowy? Dach wieżowca? Na rondzie, które mijam, z żywopłotu wycięty jest napis „OLETA”. To
chyba hiszpańska miejscowość. Biały citroen wjeżdża właśnie
na to skrzyżowanie. Pamiętam czasy, gdy citroeny jako jedyne
miały zawieszenie hydrodynamiczne. Francuzi zawsze mieli
taki dyg to robienia czegoś w sposób niezwykły, odbiegający od
zwyczaju i powszechnych norm. Nie wiem, gdzie jestem. Mapa
jest pogmatwana. Powtórnie trafiam w miejsce, gdzie nie ma
dalszego ciągu drogi. Czy ja w ogóle gdzieś dzisiaj dojdę? Czy
to Irun istnieje? Czy da się tam pieszo dojść? Na mapie kłębią
się drogi dla samochodów. Autostrady. Zatrzymuję się i rozkładając worek foliowy, kładę się na nim. Zdejmuję mokre buty i
wyciągam nogi. Nie ściągam skarpetek, nie chcę oglądać tego,
co mnie przyprawia o mdłości. Wyrzucam to ze świadomości.
Opieram plecy o ziemię i zamykam oczy. Leżę tak, nie myśląc
o niczym i łowiąc odgłosy ze świata. Nie opiniuję ich. Nie definiuję. Nie określam. Pojawiają się po prostu we mnie i mijają.
Jedne za drugimi. Jak jakiś potok, strumień, ciąg nut na pięciolinii, który nie chce i nie może się skończyć. Wszystko jest jakąś muzyką, jakimś tańcem. Wszystkie zachowania ludzi,
wszystkie procesy w przyrodzie, wszystkie zjawiska naturalne.
I moja droga przez tę rzeczywistość jak czerwony ślad, znaczony moją beznadziejnością i zmęczeniem. Wstaję ponownie.
Podnoszę plecak. Nogą podważam kij i podnoszę go stopą do
góry. Chwytam już dłonią. Następna sztuczka z następnym kijem. Powoli, ostrożnie, stopę trzeba stawiać na asfalcie i odcinkach betonowego chodnika. Dochodzę nad jakiś kanał. Woda
lazurowo-zielona, ledwie marszczy się w lekkim wietrze. Nie
wiem, która godzina. Wszystko mi się już pomieszało. Mijam
kolejne samochody albo to one mnie mijają. Dokąd idę? Do
Irun? Co jest Irun? Napis na mojej mapie w komórce? Czy ist669

nieje rzeczywiście? Czy znajdę tam nocleg? Czy. Czy. Czy... Na
kolejnym rondzie staję w pewnej zadumie. Znak drogowy ze
strzałką ma napis „FRANTZIA”. Czyli co? Jestem w Hiszpanii? Niczego nie zauważyłem. Od dłuższego czasu idę przez jakieś miasto albo teren zabudowany. Żadnych granic, żadnych
oznaczeń, że granicę się jakąś przekracza. Dochodzę do dużego
mostu po mojej lewej stronie. Przechodzę nim na drugą stronę.
To chyba Hiszpania. Dokładnie przyglądam się przechodniom,
elewacjom, samochodom. Ludzie wyglądają na zajętych. Jest
ich bardzo wielu. Przemierzają chodniki, wpatrzeni gdzieś w
przestrzeń. Gdyby mnie tu nie było, przechodziliby tak samo
jak teraz, gdy jestem. Czyjeś istnienie jest dla nich całkowicie
obojętne. Niosą bowiem ze sobą swój świat, w którym żyją.
Dźwigają go po schodach, wiozą w samochodach, mają ze
sobą, idąc na piechotę przez miasto, które dla nich istnieje o
tyle, o ile jest częścią ich zamiarów, oczekiwań, lęków, potrzeb.
Poza tą granicą wszystko osuwa się we mgłę, w niebyt. W jakieś mierze są trochę podobni do Polaków. Polacy też noszą
swój świat ze sobą. Temu, komu pozwolą do niego wejść, okażą
miłość i serdeczność, ale jeśli się ktoś z tym światem rozminie,
to w ogóle nie będzie istniał, zostanie pominięty, nie ze złości
albo złej woli, ale z tej prostej przyczyny, że go nie będzie. Bo
istnieje tylko to, co jest dostrzegane i zauważane. Dlatego tak
tragiczne konsekwencje ma zamknięcie się ludzi na otoczenie,
na innych ludzi, na zewnętrze. Ale w sytuacji kreowanej przez
otaczający ich świat może nie mają większego wyboru. Więc
idą wpatrzeni w trotuar, widzący tylko to, co jest w ich głowach, zmierzający do swojego świata, który łatwo może się stać
ich światem na zawsze, to jest zgubą i więzieniem. Idę, odpowiednio rozkładając ciężar ciała na stopy. Odizolowałem się od
bólu i myślenia. Więc nie myślę. A gdy nie myślę, ból jest jakby
mniejszy, mniej istotny, mniej dostrzegalny. Staram się cały być
wzrokiem. Światło na przejściu zatrzymuje mnie czerwonym
kolorem. Po chwili zmienia się na zielone i postać człowieka,
służąca za sygnał do przejścia, przebiera nogami. Niżej zmieniają się sekundy upływające do kolejnej zmiany światła. Ład670

ne. Trochę bezradnie idę po tym mieście. Dziwne są tu adresy i
oznaczenia ulic. W Polsce nazwę ulicy można znaleźć niemal
na każdym skrzyżowaniu i oznaczeniu numeru budynku. Tutaj
te nazwy są bardzo rzadko, za to w efektownych eliptycznych
kształtach. Niebo znów się chmurzy i zbiera się na deszcz. Staję
zdezorientowany. Nie wiem, co dalej. Nie wiem, jak długo jeszcze będę mógł iść. Jakiś mężczyzna z kobietą zatrzymuje się
naprzeciwko mnie.
– Albergue?
– Si, si – odpowiadam.
– Paragi – mówią coś niezrozumiałego, ale domyślam się, że
to odpowiednik polskiego „tam” i wskazują kierunek. Dodają
jeszcze jakieś instrukcje, z których chyba wynika, ale wnoszę to
bardziej z ich gestów niż słów, że powinienem skręcić za rogiem w lewo. Idę i skręcam. Zaczyna lać. Żółty napis „PEREGRINOS” na niebieskim tle witam bardziej ze zdziwieniem niż
z oczekiwaną ulgą. Pod spodem numer osiemnaście i szerokie
przeszklone drzwi wejściowe do bloku. Wchodzę i wędruję po
schodach. W niewielkim pokoju pali się białe, jarzeniowe światło. Za biurkiem siedzi kobieta. Coś do mnie mówi, ale nie rozumiem ani słowa.
– Szuka pan noclegu? – pyta się mnie po angielsku starszy
mężczyzna, stojący obok. Ma przyprószone siwizną włosy i jakąś odrobinę staroświeckiej godności w rysach twarzy.
– Tak.
– Proszę bardzo – wskazuje mi miejsce przed biurkiem.
Siadam, a z boku o biurko opiera się ten mężczyzna. Z jego
pomocą załatwiam formalności, to jest przedstawiam swój dowód tożsamości, paszport pielgrzyma i udzielam podstawowych
informacji na swój temat. Po krótkiej chwili wędruję za mężczyzną, który pokazuje mi kuchnię, łazienkę i prowadzi do sypialni. Jest to jeden z wielu pokoi, do których można wejść z
korytarza prowadzącego przez albergę. Pytam, czy mogę wybrać łóżko. Wobec twierdzącej odpowiedzi wybieram pierwsze
po prawej stronie na dole. Wczołguję się na nie i kładę. Buty
zostawiłem wcześniej w miejscu, gdzie robią to wszyscy piel671

grzymi. Doszedłem. Nie dociera to do mnie wcale, że doszedłem do Hiszpanii, że jestem w Irun. Że mój manewr, decyzja
samowolnie podjęta o marszu z Saint Jean Pied de Port do Irun,
zakończyła się sukcesem. Może to dotrze do mnie jutro. Może
nigdy. Czasem jest tak, że gdy nawet realizujemy w końcu, po
wielu trudach i przeciwnościach, swój zamiar, to już nie cieszymy się z tego. Bo za późno. Bo za dużo było po drodze. Bo nie
tak.
To wszystko jest obok mnie. To wszystko mnie nie dotyczy.
Ja starałem się być tylko tym, czym musiałem. Zredukowałem
siebie do zwykłych, niedających się usunąć konieczności. Muszę odpocząć. Muszę zaczekać. Potem muszę coś zjeść, więc
muszę wyjść na zewnątrz i kupić, a potem ugotować, bo tak będzie najtaniej. Potem muszę ponownie zanurzyć się łóżko.
Reszta jest doskonale nieobecna i nieważna. Cały świat.
Wszystkie przemyślenia i problemy. Nie istnieją. Po czterdziestu minutach wstaję. W międzyczasie do pokoju wchodzą kolejni goście. Włosi i młoda Rumunka o kręconych włosach, z małym szkolnym plecakiem. Wynurzam się ze swojego łóżka i
schodzę na dół. Ma tu być supermarket po drugiej stronie ulicy.
Znajduję go. Ceny? Pięćdziesiąt procent drożej niż we Francji.
Chyba śnię. Ostatecznie zadowalam się serem, makaronem i
oliwkami. Po powrocie idę do kuchni. Spory ruch tam. Nie
zwracam uwagi. Nalewam wody do garnka, gotuję makaron.
Zagaduje mnie Fin siedzący naprzeciwko. Zaczynamy rozmawiać. Dość swobodnie. Po angielsku. Fin wskazuje mi szczupłego brodatego mężczyznę w czerwonej koszulce, siedzącego
przy stole.
– On przeszedł cztery tysiące kilometrów po Camino. Chodzi stale szlakami Camino w Hiszpanii.
Przyglądam się temu mężczyźnie. Na koszulce na piersi ma
wydrukowane dużymi literami „4 000 km” i jeszcze jakieś dalsze objaśnienia. Jakiś inny mężczyzna go o coś pyta. Hiszpan
odrywa się od smartfona, w jakim pogrążony był jego wzrok i
świadomość, i pokazując na koszulkę, powtarza: – cztery tysiące kilometrów, cztery tysiące kilometrów – i jeszcze raz. Zaga672

dujący go jegomość pyta po angielsku, ale okazuje się, że Hiszpan nie zna tego języka. Jedyne, co z siebie wydobywa, to kolejne gesty ręką, wskazujące na napis na jego koszulce i słowa o
czterech tysiącach kilometrów. Najlepiej byłoby cię wsadzić w
takie koło dla szczurów ustawione w domu i mógłbyś zrobić w
tym kółku, dziesięć tysięcy kilometrów i wtedy też mógłbyś sobie wydrukować na koszulce i się chwalić – myślę złośliwie.
Czy to ja myślę? Czy też pojawia mi się taka myśl, nie wiem
skąd, z przeszłości, z przyszłości, z jakiegoś niewiadomego
miejsca mojego jestestwa, które spece od psychiki człowieka
nazywają podświadomością? Ganię się za to. Ale znowu złośliwa część mojej osobowości każe mi zobaczyć tego chwalipiętę
w dużym drewnianym kole, jak ubrany w sportowy strój, przemierza kolejne szczebelki w drodze donikąd, patrząc tylko na
zawieszony przed oczami zegar liczący nie czas, tylko pokonywane przez niego kilometry. Dość. To nie tak. To nie moje. Daję
sobie spokój z tym widokiem. Z pewnymi częściami naszej
osobowości po prostu nie ma sensu dyskutować. Trzeba zająć
się czymś pożytecznym. Czymś, co jest konieczne, niezbędne.
Nakładam furę makaronu na talerz. Pytam Fina, czy ma ochotę.
Nie ma. Przez okno otwartego balkonu widać lejące się strugi
deszczu. Jutro ma też padać. Jem makaron. Jutro dla mnie nie
istnieje. Nie ma czegoś takiego, jak jutro. Jest tylko ten smak:
sera, makaronu, oliwek. I poczucie sytości, które pojawia się w
moim wnętrzu i stopniowo obejmuje mnie całego. Ktoś częstuje
mnie odrobiną wina. Nie odmawiam. Pochłaniam tak jak jedzenie. Mając w uszach szum wody spadającej z nieba na ulicę
przy naszej alberdze, przemieszczam się do pokoju mojej sypialni. Rozkładam śpiwór i wczołguję się na niego. Jeden z
Włochów ma na imię Giuseppe. Drugi – nie wiem. Rumunka
wyraźnie i uparcie szuka towarzystwa. Rozmawia ze wszystkimi, czy chcą tego, czy nie chcą. Przyznaję, wyedukowana, bo
mówi po włosku, hiszpańsku, angielsku i oczywiście po rumuńsku. Nie jestem zainteresowany. Coś mnie tam pyta, więc zdawkowo odpowiadam. Jestem śmiertelnie zmęczony. Zamykam
oczy. Nie chcę gadać. Nie chcę myśleć. Nie chcę nic. W tym
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niechceniu spotyka mnie mój niemy przyjaciel. Ile mu zawdzięczam na tej trasie, nawet nie potrafię powiedzieć. Sen, bo o nim
mowa, przychodzi niepostrzeżenie. Jest jakaś miłosierność w
jego nadejściu. Jakaś czułość. Jakaś delikatność. Bo nie wdziera
się, krzycząc. Bo nie robi scen ani nie trąbi. Bo nie czeka na
oklaski ani prośby, ani podziękowania. Po prostu przychodzi.
Bo go potrzebuję. Jakby to wiedział dużo lepiej ode mnie. Jakby zawsze to wiedział. Więc ten raz. Jeszcze raz. Zabiera mnie
czule do swego królestwa. Królestwa, które nie jest tu. Bo tu
mnie wtedy nie ma. Ale królestwa, które jest dobre. Bo leczy i
naprawia. I nie tylko ciało, co wielu mogłoby sądzić, ale i duszę, to jest wszystko to, co w nas krzyczy, spiera się, boleje, raduje się, ma nadzieję, traci ją i co, ostatecznie rzecz biorąc, nas
napędza. Nawet wtedy, gdy sami już próbujemy – rezygnować.
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Dzień 92. San Sebastian
Leje. Stoję przed wyjściem z albergi w Irun. Na zewnątrz
głęboka, czarna noc i strugi deszczu spadające w rozproszonym
świetle ulicznych latarni. Przede mną sylwetki zakapturzonych
pielgrzymów. Zakryte pelerynami, z charakterystycznymi tobołkami na plecach, czasem z kijami w dłoniach. Powoli wysypują
się w czerń nocy. Wychodzę za nimi. Za mną, po schodach,
schodzą następni. Idę niepewnie. Ostatnie etapy prawie mnie
zniszczyły. Moja stopa jest w ruinie, takiej, że nie chcę tam zaglądać. Nie widzę znaków szlaku. Pada niemiłosiernie. Powierzchnia ulic, przykryta wodą, lśni i błyszczy, migoce raz po
raz, to z powodu kropel deszczu, które padając na asfalt i chodnik, tworzą jakiś rodzaj tańca, to z powodu drobnych fal na powierzchni, bo ulice nie są płaskie, więc masa wody spływa nimi
to w tę, to w tamtą stronę. Idę, wpatrując się w sylwetki pielgrzymów przede mną. Pewnie wiedzą, gdzie jest droga. To w
sporej części Hiszpanie, więc wiedzą na pewno. Tylko nie stracić ich z oczu. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Idę strasznie powoli. Nie mogę szybciej. Wszystko mnie boli. Zwłaszcza ta nieszczęsna stopa. Na szczęście mijają mnie inni, którzy idą w tym
samym kierunku. Skręciliśmy w prawo i idziemy teraz w dół.
Niektórzy przede mną rozmawiają. Ja jestem zanurzony w kapturze, ciemności i deszczu. Buty szybko nasiąkają i zaczynam
już czuć chlupotanie. Na skrzyżowaniu powstaje między pielgrzymami jakaś wątpliwość. Wczoraj hospitalero tłumaczył, że
nie należy iść za strzałkami, tylko w pewnym momencie trochę
inaczej, bo trafi się na bardzo ruchliwy kawałek drogi, przez
który trudno przejść. Nie wiem, gdzie są strzałki, ale doganiam
tę grupę. Idę dalej z nimi. Albo za nimi. Albo wśród nich. Powoli, w tym deszczu i nocy, moje nogi jakoś zaczynają pracować. Pierwsze nieporadne kroki po wyjściu z albergi zmieniają
się w chód, który bardziej przypomina normalne poruszanie się
człowieka. Grupa, z którą idę, liczy około dziesięciu osób. To
chyba ci, co wyszli najwcześniej. Droga opada w dół i w ciem675

ności majaczy przed nami jakiś masyw dużej budowli. Nie
wiem, co to jest, hotel, biurowiec, apartamentowiec? Obok niego droga skręca ostro pod górę. Światła latarni, które do tej
pory towarzyszyły nam, odbijając się w pokrytej deszczem powierzchni miasta, gasną jak świeczka, której czas dobiegł końca. Obejmuje nas ciemność. Ciemność i glina, w której brniemy
pod górę. Buty wpadają w rozmokły grunt po parę centymetrów. Ślizgamy się w tej mazi, bo wszystko płynie, a droga stromo, wciąż wyżej i wyżej. Zbawieniem są kamienie i gałęzie,
które stają się jakimś punktem podparcia dla niepewnie stawianych stóp. Ciemność nie jest całkowita. Nie wiem, czy to już
zapowiedź świtu. Szczegółów tego, co pod nogami, nie widzę,
jednak zarys drogi, większe elementy i sylwetki tych, co przede
mną, stają się dostrzegalne. Na każdym napotkanym kamieniu i
na każdej napotkanej gałęzi stawiam nogę tak, żeby mi ta stała
przeszkoda podpierała śródstopie. Dyszę. Męczę się. Przede
mną idą dwie Niemki. Za mną Włosi. Jeden z nich mija mnie,
tak jak pociąg mija powolną drezynę toczącą się bocznym torem. Nie zrażam się. Niczym się nie zrażam, bo w ogóle nie
myślę. Myślę tylko, gdzie postawić następny krok. O dziwo
część z pielgrzymów nie ma kijów trekkingowych. Na ostrym
podejściu pod górę, gdy nogi ślizgają się w błocie, takie kije to
skarb i przewaga. Pozwalają utrzymać równowagę, rozłożyć
wysiłek po części na nogi i ramiona, odciążyć stawy. Nie wiem,
jak długo trwa to podejście. Koniec końców wychodzę z wąskiej gliniastej ścieżki, biegnącej lasem, na płaską polanę. Przejaśnia się. Przede mną, jakieś trzydzieści metrów dalej, drewniane zabudowania. Dach, miejsce do siedzenia. Widzę tam
tych, którzy mnie wyprzedzili. Zatrzymuję się. Jakaś kobieta
mija mnie i wędruje w tamtym kierunku. Patrzę w lewo. Widzę
żółty znak na drzewie. Nie czuję potrzeby odpoczynku. Przecież to dopiero rano. Jest chłodno, a ja jestem przemoknięty.
Przynajmniej od bioder w dół. Przyzwyczaiłem się chodzić długie dystanse z minimalną ilością odpoczynku albo i wcale.
Skręcam pod górę. Gliniasta ziemia jest porośnięta trawą. Po
chwili skręcam ponownie w przeciwną stronę i wychodzę na
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drogę wysypaną częściowo kamieniami. Widzę na jakieś trzydzieści, czterdzieści metrów. Przede mną kurtyna szarego deszczu pomieszanego z mgłą. Po bokach ciemne kształty drzew.
Idę do przodu jaśniejszym kanionem drogi. Staram się nie
wdepnąć w strumienie, tworzące się na jej powierzchni. Zostałem sam. Zupełnie sam. Znowu sam. Nikogo nie ma ani przede
mną, ani za mną, w tym sensie, żebym mógł się odwrócić, zaczekać, zagadnąć. Taka ta już moja droga – samotna. Za następnym zakrętem zaczyna wiać. Drzewa miotają się to w lewą, to
w prawą stronę. Deszcz pada mi na okulary, utrudniając nieustanne szukanie wzrokiem żółtych strzałek. To spory minus
dla okularników, takie chodzenie w deszcz, gdy od tego, czy się
zauważy, czy pominie niewielką strzałkę, zależy, czy człowiek
pójdzie właściwą drogą, czy zgubi się w obcym kraju, w trudnym otoczeniu. Teren z mojej lewej strony otwiera się i widzę
w dolinie jakieś jaśniejsze kształty. Może to zabudowania,
może jakieś zbiorniki wodne. Za wiele nie potrafię dostrzec w
tej ulewie. Widzę niebo, które jest ciężkie od chmur stalowego
koloru. W dali, za tą doliną, piętrzą się masywy gór. Te bliżej
ciemnoszare, te dalsze stopniowo rozpuszczają się w deszczu i
przestrzeni, tak że te ostatnie mają kolor chmur i niczym się od
nich nie różnią oprócz położenia. Na gliniastej drodze jest teraz
sporo kamieni. Wykorzystuję je dla podpierania sklepienia tej
mojej biednej stopy. Drzewa znów z obu stron obejmują szlak i
zamykają mnie na nim. Deszcz słabnie i padają tylko niewielkie
krople, za to mgła gęstnieje i wszystko zaczyna tonąć w niewyraźnej mlecznej zupie. Za następnym zakrętem uderza mnie
wiatr. Szalony i wściekły. Deszcz jakby chwilowo ustaje, ale to
może z powodu tego wiatru, który zabrał na chwilę jego krople
i niesie gdzieś w bezrozumnym pędzie. Ale to nie wiatr mnie
zatrzymuje w tym miejscu, bo stoję jak wryty i patrzę w
sino-szary horyzont. Patrzę i patrzę, i czuję jak w środku coś się
we mnie dzieje. Więc jednak. Więc to prawda. Daleko przede
mną szary kontur lądu załamuje się i tworząc niewielki łuk,
obejmuje, tak... ocean. Boże mój. Linia wzdłuż szarego brzegu
jest biała, potem odrobinę ciemniejszy od nieba masyw wody.
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Ocean. Szedłem przez trzy miesiące. Przez miasta i wsie, przez
niewielkie górki i przez płaszczyzny. I teraz stoję i patrzę. Gdy
się widzi mapę, to teoretycznie widzi się świat. Człowiek wie
przecież, że tu jest ląd, a tam jest morze. Że tu jest Europa z jej
kształtem od zachodu objętym przez Atlantyk, od południa
przez Morze Śródziemne. Widzimy też czasem na zdjęciach
miejsca, w których nigdy nie byliśmy. A nawet w telewizji,
gdzie wszystko jest jak żywe i ruchome, i na zbliżeniach, i z
lotu ptaka. Ale, jak w przypadku pierwszego widoku Pirenejów,
odczuwam wyraźnie tę różnicę. Różnicę między wiedzą a doświadczeniem. Między tym, co się mówi i wie a tym, co się widzi i czuje. W jakiś sposób fakt, że tu jestem, że to widzę, zmienia moją wiedzę na temat Europy. Zmienią ją fakt, że przez ten
kontynent szedłem i tu doszedłem. Te tysiące kilometrów trafia
teraz w jakieś uporządkowane miejsca, tworząc razem jeden obraz – Europę. Patrzę jeszcze przez kilka chwil na Atlantyk.
Mimo tego, że drobne krople ponownie zaczynają padać, wyciągam komórkę i robię zdjęcie. Wyjdzie, nie wyjdzie, nieważne. Dzień dobry – mówię do tego oceanu, który przecież tak
bardzo chciałem zobaczyć. Odpowiada mi swoją obecnością.
Dalekim kołysaniem. Swoim głosem, który zdaje się słyszeć
przez wiatr i szum deszczu. W takich chwilach krajobraz życia
jakby eksploduje, poszerza się strasznie gwałtownie. Nie jestem
już obok drzew przy drodze, obok kamieni obmytych deszczem
na jej powierzchni, na ulicy miasta, w łóżku, za stołem. Jestem
nad oceanem. To jest na Ziemi. To jest w chwili czasu, która
jest ledwie błyskiem w biegu stuleci i mileniów. Jestem istnieniem w ocenie życia i czasu. Taką gwiazdą, która, choć zapala
się tylko na chwilę i biegnie, w stosunku do ogromu Życia,
krótko, to jest jego nieusuwalnym i niezbędnym elementem.
Jest częścią tego wszystkiego. Częścią, która musi być. Która
ma tu swoje miejsce i czas. W jakiś sposób jestem jednym, z
tym wszystkim, co jest. I mogę to wszystko oglądać i widzieć, i
jestem tego świadom. I kocham to wszystko. Ten bezkresny
deszcz. Te ołowiane chmury. Tę gorącą do niemożliwości drogę, którą przeszedłem. Ten odległy ocean. Tę rzekę czasu, w
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której idę, w której jestem, którą w jakiś tam sposób współtworzę.
Powoli wstaje dzień. Ma kolor sino-szary. Szczęściem ta
część światła, która przenika przez chmury, pozwala zaistnieć
zieleni obok drogi. Teraz już nie jest ona ciemna, tylko normalna, miejscami wręcz soczysta. Po mojej prawej stronie piętrzą
się góry porośnięte lasem. Spomiędzy nich wynurza się co rusz
jakiś fragment Atlantyku. Wzdłuż drogi stoją drewniane pale z
przyczepionym do nich drutem kolczastym. Nie ma mowy,
żeby zrobić krok na bok, na przylegającą do szlaku zieloną
łąkę. Zresztą znowu leje. Ile razy widzę ocean, tyle razy się
uśmiecham. Nie jest wcale piękny ani atrakcyjny. Spójrzmy
prawdzie w oczy, to siny, poziomy pas koloru widoczny w zagłębieniach między wzniesieniami. Nic mnie to nie obchodzi.
Nie widzimy tego, co widzimy. Obraz w ludzkim oku tak naprawdę jest pomniejszony i odwrócony. Widzimy duszą. Rozumem. Świadomością. Tak naprawdę tworzymy świat we własnym wnętrzu. Ale nie tworzymy go z niczego. W jakiś sposób
dostrzegamy więcej i dalej niż to, co jest bezpośrednim przedmiotem postrzegania. Dostrzegamy piękno, wielkość, majestat
tam, gdzie są fale elektromagnetyczne i ich odbicie na powierzchni siatkówki oka. Bo dostrzegamy my. Nie oko. Nie
nerwy, nie przyrządy optyczne.
Pojawia się ostre zejście w dół. Najbardziej w takich momentach pracują kolana. No i... trzeba się nie poślizgnąć. Dolny
fragment zejścia biegnie drogą o betonowej nawierzchni. Część
tej nawierzchni uległa erozji i na wierzchu jest mnóstwo małych
kamyków. W pewnym momencie moje nogi, jak na komendę,
gwałtownie ruszają do przodu. Odruchowo prostuję ramiona,
usiłując zamortyzować upadek. Szczęściem mam ciasno przypięty plecak, a pod nim karimatę, która pierwsza uderza w betonową nawierzchnię drogi. Robię efektowny klap na siedzenie.
Prawie jak po lodzie to zejście. Wstaję, ostrożnie podpierając
się kijami.
Na dole jest miasteczko i szeroki kanał wrzynający się w ląd.
Idę za strzałkami nad brzeg. Niewielka łódź zabiera mnie na
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drugą stronę. Chwilowo nie pada, choć ciemno, pochmurno i
chmury wiszą, jakby lada chwila miały upaść na ten cały świat
dookoła. Wzdłuż brzegu domy i domki. Dalej jakiś czerwony
statek. Zdaje się pordzewiały i zdewastowany. A może mi się
tylko tak zdaje, bo sam jestem jak pordzewiały i zdewastowany,
i ta pogoda taka przygnębiająca. Ściągam plecak i siadam na
ławce. Teraz odpocznę. Przeszedłem pewnie więcej niż połowę
dzisiejszego etapu. Wokół mnie jakiś plac. Ludzie chodzą za
swoimi sprawami. Życie toczy się trochę sennym rytmem. Z następnego stateczku wysiadają inni pielgrzymi. Widzę dziewczynę. Może raczej młodą kobietę. Ma w dłoni pojedynczy kij trekkingowy, ale jakiś chyba specjalny, taki masywniejszy od moich. Jem moje zapasy kupione w Irun. Chleb tostowy. Dziewczyna też siada i odpoczywa. Gdy kończę, ruszamy oboje. Zagaduję ją i proszę o zrobienie zdjęcia.
– Skąd jesteś? – pytam.
– Stąd.
– Czyli jesteś Hiszpanką.
– Nie.
– Jak to nie?
– Jestem Baskijką.
Dziwię się, ale przypominam sobie podwójne nazwy we
Francji.
– To wasz język jest inny od hiszpańskiego?
– Jasne.
Pytam ją o kilka słów po baskijsku, które znam po hiszpańsku. Rzeczywiście, to zupełnie różne języki. Przed sobą widzę
zbiegające się ku sobie wysokie wzgórza. Między nimi wąskie
wyjście na ocean. Baskijka mnie wyprzedza, wygląda na sprawną góralkę, gdy ja chyba bardziej na rozklekotanego po drogach
Europy cepra. Idę i nic nie rozumiem, bo strzałki wskazują drogę wzdłuż tego kanału, w stronę wyjścia na Atlantyk. Przecież
nie dojdę chyba tam do końca i nie będę się wspinał na te wzgórza. Widok przede mną to skalna, poszarpana ściana spadająca z
wysokości jakichś stu metrów ku morzu. Jednak nie ma innej
drogi. Krok za krokiem zbliżam się ku wyjściu na ocean. Może
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jakiś błąd w oznaczeniach? Baskijka zniknęła mi z oczu. W
końcu dochodzę do bliższego falochronu i umieszczonej na
jego końcu latarni. Droga odbija w lewo i kamiennymi stopniami prowadzi ostro w górę. Podnoszę się. Z każdym krokiem jestem wyżej i wyżej. W sumie trzeba wyjść dzisiaj w górę ponad
kilometr. Gorzej, że tyle samo trzeba zejść w dół. Stopnie są
duże. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Tyle że brakuje mi
trochę sił. Idę powoli. Wspinam się na każdy z nich. Wyprzedzają mnie kolejni pielgrzymi, których pewnie wcześniej zostawiłem na tym odpoczynku w lesie. Śmieją się, są młodzi i śmigają pod górę dwa razy szybciej ode mnie. Dlaczego ten plecak
jest taki ciężki? Bo dźwigam jedzenie i wodę? I zapasowy akumulator do komórki? I ponczo, i przewodnik po Francji, i
wszystkie klamoty na czteromiesięczną samotną wędrówkę? Jestem coraz wyżej. Teren pode mną zdaje się urywać i spadać w
dół. Widzę wyjście z portu na ocean z wysokości stu, stu pięćdziesięciu metrów. Wyżej i wyżej. Dochodzę na szczyt wzniesienia. Patrzę jakby z lotu ptaka. Przede mną, w oddali, granitowe zęby skał wgryzają się w ocean. U ich ciemnych brzegów
kipi biała piana. Ciemne chmury kłębią się nad oceanem i lądem. Przestrzeń i ogrom, i wiatr. Nie pada, ale od Atlantyku
wieje wiatr, który gnie drzewa i krzewy. Wszystko huczy i szumi. Rośliny, jakby w niezgodzie, miotają się we wszystkie strony. Ich gałęzie i liście szarpane są tym szumem i wiatrem.
Ścieżka staje się wąska i kamienista. Trzeba uważać, bo mokre
kamienie nie są specjalnie przyczepne i łatwo o kontuzję, a potem wiadomo... Na niewielkim rozwidleniu drogi odnajduję
oznaczenie szlaku Jakuba i jakąś tablicę informacyjną. Ten
wściekle wiejący wiatr rozsuwa powoli chmury na niebie. Nie
żeby słońce, ale jakieś pierwsze skrawki błękitu dają się zauważyć między plamami siwych chmur. Stoję chwilę, zapatrzony w
dal. Fale biegną po oceanie nieskończenie powoli. Jakby w
zwolnionym tempie. Duże, majestatyczne, docierają do skalistych brzegów, gubiąc swój kształt w wybuchach białej piany.
Ogłuszony wiatrem, idę dalej naprzód. Wokół mnie szum, ale i
pierwsze oznaki prawdziwego światła dziennego. Droga uspo681

kaja się i nagle zaczynam coś dostrzegać przez drzewa. Jeszcze
kilkadziesiąt metrów i przede mną w dole zakwita widok, który
przyprawia mnie o oniemienie. Sto pięćdziesiąt metrów niżej,
między zielonymi liśćmi palm, widzę złotą, prawie bezkreśnie
szeroką plażę, do której docierają łagodnymi łukami białe fale
oceanu. Nad tą plażą rozpościera się nowoczesne miasto. Właśnie pojawiają się pierwsze promienie słońca, więc ocean ma
barwę szmaragdową. Plaża prawie pusta. Niewielkie punkciki,
ludzie, chodzą po niej tu i tam. Kilka postaci nurza się w falach.
Pewnie dzieci. Miasto rozpościera się nad oceanem dwoma zatokami, przedzielonymi niewielkim cyplem, u którego krańca
widzę górę. Na jej szczycie stoi jakiś pomnik. Patrzę i się zachwycam. Bo to piękne. Po prostu piękne. Najpiękniejsze miasto, jakie widziałem. Może piękne są jeszcze inne. Ale teraz, dla
mnie, ten widok San Sebastian jest jak z innego świata. Po tym
dniu w błocie, deszczu, wietrze – perła cywilizacji nad Atlantykiem. Schodzę w dół, bo muszę dotrzeć do albergi. Od tego
przystanku nad kanałem nie stawałem już na odpoczynek ani
razu. Po drodze były jakieś wskazówki do innych schronisk.
Ale to za wcześnie i pewnie drogo. Zejście znów jest bardzo
nieprzyjemne. Znów pochyły beton. Łapię się niskiej poręczy,
poprowadzonej wzdłuż tego zejścia. W dole widzę już ulicę
wiodącą wzdłuż brzegu. Sylwetki ludzi zaczynają być wyraźniejsze, choć wciąż strasznie dalekie. Docieram w końcu do
plaży. Wiatr jest taki, że nie sposób ustać pionowo. Trzeba się
pochylić, bo człowieka przesunie albo porwie. Na słupie ulicznej latarni widzę żółtą strzałkę na niebieskim tle. Ludzie chodzą
po piasku. Niektórzy leżą. Część się kąpie. U wyjścia na ocean
kołyszą się dziesiątki jachtów. Młoda Hiszpanka obok mnie ma
czarne włosy, białą bluzkę w niebieskie pasy i trzyma prześlicznego kilkumiesięcznego chłopca. Dziecko wyciąga z zainteresowaniem ręce ku barierce, jego matka się śmieje, życie. Idąc
brzegiem, docieram do cypla rozdzielającego dwie półkoliste
zatoki, nad którymi leży to miasto. Na wprost mnie jest ta góra i
pomnik. Podnoszę oczy. To chyba pomnik Jezusa. Ta sylwetka.
Uniesiona dłoń. Wychodzę nad drugą zatokę. Tu znów kołyszą682

ce się jachty, ludzie na plaży. Jakaś dziewczynka obok dwojga
rodziców suszy włosy. Chłopcy z deskami do surfingu unoszą
się na falach. Ja szukam wzrokiem strzałek. Nie mam porządnej
mapy. Nie pomoże mi GPS. Muszę trzymać się tych oznaczeń.
Tłum przechodniów. Jakiś remont, bo teren jest zagrodzony,
więc muszę odejść na bok z biegnącego nad brzegiem deptaku.
Między twarzami ludzi, ruchem ich postaci, z lasu ulicznych latarni i fasad domów, staram się wyłowić gdzieś żółty kolor.
Strzałkę, która powie mi, gdzie iść. W końcu odnajduję ją i idę
dalej. Skręcam w lewo. Ładna ulica nowoczesnego miasta.
Przede mną starszy mężczyzna w ciemnej koszuli i spodniach.
Z naprzeciwka, prowadząc rower, idzie młoda kobieta w brązowym podkoszulku i dżinsach. Plastikowe białe krzesła po drugiej stronie poustawiane są jedne na drugich. Pewnie jeszcze
nie czas na gości położonego obok baru. Wyszło słońce i drzewa rzucają cień. Jeszcze raz zakręcam i przede mną grupka ludzi z plecakami, czekających przed wejściem, nad którym wisi
tablica: „DONOSTIAKO ATERPEA/HOSPITAL DE PEREGRINOS”. Ten pierwszy napis pewnie po baskijsku. Zresztą
San Sebastian ma drugą nazwę Donostia, tę baskijską. Zdejmuję plecak i siadam w kolejce. Alberga ma być otwarta za niecałe
pół godziny. Za mną docierają pielgrzymi, którzy mnie wcześniej mijali po drodze. Moje stałe, spokojne tempo okazało się
w efekcie szybsze od ich sprintów, dzielonych prawdopodobnie
częstszymi i dłuższymi odpoczynkami. Wreszcie drzwi się
otwierają i po kolei pielgrzymi są przyjmowani do środka. Gdy
przychodzi moja kolej, alberga jest w jednej trzeciej wypełniona. Samo przyjmowanie to trochę połączenie porządku i bałaganu. Dostaję pieczątkę i wybieram sobie łóżko. Dolne. Sala jest
duża. Pewnie na pięćdziesięciu pielgrzymów. Na piętrze mieszczą się łazienki i toalety. Buty należy zostawić w sporym przedsionku. Stoją tam sobie jedne obok drugich. Całkiem sobie równe, niezależnie od zapłaconej za nie ceny, marki czy wyglądu.
Bo i pielgrzymi na trasie są sobie całkiem równi, niezależnie od
wieku, pokonanego dystansu czy narodowości. Zamieniam kilka słów z młodym Anglikiem i Chińczykiem. Ten drugi jest z
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Waszyngtonu. Ot – mieszanka ludów. Wreszcie wychodzę po
łupy. Nogi bolą mnie niemożliwie, ale, o dziwo, ze stopą jest
wszystko w porządku. Ta zmiana z asfaltu na nierówne błotnisto-kamieniste ścieżki dobrze jej zrobiła. Sklep odnajduję kilkadziesiąt metrów dalej. Wśród zakupów robię mały błąd, bo to,
co brałem za wodę mineralną, okazuje się smakować tanimi
landrynkami. Rozsiadam się na ławce naprzeciwko albergi i
jem zakupione smakołyki. Wszystko jest dla mnie smakołykiem. Zwłaszcza gdy ma w sobie cokolwiek więcej niż węglowodany. Na przykład puszka sardynek. Zawsze oddzielałem w
takich przypadkach mięso ryby od innych jej części. Teraz delikatnie chrzęści mi w zębach jej miękki już kręgosłup. To na
pewno minerały i niezbędne części do właściwej pracy stawów
– tłumaczę sobie. Popijam dość ohydnym napojem, ale przecież
go nie wyleję. W końcu robię się pełny. Zostawiam w alberdze
resztę zakupów i idę na miasto. Niestety po trzystu metrach
orientuję się, że nie jestem w stanie niczego zwiedzać ani oglądać. Ciągnę się z powrotem. Anglik leży na jednym z górnych
łóżek. Ja kładę się na swoim. Jeszcze tylko wycieczka na piętro
– co to za pomysł, żeby alberga była piętrowa? – i powrót do
łóżka. Przebieram się do snu. Wsuwam się w mój śpiwór. Jest
jakąś oazą bezpieczeństwa. Częścią znajomego świata, który
zabrałem ze sobą jeszcze z domu. Jestem tak zmęczony, że o niczym już nie pamiętam ani nie myślę. Przewracam się tylko na
bok i odpływam. Tam, gdzie istnieje życie, choć nie istnieję ja.
Przynajmniej nie istnieję świadomie, tylko w jakiś inny sposób.
Nie rozpatruję już, w jaki. Wierzę. Temu snowi. Tej rzeczywistości. Czy wierzę Bogu?
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Dzień 93. Zarautz
Jest siódma. Uliczne latarnie jeszcze się palą i ich blask odbija się w mokrym asfalcie i chodniku. Niebo już jasne. Wstaje
dzień. Idę w kurtce, mój plecak jest w pokrowcu. Z boku mam
przyczepioną reklamówkę z tostami i czipsami. Najtańsze w
Hiszpanii są ciastka i czipsy, więc zakupiłem tę dawkę kalorii,
zwłaszcza że przyjemnie je gryźć w czasie drogi. Tłuste i słone.
Trzeba popijać. Wody mam aż nadto. Dwa i pół litra. Nalane z
kranu w alberdze. Słodką „oranżadę” częściowo wypiłem, a
resztkę wylałem. Wychodzę nad ocean. Z mojej prawej strony
plaża i nieruchoma teraz woda. Z lewej ciągnie się szeroki nadmorski deptak. Teraz jeżdżą po nim maszyny usuwające śmieci.
Jedna, dalej druga. Na nawierzchni deptaka leży mnóstwo potłuczonego szkła. Pewnie niezła impreza była w mieście w piątkowy wieczór. Droga szybko wyprowadza mnie na skraj miasta
i zaczyna piąć się pod górę. Do Zarautz jest niedaleko, niewiele
ponad dwadzieścia kilometrów. To znaczy niedaleko w kategoriach przejść nizinami. Tutaj, przy ciągłych podejściach i zejściach, często w deszczu, czas łączący kilometry zaczyna się
dziwnie ciągnąć i rozszerzać. Staje się jak gęste błoto, w którym się grzęźnie i mozolnie przedziera naprzód. Wychodzę na
wąską ścieżkę. Pada. Liście wokół kołyszą się od deszczu.
Ścieżką cieknie niewielki strumień w dół. Staram się nie poślizgnąć. Czy tu zawsze będzie padać? Uchylam się nad wpychającymi się na ścieżkę gałęziami większych krzewów. Krok za
krokiem droga podnosi mnie wyżej i wyżej. Wspinam się. Taki
jest tu, widać, początek każdego dnia, każdego etapu. Wspinaczka, bo nocleg na poziomie morza, a brzeg nie taki, jak w
Polsce. Nie długi, bezkresny i piaszczysty, tak że można nim iść
dzień albo i dwa, albo i wiele dni, jak kto chce. W moim kraju
plaża nie ma końca. Człowiek przynależy do tej plaży, do tego
morza. Nie ma żadnych barier w tej relacji. Tutaj porośnięte trawą głazy, a czasem i nagie swoją skalistością, spadają do oceanu, na chwilę tylko odsłaniając krótkie na kilkaset metrów,
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plaże, tak jakby morze dawkowało ludziom swoją obecność.
Jakby zazdrosny ląd wgryzał się w nie i mówił: ja też jestem
ważny. A morze tłucze o niego wściekle swoimi falami, uderzeniami wiatru i deszczu. Wszystko tu jest bardziej twarde, bardziej ograniczone, choć przecież piękne. Wychodzę w końcu na
grzbiet wzniesienia. Deszcz ustaje i wszędzie mokry, mglisty
poranek. Za mną San Sebastian albo Donostia, jak nazywają to
miasto Baskowie. Za nim ciemne faliste kontury gór, poprzetykane białymi kosmykami chmur i mgły, niczym jakąś ozdobną
watą układającą się czasem pomiędzy, czasem ponad szczytami.
Jakby czyjaś miłosierna ręka właśnie tak ułożyła tę ozdobę, bo
dobrze, bo pięknie, bo tak będzie najlepiej. Mojej drodze towarzyszy nieusuwalny drut kolczasty. Zawieszony na rachitycznych drewnianych palach, nie pozwala zejść w bok, przejść się
po łące. Bo prywatna? Bo czyjaś? Czy to z bezpieczeństwa?
Nie wiem. Źle się czuję z tym drutem z obu stron drogi. Polakom, chyba wielu, drut kolczasty nie kojarzy się dobrze. Niebo
się lekko przeciera i wychodzę na wzniesienie, tuż nad samym
oceanem. Staję i patrzę. Właściwie to zdarza mi się to od zawsze. Że staję i patrzę. Trzeba by jakoś opisać i wyjaśnić to stawanie i patrzenie. To, co robimy, domaga się takiego opisania,
obłożenia słowami, które przenikną do tego, co jest, do tego co
się dzieje, i to właśnie uczynią dostępnym, możliwym do przekazania, ale bardziej do zachowania i zapisania. Bo przecież to,
co nie jest słowami, zapisać się wcale nie da. A ja po prostu stoję. Daleko przede mną wgryzający się w ocean ząb skalnego
wzniesienia wspina się gwałtownie w górę, hen, ku niebu, które
za nim przejaśnia się pierwszą mieszanką świtu, lekkich błękitów, różów, postrzępionych pasm chmur przesnutych światłem.
Na szczycie tego wzniesienia stoi jakiś hotel. No bo co innego
może w takim miejscu stać? W takim miejscu, gdzie rozum
wreszcie znika, gdzie wzrok pędzi przed siebie, porwany przez
te cuda natury. Trochę powyżej leżących tuż nad oceanem,
prześwietlonych wczesnym słońcem chmur są ich strzępki, jakby maźnięcia delikatnym pędzlem światła po niebie. Czarny ząb
skał, który na dole wgryza się w Atlantyk, okolony jest spienio686

ną bielą. I w ogóle końca nie widać. I wszystko gra. I łączy się
jakoś tak niewytłumaczenie. I brzmi, i pulsuje, i jest. A po co
miałbym myśleć i nazywać, zajmować się tym co trzeba i wypada, tym, co konieczne w życiu i pożądane przez innych? Kiedy mogę tak stać. I wszystko jakby wokół mnie traci granice. I
te chmury, i to niebo, i to słońce, i te skały, i pędzący w bezkres
ocean, wszystko jest teraz i jednocześnie, wszystko po prostu
jest. Gubię się na co dzień, w tym co być musi albo powinno. W
tym, co chcę albo nie chcę, żeby było. Gubię się w tym, z czym
mam do czynienia, przyjemnego lub odwrotnie: przynoszącego
krzywdę lub niesmak. Gubię się w tym wszystkim, co chcę zapisać i zapamiętać. Przerobić i zmienić. Osiągnąć lub uciec od
tego. Męczę się w tej masie złożonej z tych wszystkich rzeczy,
a czasem w niej z przyjemnością zalegam. Ale czasem z niej
wychodzę i wtedy dostrzegam. Nie to, co powinno lub nie powinno być, czego pragnę lub unikam, co chcę zmienić lub zachować. Dostrzegam to, co JEST. I wtedy nie ma mnie. Bo
JEST wszystko. JEST tak mocno, że tego się nie da opowiedzieć. Tak dojmująco, że jest podstawą wszelkiego innego dojmowania. Tak przenikająco, że giną wszelkie słowa. Istnienie
jest jakimś cudem. Czego? Wszystkiego. Czegokolwiek. Ale nie
cudem z książek ani z opowiadania księży, filozofów czy artystów. Jest cudem tak dogłębnie prawdziwym, tak strasznie stojącym przed moimi oczami, że bliżej ani dosłowniej być nie
może. Niżej położone chmury mają kolor niebycia, ukrycia,
schowania się. To nie jest czerń. Ona jest dosłowna i konkretna.
Masywna i twarda jak ten położony niżej jęzor skały wpadający
w toń morza. Kolor tych chmur jest taki, że istniejąc, nie istnieją, znikają, rozpuszczają się w tym istnieniu. I wzrok nie znajduje już żadnego punktu, o który mógłby się oprzeć, żadnego
szczegółu czy barwy, formy albo kształtu, tylko pędzi i gubi się,
bo hen, w oddali ocean miesza się z niebem i chmurami w jedno. Jedno, które jest prawdziwe. Z którego wszystko się bierze.
Bez którego cały ten, niemożliwy do opowiedzenia, koncert istnienia nie mógłby być słyszany ani widziany, ani doświadczany.
Ślizgam się jeszcze wzrokiem po poszarpanej grani skał, to
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znów wśród szaroróżowych pasm chmur, to jeszcze wyżej, tam,
gdzie światło przenika je i zwiastuje już dzień. I przestaję myśleć. I trwam tak jeszcze przez chwilę. Czy to ja trwam? Czy raczej świat trwa we mnie? A może to ani ja, ani świat, tylko istnienie teraz – JEST?
Ruszam dalej. Kilometry zdobią paliki z drutem kolczastym.
Raz po raz pojawia się drobny deszcz, to znów znika za chwilę.
Chmury nabiegają szarością i ciężarem. Zajmują całe niebo i
zdają się tylko czekać na jakiś sygnał, by się porządnie wypłakać, by obdarzyć gwałtownym deszczem pielgrzymów podążających dróżkami świętego Jakuba nad Atlantykiem. Moja ścieżka staje się wąska i kamienista. Stopy wyginają mi się we
wszystkie strony. Wciąż stawiam tę nadwyrężoną tak, by kamienie podpierały mi ją możliwie na środku. Ale generalnie
przecież idę naprzód i prawdę mówiąc, to z moimi nogami i
stopami jest lepiej niż we Francji. W publicznej alberdze w Zarautz jest mniej więcej połowa miejsc w porównaniu do San Sebastian. Tak przynajmniej wynika z informacji, jakie znalazłem
w internecie. Co to znaczy? Ano, że nie wszyscy, co spali w
miejskim schronisku w San Sebastian, znajdą miejsce w Zarautz. A to znaczy, że ten, kto przyjdzie później, odejdzie z
przysłowiowym kwitkiem. Będzie szukał miejsca do spania
gdzie indziej. Oczywiście są prywatne miejsca do spania. Nie
ma obawy. Nie ma tragedii. Będzie po prostu drożej. W końcu
ktoś musi zarobić na turystach. A może pielgrzymach? Bo to turystyka czy pielgrzymowanie? A czy musimy robić takie rozróżnienia? Czy w takim pragnieniu, by nazwać i zakwalifikować, nie objawia się jakaś nasza żądza, by poszufladkować,
ocenić, kontrolować, jakoś tam być panem tej rzeczywistości,
choćby w sferze słów, opinii, pojęć tego, co dobre i co złe?
Więc prawdę mówiąc, to rozpoczyna się wyścig. Ci, co dojdą
pierwsi, na pewno znajdą nocleg. Reszta będzie sobie musiała
radzić sama, co po przejściu męczącego etapu i przy ograniczonych środkach finansowych nie jest pragnieniem żadnego pielgrzyma. Ten wyścig jest nieprzyjemny. Przynajmniej dla mnie.
Chciałbym iść dla samej drogi. Dla samego zmierzania. Ale
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dziesiątki życiowych konieczności i tu ma swoje miejsce. Więc
idę. Swoim tempem. Powoli. Dlatego po drodze minęło mnie
już wielu pielgrzymów. Ale idę wytrwale. Nie przystaję, nie zatrzymuję się. Po prostu stawiam następny krok. Z uwagą i
ostrożnością, gdy grozi to upadkiem na kanciastych mokrych
kamieniach, ze spokojem i ulgą, gdy droga jest równa. Wciąż
posuwam się naprzód i dlatego mijam tych, co mnie minęli
wcześniej. Muszą się pożywić, odpocząć, zregenerować siły. Ja
swoje siły będę regenerował na noclegu. Gdy już do niego dotrę. Teraz, wskutek tego mojego uporu i braku przerw w marszu, zostawiam za sobą prawie wszystkich, którzy mnie wcześniej wyprzedzili. Przechodzę przez kolejne miasteczko położone nad wcinającym się w ląd zagonem oceanu. Dalej jeszcze
niewielkie podejście w górę. Tym razem pewnie niewiele ponad
sto metrów w pionie. Po lewej stronie drut kolczasty, za nim
wznosząca się pod górę łąka, drzewa i osioł. Zwierzę stoi bokiem do mnie i wyciąga swoje uszy w górę. Jakby się prezentował albo nasłuchiwał, czy nie mam mu czegoś do powiedzenia.
Nie mam. Bo co mam mówić do osła? Osioł to osioł. Wiadomo.
Wrzaskliwy i uparty. Mówią, że głupi, ale co do tego nie mam
wcale pewności. W każdym razie to nie krowa ani koń, ani pies,
ani nawet ptak. Musiałbym się jakoś zaprzyjaźnić z tym osłem,
żeby coś do niego powiedzieć. Inne zwierzęta są częścią mojego świata od zawsze. Mają w nim swoje miejsce. Mają miejsce
w moim sercu. Ten jegomość najwyraźniej i tak by nic nie zrozumiał z polskiego. Języka szumiących strumieni i szeleszczących zagajników, języka pluszczącej wody i dudniących grzmotów, które rozdzierają szare chmury i błyskiem przebiegają z
jednego krańca nieba na drugi. Ten zwierzak może rozumie
adios albo buenos dias. Na pewno rozumie hola, bo to najczęściej wypowiadane słowo w Hiszpanii. W Niemczech to jest
halo. W Polsce „cześć”, ale w Polsce, tak jak we Francji, nie
używa się takiej formy w odniesieniu do nieznajomych. U nas i
u Francuzów do obcej osoby mówi się po prostu – dzień dobry.
Tutaj Ola!, tyle słyszy osioł, chociaż pisze się „Hola”. Zostawiam osła za sobą. Najwyraźniej i on nie miał mi nic do powie689

dzenia i dobrze, bo o czym tu rozprawiać z osłem?
Przede mną otwiera się szeroka i długa plaża. Przed nią, na
powierzchni oceanu, długie biało-granatowe pasy. Fale łamią
się powoli i dotykają piasku. Jakieś postaci, prawie punkty z tej
odległości, bawią się z falami, jak liście, jak ptaki, jak ludzie.
Daleko z przodu ląd obejmuje morze zatoką, która kończy się
wysokim wzniesieniem. Jakby naturalnym kamieniem granicznym, jaki ziemia ustanawia na granicy z bezmiarem wody. Zatrzymuję się, żeby zrobić zdjęcie. Obok mnie jakaś korpulentna
kobieta, ciemnej cery i trochę dziwnego ubioru, zagaduje mnie,
skąd jestem.
– Z Polski – odpowiadam.
– Z Polski? – pyta ponownie ze zdziwieniem.
– Tak.
– Wiem, wiem – wykonuje ręką uspokajający gest – wiem,
gdzie jest Polska. I skąd pan idzie?
– Z Polski.
– Z Polski? – tym razem ton jej głosu lekko się podnosi.
– Tak, z Polski.
– I... ile tak pan idzie?
– No już będzie trzy miesiące. Wyszedłem piętnastego maja,
a dzisiaj mamy piętnastego sierpnia.
– Ja też szłam do Santiago, ale... – urywa na chwilę – sto kilometrów. Nie to co pan.
– Nic takiego. – Nie wiem, co odpowiedzieć. Nie lubię odgrywać roli bohatera. Zresztą co to za bohaterstwo. To tylko
upór. I jeszcze jeden dzień, i jeszcze jeden.
– Gratuluję panu – uśmiecha się kobieta – i trochę zazdroszczę. Życzę, żeby pan doszedł. Szczęśliwej drogi.
Dziękuję jej i żegnam się. Przede mną, nad zatoką okoloną
ciemnymi wzniesieniami, rozciąga się Zarautz. Nieco dalej, z
przodu, jakaś trójka pielgrzymów zmierza w kierunku miasta.
Ile tam jest miejsc? Dwadzieścia? Więcej? Ruszam i ja. W miarę jak schodzę w dół, wiatr rozsuwa chmury na niebie i pojawia
się pierwsze słońce dzisiaj. Miasto jest piękne i nowoczesne.
Dużo mniejsze od San Sebastian, ale może to i lepiej. Życie w
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większych miastach ma swoje wady i zalety. Oferują one dużo
więcej możliwości i wrażeń, ale wszystko staje się bardziej odległe i anonimowe. Człowiek staje się obcy nawet budynkom i
roślinom. Deptakom i latarniom. Staje się przechodniem, klientem, pasażerem. W małym mieście człowiek staje się mieszkańcem. Wchodzi w jakiś kontakt i relację z ludźmi, uliczkami,
wszystkim, co jest. Tam bywa, tu zamieszkuje. Nie wiem, jak
dojść do albergi, bo całą drogę szedłem, szukając łapczywym
wzrokiem kolejnych żółtych strzałek. Tu strzałki się skończyły i
jestem w tym mieście, i muszę dojść do albergi, i nie wiem, jak.
Mam w ręku niewielką skserowaną mapkę, ale wcale nie mogę
się zorientować w otaczającym mnie terenie. Zatrzymuję jakąś
starszą panią i pokazując tę mapkę, pytam o drogę. Nic nie rozumiem z tego, co do mnie mówi, ale widzę kierunek, jaki mi
wskazuje. Następna para Hiszpanów jest bardziej komunikatywna, w tym przynajmniej, że drogę wskazuje mi na mapie.
Wiem, gdzie jestem i jak iść dalej. Słońce staje się ciepłe. Ostatnie plamy wilgoci bronią się przed nim i starają się ukryć swoje
istnienie. Nic z tego, w szybkim tempie robi się gorąco. Woda
paruje, chodniki stają się suche, rozgrzane tym słońcem. Widzę
dwoje hiszpańskich pielgrzymów stojących i rozmawiających z
kimś miejscowym. Widzę, że pokazują tę mapkę. Pytają o drogę. Mijam ich i idę, najpierw w prawo, potem w lewo. Teraz naprzód. Przyglądam się lewej stronie ulicy. Jest. Ten adres, numer szesnaście. W betonowym parkanie są zielone, drewniane
drzwiczki. Otwarte. Przede mną długi, piętrowy budynek,
schodki do przeszklonego wejścia, żywej duszy. Na drzwiach
wydruki i oznaczenia informujące, że tu właśnie mieści się alberga. To jakaś szkoła w pozostałej części roku, latem zaadaptowana na schronisko dla pielgrzymów. Zdejmuję plecak i rozkładam mój worek foliowy. Zsuwam buty i siadam przed tymi
drzwiami. Do otwarcia albergi jeszcze prawie dwie godziny. Jestem trochę głodny. Czipsy, ciastka i chleb zjadłem po drodze.
Cisza i spokój. Wyciągam nogi. Przez bramkę wchodzi ta dwójka Hiszpanów, których minąłem na ulicy. Mężczyzna i kobieta.
Są w moim wieku, może parę lat starsi. Siadają niżej na schod691

kach, krótko się ze mną witają i zaczynają rozmawiać. Mrużę
oczy. Jestem pierwszy. Pierwszy. Pierwszy tu doszedłem. Czy
czuję dumę? Nie. Raczej ulgę. Doszedłem i jestem, i już tu zostanę. Nic mnie stąd nie wyrwie. Przyspawam się do tych drzwi
w oczekiwaniu na otwarcie, a potem na łóżko. Pojawiają się następni pielgrzymi. Krótka alejka między schodkami i bramką
szybko wypełnia się przybywającymi. Siadają na chodniku, na
trawie. Głośno rozmawiają ze sobą. Znakomita większość to
Hiszpanie. Młodzi i starsi. Nikt się do mnie nie odzywa. Nie
umiem po hiszpańsku. Oni nie potrafią po angielsku. Więc jestem jakoś obok tego gwaru i harmideru, jaki tworzy się poniżej
mnie, na schodkach i jeszcze dalej. Słońce staje już w pełni i
dotyka ciepłem wszystkiego, co się przed nim nie schroni. Po
prawej stronie alejki siedzą jakieś dwie dziewczyny. Pewnie też
Hiszpanki, ale rozmawiają tylko ze sobą. Nie słyszę o czym. Po
lewej. Po lewej młoda dziewczyna zupełnie niesamowitej urody. Czarne włosy, wyraźnie zarysowane usta, oczy, w których
utonie nie jeden mężczyzna. Zamyka te oczy, odchyla się do
tyłu i kieruje twarz do słońca. Mogłaby spokojnie być gwiazdą
filmu czy jakąś modelką. Jest jakaś nieobecna w tym tłumie,
jakby wyizolowana. Po jakimś czasie po prostu kładzie się,
opierając głowę o swój plecak. Zmęczenie ma swoje prawa.
Siedząca niżej mnie para częstuje mnie plasterkiem szynki.
Dziękuję i przyjmuję poczęstunek. Biorę go w palce, bo tak został podany. Wkładam do ust. Przeżuwam. Smaczne, ale strasznie krótko. Kilkuosobowe grupki wychodzą na zewnątrz w poszukiwaniu jedzenia. Ja opieram się plecami o drzwi i staram
się jakoś znieść ten czas i tę twardość podłoża. To łatwo powiedzieć, ale po godzinie siedzenia na betonie zaczyna być niewygodnie. W końcu pojawia się dystyngowany mężczyzna. Ma jasną koszulę i ładnie przycięte, siwe włosy. Wszyscy wstają, biorą plecaki. Trwa mały zamęt. Tuż za wejściem trzeba zdjąć buty
i odstawić kije. Ktoś siada pierwszy do rejestracji jako pielgrzym, ale ja jestem tuż za nim. Podaję swoje dane i dostaję
właściwą pieczątkę. Wędruję na salę i wybieram łóżko. W zasadzie nie jestem już taki zmęczony, chce mi się jeść. Wyrzucam
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wszystko z plecaka na łóżko i biorąc pusty plecak, wracam do
wejścia. Do biurka czeka wciąż kolejka pielgrzymów. Wychodzę na słońce. Gdzie ten market? Idę na chybił trafił, szukając
centrum tego miasta. Nie jest duże, więc nie powinienem mieć
kłopotów. Młodzi chłopcy grają w piłkę na ulicy, między domami. Balkony i drzewa suszą się w pełnym słońcu. Może to taka
zasada tutaj, że po południu się rozpogadza, a rano i w dzień
pada deszcz? Próbuję swojego hiszpańskiego: – Donde esta supermercado. Nie wiem, czy to po hiszpańsku, ale ludzie wskazują mi jakieś kierunki. Idę za tymi wskazaniami, ale jedyne, co
osiągam, to następne minuty marszu. Jestem już w drugiej części miasta. Wokół nowoczesne, niskie bloki mieszkalne. Gdzie
ten sklep? Wiem, że to sobota i że może być zamknięte. Gdy
pytam jakąś kobietę, odpowiada pytaniem, czy mówię po angielsku. No pewnie, że mówię. Przynajmniej w takim zakresie,
żeby się jakoś porozumieć. Idziemy razem. Prowadzi mnie do
sklepu. Wreszcie zatrzymuje się i wskazując kierunek, mówi: –
To sto metrów dalej. Gdy pokonuję te sto metrów, wpadam w
konfuzję. Żadnego supermarketu nie widzę. Oglądam się i rozglądam. Wreszcie pytam jeszcze jednego Hiszpana.
– To tu – wskazuje mi dłonią.
Niewielkie wejście okazuje się prowadzić do całkiem sporego sklepu. Trzy bagietki razem wychodzą dużo taniej niż pojedynczo. Obowiązkowe czipsy. Paczka ciastek. Ser jest drogi,
ale mimo to kupuję. Trzeba trochę tłuszczu i białka. Obładowany zakupami, wracam do schroniska. Nie mam kłopotów z trafieniem. Idę nad morzem. Potem jeszcze prosto. Wreszcie jestem z powrotem. Wyładowuję moje skarby i natychmiast zaczynam jeść. Czuję przyjemność, jaka rodzi się z zaspokajania
głodu. Sytość przynosi ulgę. Ale tu jest jeszcze coś. Coś, z czego przyczyny wybrałem tę, a nie inną drogę. W łazience przebieram się w kąpielówki. W reklamówkę ze sklepu pakuję moje
dokumenty, pieniądze i ręcznik. Wychodzę i idę na plażę. Czy
będę pływał? Czy się zanurzę w Atlantyku? Nie mam pojęcia.
Po prostu idę. Nie mogę nie pójść. Plaża jest bardzo blisko.
Wita mnie błękit i spienione fale. Siadam na betonowym mur693

ku. Patrzę. Jacyś chłopcy bawią się z falami. Wejść, nie wejść?
Jak to zrobić? Co z dokumentami i całą resztą? Powoli zdejmuję spodnie, koszulkę i zegarek. Podchodzę do starszej kobiety,
siedzącej obok. Pytam, ale bardziej gestami i na migi, czy może
zwrócić uwagę na moje rzeczy, które kładę obok niej. Kiwa
głową z uśmiechem. Schodzę na plażę. Jeszcze dwa kroki i fala
omywa moje stopy. Woda jest ciepła i wibrująca. Wchodzę po
kolana. Następna, zdawałoby się, łagodna fala rozpryskuje się
na mnie, na wysokości klatki piersiowej. Jeszcze kilka kroków.
Już po pas. Jeszcze trochę. Przed następną falą pochylam się i
zanurzam się w niej. Nie ma mnie. Potrafię jakiś czas swobodnie obejść się bez powietrza pod wodą. Zawsze kochałem pływanie. Pamiętam Bałtyk i jeziora, i basen, i Bug, w którym pływałem i kąpałem się do woli, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Teraz nic nie pamiętam. Jestem w nim, w oceanie. Czuję, jak
woda obmywa całe moje ciało. Jakby w jakiś dziwny sposób
przepływała przeze mnie. Przez ramiona, którymi ją rytmicznie
rozgarniam, przez nogi, które poruszają się ruchem dającym mi
pęd do przodu, przez barki, brzuch... Wynurzam się. Woda wokół mnie kipi spieniona. Nagle czuję ruch powracającej fali.
Jakby nieopanowana, rwąca rzeka zabiera mnie w stronę oceanu, wciąga mnie w głębinę. Bo wielki jest. Bo potężny. Bo jest
siłą nie ludzką, tylko żywiołem natury, który nieopatrznych ludzi potrafi obrócić w nicość. Stoję, wytrzymuję, choć woda wyrywa mi piasek spod stóp. Nurkuję pod następną falą i zaczynam płynąć. Raz, dwa, raz, dwa, ramiona przemierzają wodę.
Stopy rytmicznie w nią uderzają. Kolejna fala przykrywa mnie
burzą piany i pędu wody. Z trudem łapię oddech i kontynuuję,
płynąc wzdłuż brzegu. Teraz powracająca fala zabiera mnie w
głąb oceanu. To już trochę przesada. Zatrzymuję się. Sięgam na
szczęście dna, ale jest za głęboko, bym mógł się skutecznie o
nie zaprzeć. Gdy przychodzi kolejna fala, energicznie łączę się
z nią i pędzę w stronę plaży. Powracający prąd witam już na
stojąco i, z trudem utrzymując równowagę, nie daję się zbytnio
cofnąć w głąb morza. Gdy przychodzi jeszcze jeden grzbiet
podniesionej wody, wyrzucam się stopami w górę i żegluję na
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nim prawie jak na desce. Jest już płytko. Woda sięga mi ledwie
do pasa. Witam jeszcze trzy czy cztery fale, po prostu nurzając
się w ich spienionej, wibrującej energią wodzie. Nie mam siły.
Po prostu nie mam siły. Po tym kolejnym dniu marszu mój organizm jest zmęczony. Ile minęło minut? Pięć? Siedem? Dziesięć? Chyba dziesięć to nie. Wychodzę z wody. Zdumiewa mnie
Atlantyk tą siłą swoich fal i ich powrotów. Tu nie ma zabawy.
Tu trzeba uważać. Kiwam głową i dziękuję kobiecie, którą prosiłem o popilnowanie moich rzeczy. Siadam, wyciągając nogi i
obracam się ku słońcu. Dzieciaki dalej szaleją w morskiej pianie. Ale teraz dostrzegam, że nikt nie pływa. Nie ma po temu
warunków. Za to bawić się z morzem można jak nigdzie. Schnę
powoli. Drobiny piasku odpadają z mojej skóry. Byłem, sprawdziłem. Pora wracać. Naciągam koszulkę, ale spodnie zostają w
reklamówce. Wędruję na bosaka z plaży do schroniska. Gdy
wchodzę do albergi, hospitalero coś mi tłumaczy z zapałem. Kiwam głową, że okej i idę na salę z łóżkami.
– No, no! – łapie mnie za ramię. Prowadzi mnie na położoną
obok salę z prysznicami i pokazuje, że muszę umyć najpierw
stopy w zlewozmywaku.
– Okej, okej – ponawiam uspokajająco.
Myję solidnie stopy, po czym je wycieram. Wracam po mydło i idę pod prysznic. Trzeba zmyć z siebie ten dzień i słoność
wody oceanu. Jestem szczęśliwy. Zmęczony, ale szczęśliwy. Bo
teraz kładę się na łóżku. Bo mogę odpocząć. Bo zaczynam znowu jeść. Ludzie przechodzą i rozmawiają. Ale ciągle po hiszpańsku. Nawet Włosi gdzieś się zagubili. Hiszpanie są głośni i
skupieni na sobie. Nie obchodzą ich inni. Nic nie poradzę. Prostuję się i wyciągam jak struna. Wpadam w jakiś półletarg. Te
kilka minut w oceanie wyciągnęło ze mnie resztkę sił. Po dłuższym czasie budzę się, ale tylko po to, żeby zauważyć, że już
późny wieczór. Wsuwam się w śpiwór, na którym leżałem i zapinam zamek. Przewracam się na bok i podkulam nogi. Gaśnie
światło. Wraz z nim moja uwaga albo świadomość. Nie wiem,
co to właściwie jest, bo już nic nie wiem. Przychodzi ten błogosławiony czas, gdy nic wiedzieć nie muszę. Gdy życie znów
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mnie kołysze i odżywia. I niesie ku następnemu dniowi.
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Dzień 94. Deba
Szósta trzydzieści. Dźwięk dzwonka wyrywa mnie ze snu.
Ciemnawo. Suwak w dół, nogi na ziemię. Po raz dziewięćdziesiąty czwarty powtarzam schemat wstawania. Wszystkie czynności po kolei. Toaleta, zwijanie śpiwora, pakowanie wszystkiego do plecaka. Nie jem śniadania, bo za wcześnie. Przypinam
sobie do plecaka reklamówkę z czipsami i bagietką, która tutaj
nazywa się chlebem. Czy ci ludzie jedli kiedykolwiek prawdziwy żytni chleb? Taki zrobiony na zakwasie, a nie drożdżach, z
mąki z grubego przemiału? Taki chleb jest ciężki i wilgotny.
Masywny i sycący. To ich pieczywo dobrze smakuje, ale szybko przelatuje przez trzewia. Poza tym drugiego dnia robi się z
niego guma, którą trzeba prawie żuć w ustach. Tęsknię za polskim chlebem.
Wychodzę dokładnie o siódmej. Idę za jakimś Hiszpanem
wprost na plażę. Ocean dopiero się budzi. Jest niemrawy, jakby
zaspany. Słońce daleko, skryte jeszcze za wzgórzami spadającymi do Atlantyku z prawej strony. Nad wodą unosi się jakaś
mgła, tak że dalekie skały i fragmenty lądu wrzynające się w
wodę rozmywają się trochę na horyzoncie. Niebo delikatnie
szaro-niebieskie. Zza skał prześwituje łuna wschodzącego słońca, pomarańczowa tuż nad krawędzią gór, przechodząca w mieszankę różu, fioletu i szarości już nad wodą. Wszystkiego dopełniają strzępy albo raczej drobne smugi chmur, które, podświetlone od spodu wschodzącym za lądu słońcem, snują się jasnymi, świetlistymi kształtami po niebie. Mógłbym się tu zatrzymać i obserwować fale, które jedna po drugiej dobijają do
brzegu. Dobijają tak każdego dnia i o każdej porze roku. I przez
te wszystkie lata. Czy będzie kiedyś tak, że ludzi nie będzie, a
te fale nadal będą rozbijały się o brzeg w tym miejscu Ziemi?
Czy zginiemy jako gatunek, tak jak wiele już gatunków przeminęło? Czy też to się nie zdarzy, bo jesteśmy koroną stworzenia?
A może wszystkie te pytania są bez sensu, bo istnieje tylko to,
co widzimy. My ludzie. Bez nas ten świat by nie istniał. Bez na697

szych oczu, bez naszej wrażliwości, zapalczywości, szukania
piękna i żądzy zdobyczy. Dziwni są ci ludzie. Czego można się
nauczyć od oceanu? Chyba jakiegoś spokoju. Dystansu. Do
czego? Do wszystkiego. Gdy nie mamy dystansu, każda rzecz
urasta do rangi palącego problemu. W końcu problemem stajemy się my, zaangażowani bezkreśnie w chwilowe zagadnienia,
tracący z oczu życie, cały jego ogrom, piękno, przemijalność.
Idę betonowym deptakiem wzdłuż brzegu. Słońce w końcu
wynurza się za moimi plecami. Odwracam się więc i patrzę.
Znowu patrzę. Gdzieś to niesamowite światło wpada we mnie,
zabiera mnie w podróż, wszędzie. Ponad ocean, w przestworze
wokół mnie, ponad czarne skały, zza których właśnie wynurza
się krąg niezwykłego blasku. Między nim a mną tworzy się, kołysząca się złotem, ścieżka. Białe języki fal liżą piasek. Zerkam
na zegarek: siódma dwadzieścia osiem. Robię zdjęcie. Para
Hiszpanów, których minąłem tuż przed dojściem do schroniska
w Zarautz, właśnie mnie mija. Też się zatrzymują i zaczynają
robić zdjęcia. Proszę, żeby mi zrobili moją komórką. Krótkie
klik. Idę dalej, dzień się powoli rozjaśnia. Słońce nie jest już
pomarańczowym złotem, srebrzeje i rozjaśnia się. Wciąż swoim
światłem przysłania poszarpane zbocza skał, znad których wstaje, ale podnosi się wyżej i wyżej. Turystyczny szlak wiodący
brzegiem morza leży kilka metrów nad jego poziomem. Niżej
wielkie bazaltowe głazy. Woda kipi i przelewa się między nimi.
Wściekle uderza o ich powierzchnię i wybucha pianą w świetle
wschodzącego słońca. Niczego takiego jeszcze nie widziałem.
Przyglądam się. Gdy fala dochodzi do tych głazów, które leżą w
dole bezpośrednio przy brzegu, piana tryska w górę na kilka
metrów. Fontanny spienionej wody, pomieszane ze światłem
wczesnego słońca, tańczą w dole przede mną. W pewnych miejscach woda wlewa się wręcz na ścieżkę. Nie mogę tu zostać.
Nie przyjechałem tu zwiedzać ani się zachwycać, tylko przyszedłem tu, by dojść do Santiago. Ciągle powtarzam tę nazwę, gdy
ktoś mnie pyta. Ciągle to dla mnie nazwa. Pragnienie opisane
niepewnością jego realizacji.
Słońce odrywa się od oceanu i wstaje piękny dzień. Może
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wreszcie nie będzie padać. Idę za wskazaniem żółtych przydrożnych strzałek. Droga to podnosi się, to opada. To jeden z
tych typowych etapów, gdzie trzeba przejść w górę ponad kilometr i ponad kilometr zejść w dół. Jak zwykle dobijają mnie
zejścia. Zwalniam na nich, próbuję się podpierać kijami, ale
średnio mi to wychodzi. Na trochę równiejszym odcinku zaczynają mnie doganiać i wyprzedzać inni pielgrzymi.
– Cześć – słyszę lekko z tyłu.
– Cześć – odpowiadam. To ta młoda Hiszpanka zdumiewającej urody, która odpoczywała w słońcu przed albergą w Zarautz. – Jak droga? – pytam.
– Dobrze, radzę sobie. – Mówi po angielsku, ale niezbyt
sprawnie.
– Jesteś stąd, to znaczy z Hiszpanii?
– Nie – śmieje się – jestem Francuzką, mieszkam na południu, w pobliżu Tuluzy.
– Coś podobnego – przyglądam się jej z uwagą. – Głowę
bym dał, że jesteś Hiszpanką. Tak zawsze wyobrażałem sobie
właśnie, że powinny wyglądać Hiszpanki.
– A ty, skąd jesteś?
– Z Polski.
– I skąd idziesz?
– Tu w Hiszpanii z Irun.
– A tak w ogóle?
– Tak w ogóle to z Polski.
Chwila milczenia. Jest coś w jej uśmiechu, w jej oczach. Coś
uroczego, ale jakiegoś trochę samotnego. Nie potrafię tego
określić, ale jasno zdaję sobie sprawę, że gdybym miał trzydzieści lat mniej, to bym się pewnie zakochał. Szczęściem mogę patrzeć na nią z dystansem, jak na człowieka, a nie na marzenie.
Rozmawiamy po prostu jak znajomi, jak towarzysze na szlaku.
Ma na imię Émilie. Ja też się przedstawiam. Stajemy i zachęcam ją do rwania jeżyn.
– To się je? Ot tak? Z krzaka?
– No pewnie – demonstruję prostą, powtarzaną przeze mnie
w nieskończoność czynność. – Mają bardzo dużą zawartość wi699

taminy C. Ta witamina jest niezbędna. Szczególnie, jak mokro i
wieje.
Prawdę mówiąc, jeżyny w Hiszpanii są jakieś biedne, niewielkie, mało słodkie, potrafią się psuć na krzakach. Nie to, co
we Francji. Ale jakieś owoce jeść trzeba, więc jak nie supermarket, to przydrożny bar ekologiczny. Idziemy razem jeszcze jakieś dwadzieścia minut. Opowiada mi trochę o sobie, ja opowiadam jej o swojej drodze, o tym, jak różne narodowości różnie reagują na informację, że idę z Polski. Na którymś podejściu Émilie zostaje, żeby odpocząć, a ja idę dalej. Muszę iść dalej.
Niebo zachodzi chmurami, ale takimi delikatnymi, które pracują jak rolety rozpraszające światło, a nie wiszą nad głową jak
zbiorniki z deszczem i byle impuls może wyzwolić gwałtowne
opady. Na jakimś podejściu napotykam parę młodych ludzi.
Wdaję się w rozmowę. Są z Nowego Jorku. Pytam, dlaczego
przyjechali na Camino. A dlaczego nie? – odpowiadają. Oboje
wysportowani i zorganizowani. Suszą jakieś rzeczy na swoich
plecakach. Nic dziwnego, dwa dni padało, a gdy się coś upierze, nie ma już jak wysuszyć, bo wilgotno. Gdy wchodzę na
ostatnie wzniesienie przed Deba, nie mam siły już iść dalej. Planowałem iść bez odpoczynku, ale energia mi się skończyła i
moje siedzenie klapnęło na betonowy murek. Mam kapelusz,
bezrękawnik i krótkie spodenki. Inni docierający tutaj pielgrzymi też przystają. Przychodzą też Amerykanie, których wyprzedziłem na podejściu. Są młodzi i wysportowani, ale pod górę, z
kijkami, nie mam sobie równych. W dół schodzimy już razem.
Między nami a Atlantykiem cudne zielone łąki, gdzieniegdzie
nakrapiane żółcienią polnych kwiatów. Oczywiście jest też nieodłączny drut kolczasty, który uniemożliwia zapoznanie się z
tymi łąkami. Myślę, że pewnie wypuszczają na nie zwierzęta i
ten drut to bardziej po to, żeby jakieś owce albo bydło nie pouciekało, niż po to, żeby uniemożliwić ludziom odpoczynek na
trawie. Schodzimy w dół do miejscowości. Tablica informacyjna niewiele mi mówi. Szukamy albergi. Gdy wchodzimy do
miasta, zaczepiamy jakiegoś Hiszpana, który natychmiast ofe700

ruje się nam pomóc. Moi nowi znajomi mówią trochę po hiszpańsku. Na ulicach ruch, tłumy ludzi, gwarno i tłoczno. Idziemy
pewnie z dziesięć minut.
– Tam – Hiszpan pokazuje nam niedaleki budynek.
W Deba alberga mieści się w budynku stacji kolejowej. Przeczytałem o tym w przewodniku. Sporo pielgrzymów już wewnątrz i przed nami. Jest pytanie, czy się dostaniemy.
– A bilety macie? – pyta hospitalero.
– Jakie bilety?
– No trzeba mieć bilet. Bez biletu nie ma wstępu.
– A gdzie go dostać?
– W biurze turystycznym albo na policji.
Odchodzimy z albergi z przysłowiowym kwitkiem, szukając
innego kwitka, który być może otworzy nam drogę do schroniska. Biorąc znów koniec języka za przewodnika, trafiamy w
końcu do właściwego biura. Pani inkasuje od nas należne opłaty, przeprowadza rejestrację i wydaje owe bilety, Karteluszki
papieru z jakąś pieczątką i napisem. Nie zwracam uwagi, co jest
napisane. Gdy wracamy, są jeszcze wolne miejsca. Trzeba iść
wąskim przejściem po schodach na górę. Tam są sale – albo raczej pokoje. Trafiam do jednego z nich, na górne łóżko. W maleńkim pokoju są cztery piętrowe łóżka. Nie ma żadnych szans,
żeby mieszkańcy mogli jednocześnie, albo nawet dzieląc się po
połowie, jakoś swobodnie się zakrzątnąć wokół swoich rzeczy.
Ścisk i tłok. Gdy wchodzę, całe łóżko się chwieje. Kładę się,
żeby odpocząć. Nie cierpię być na piętrze. Do plecaka daleko.
Jestem tu jak na wyspie. Zamknięty w przestrzeni dwa na jeden
metr. Nade mną niewysoko sufit. Ciemne plamy grzyba na wysokości mojej twarzy potęgują mój dyskomfort i poczucie osaczenia. Spoglądam w dół przez okno w naszym pokoju. Widzę
biały napis na niebieskim tle „Deba” oraz tory kolejowe. Więc
to faktycznie budynek stacji. Na szczęście chwilowo pokój jest
pusty, schodzę więc na dół i obijając się o sąsiednie łóżko, robię
przepyrkę w plecaku. Niestety wychodzi mi na to, że w Zarautz
zostawiłem kąpielówki. Wydaje mi się, że je zabrałem ze sznura, na którym powiesiłem uprane rzeczy. Niestety nie ma ich.
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Czyli... więcej się już nie wykąpię, no bo gdzie ja kupię tutaj
kąpielówki? Przy szlaku nie sprzedają. Ładuję bezradnie, zły
trochę na siebie, rzeczy do plecaka. Zabieram niewielką saszetkę na ramię i wychodzę na miasto. Wszędzie ludzie z czerwonymi chustkami pod szyją. Dzieci, dorośli, starsi. Większość ma
białe koszule. Jakieś święto czy co? Krążę uliczkami w poszukiwaniu sklepu z żywnością, ale dziś niedziela, więc otwarte
tylko bary i restauracje. Wreszcie docieram do kościoła. Dziwna budowla. Stoi jakaś samotna i opuszczona. Obchodzę ją dookoła. Bramy zamknięte. Nie ma szansy, żeby wejść do środka.
Zaczepiam jakąś Hiszpankę. Z jej odpowiedzi wnoszę, że msza,
owszem, była, ale rano. Jedna. I na tym koniec. Opuszczam
plac, przy którym stoi ta świątynia. Dziś na mszy nie będę. Na
ulicach gwarno i kolorowo. Naprzeciwko albergi jest niewielka
restauracja. Coś zjeść muszę. Wchodzę do środka. Widzę przy
stoliku kilku pielgrzymów. Hiszpan w średnim wieku, młody
Słowak i Anglik. Przysiadam się do nich, pomimo że już kończą jeść. Zaczynamy rozmowę. W międzyczasie zamawiam
piwo i menu peregrino. Raz mogę zaszaleć. Piwo jest chłodne.
Moi sąsiedzi wychodzą na miasto, zostaję z Hiszpanem, który
wcale nie mówi po angielsku, ale mimo to prowadzimy ożywioną konwersację. Głównie przy pomocy języka migowego oraz
moich prób rozumienia i posługiwania się hiszpańskim. Zajadam podany kawałek mięsa z frytkami. Piję powoli swoje piwo.
– A... salad? – pytam swojego rozmówcę, bo wydaje mi się,
że to menu powinno składać się z dwóch dań, sałatki i drugiego
dania.
– Nie dostałeś? – otwiera szeroko oczy.
– Nie – wykonuję przeczący ruch głową.
Hiszpan się podnosi i podchodzi do baru. Po chwili wraca
zadowolony i rozmawiamy dalej. Naburmuszona kelnerka podchodzi minutę później i stawia obok mnie talerz z sałatką.
– To skąd idziesz? – zadaje mi sakramentalne pytanie mój
rozmówca.
– Z Polski.
– Z Polski?
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– Z Polski – potwierdzam.
Hiszpan zaczyna machać dłonią i dmuchać, jakby się poparzył. To chyba taki objaw szacunku u nich dla takich decyzji.
Jest sympatycznie. Na deser dostaję jeszcze loda. Wychodzimy
razem. Zanurzam się już sam w kręte uliczki Deba. Gra jakaś
uliczna orkiestra. Mijam wysokie ogrodzenie zbudowane z blachy. Młode dzieciaki wspinają się po nim, żeby zobaczyć, co
jest w środku. Zdaje mi się, że corrida. Przez szczelinę widzę
poustawiane stromo ławki tworzące widownię. Wszystkie lokale są otwarte. Ludzie na ulicy uśmiechnięci i już trochę podchmieleni. Widzę otwarte drzwi do sklepu w jednej z uliczek.
Wchodzę do środka. Wita mnie niska Azjatka. Są tu rozmaitości, ale nie ma jedzenia. Przesuwam niemrawo wzrokiem po
półkach ciągnących się w głąb tego sklepiku. Idę do wyjścia.
– Czego pan szuka? – pyta mnie skośnooka, młoda kobieta
po angielsku.
– A... i tak nie macie.
– Ale co pan potrzebuje?
– Spodenki kąpielowe.
– Mamy spodenki kąpielowe. Niech pan zaczeka.
Woła coś w dziwnym języku i z głębi sklepu wyłania się druga, starsza kobieta. Ta pierwsza coś do niej mówi i druga gestem ręki wskazuje, żebym szedł za nią. Faktycznie: piętnaście
metrów dalej na regale leżą spodenki. Tanie jak barszcz. Chińskie. Ale zawsze. Spoglądam na cenę. Cztery euro. Darmo.
Wracam i płacę przy kasie. Spodenki zwijam i wkładam do kieszeni. No proszę, w Hiszpanii w niedzielę Azjaci handlują i
można kupić nawet taki dziwny drobiazg. Tuż przed plażą rozłożone jest niewielkie wesołe miasteczko. Karuzela, strzelnice i
inne atrakcje, głównie dla najmłodszych. Gra głośna muzyka,
palą się kolorowe światła, staję przed stoiskiem z ichniejszymi
wypiekami. Zamawiam coś dziwnego. Po chwili konsumuję
mój zakup w drodze na pobliską plażę. Słodkie, smażone na
tłuszczu ciasto z nadzieniem. Ciepłe. Pycha. Czuję ten cukier i
tłuszcz. Słyszę muzykę i ciągle idę wśród kolorów i neonów.
Ocean idzie spać. Wcale nie jest rozradowany i nie kipi energią
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jak to małe miasto. Spoglądam na tablicę informacyjną: „Data
2015-08-16. Giro-tenperatura 20 C. Ur-tenperatura 22 C”. Z rysunków obok tych napisów wnioskuję, że dwadzieścia stopni to
temperatura powietrza, a dwadzieścia dwa stopnie to temperatura wody. Zawracam w stronę miasta. Na niewielkim podeście
dzieci jeżdżą w małych samochodzikach, zderzając się ze sobą i
wydając przy okazji krzyki radości i satysfakcji. Najedzony i
bogatszy o te wszystkie wrażenia, wracam do schroniska. To
ostatni, na razie, dzień nad oceanem. Jutro szlak poprowadzi
mnie w głąb lądu do Markina-Xemein. Nie będzie już tak fajnie. Okazuje się, że na łóżku obok mnie leży Giuseppe. Starszy,
sympatyczny Włoch, którego poznałem w Irun. Rozmawiamy
w miarę swobodnie po angielsku. Opowiadam o wrażeniach z
miasta.
– O... to fiesta. Całe miasto wychodzi na ulice. I pije – dodaje z uśmiechem. – Rano tylko dzieci będą trzeźwe. Reszta: kobiety, mężczyźni bez różnicy, wszyscy będą pijani.
– To we Włoszech tak nie jest?
– Aż tak to nie – odpowiada sympatyczny Włoch.
Koniec końców parkuję na swoim wysoko położonym legowisku. Staram się nie patrzeć na grzyb nade mną. Wchodzą też
inni pielgrzymi. Nie mają jak przejść, ale nikt nie narzeka. Kolejni przybywający cierpliwie czekają, aż ci przed nimi posprzątają sobie czy poukładają rzeczy. Nowi lokatorzy to młodzi
Niemcy. Są tu w większej grupie. Nie mam już siły ani ochoty
na rozmowę. Widok napisu oznaczającego stację kolejową nie
napawa mnie optymizmem. Trzeba jakoś przespać tę noc. Po
prostu.
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Dzień 95. Markina-Xemein
O szóstej trzydzieści jest tu po prostu noc. Ostre światła latarni prawie ranią mi oczy. Budynek stacji kolejowej jest wysoki. Teraz dopiero zauważam umieszczony wysoko na nim napis
„DEBA”. Ruszam za kilkoma pielgrzymami, którzy wyszli właśnie ze schroniska. Wczoraj jeden Francuz przyszedł za późno i
go odesłali. Nie ze mną te numery. Ja zdążę. Przechodzę za innymi przez tory kolejowe. Dzisiaj prawie tysiąc siedemset metrów pionowo w górę i niemal tyle samo w dół. Całe szczęście,
że podejścia nie są strome. Wszystko jest kwestią zmęczenia.
Przechodzimy mostem nad jakimś kanałem. Rankiem zawsze
idę powoli. Stopniowo rozgrzewają się stawy, nabierają właściwej elastyczności ścięgna. Nie lubię się spieszyć rano. Ci
przede mną nikną w ciemności, stają się mniejsi, mniej wyraźni, jeszcze trochę sekund i kroków, i zostaję sam na ścieżce.
Niebo nade mną powoli traci głęboką czerń i robi się szaroniebieskie. Przesuwam wzrokiem po drzewach, po nawierzchni
drogi. Szukam strzałek. Gdy się idzie, to szukanie strzałek staje
się nawykiem. Nie są rozmieszczane regularnie, często w różnych punktach i na różnej wysokości. Ale już trzy dni przeszedłem bez mapy i GPS, bazując wyłącznie na tych żółtych znakach. Jak się człowiek nie zapomni i nie zagapi, prowadzą niezawodnie po szlaku. Tylko w miastach są czasem problemy ze
znalezieniem albergi. Wychodzę już wysoko i hen, za mną, spoza czarnych, postrzępionych konturów drzew, widzę wschodzące pomarańczowe słońce. Niżej między gałęziami przebłyskuje
Atlantyk, który odbija to niesamowite światło. Chmury jakby
rozstrzelone, jakby w miejscu, w którym znajduje się słońce,
ktoś postawił z trzaskiem na niebie wielki kubek i chmury rozprysnęły się stamtąd we wszystkie pozostałe strony. To już godzina, od kiedy wyszedłem ze schroniska. W pewnym momencie bałem się, że zgubiłem strzałki, ale nie, są. Sympatyczne,
wesołe, prowadzą mnie ścieżką świętego Jakuba. Ta ścieżka
dzisiaj wiedzie w głąb lądu. Stopniowo, skokami podnosi się z
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poziomu morza na wysokość pięciuset metrów, by potem falującym konturem opadać do Markina. Dziwię się trochę, że ciągle widzę ten ocean. Z planu, jaki widziałem w internecie, wynikało, że szlak bezpośrednio po wyjściu zagłębia się w ląd. Po
następnych dwudziestu minutach staję zdziwiony. Przede mną
w dole, leży miasteczko nad oceanem. Co jest? To nie tędy! Zabłądziłem – przemyka przez moją głowę. No, gdzie jak gdzie,
ale z powrotem nad ocean to na pewno nie miałem dojść. Co teraz? Wracać? Iść dalej? Uważnie przyglądam się ścieżce, idę
kilkadziesiąt metrów. Jest. Żółta strzałka. Całkiem wyraźna.
Przede mną, w dole, na zielonej ścianie wzniesienia opadającego ku wodzie piętrami poustawiane stoją domy. Szlak teraz biegnie w dół, na poziom morza. Nie widzę jednak przed sobą, a
widok mam rozległy, żadnych pielgrzymów. Gdzie ja zaszedłem? Którędy idę? Gdzie dojdę? Przez miasto przeprowadzają
mnie żółte znaki, które nikną na podejściu pod następną górę.
Idę otoczony lasem. Mijam jedno, drugie nieoznakowane skrzyżowanie. Są jakieś inne oznaczenia. Biało-żółte. To tylko pogłębia moją niepewność. Nie mam kogo zapytać i nie wiem, co robić. Na dodatek żołądek zaczyna mi się buntować. Czuję jakieś
ruchy w jelitach, odbija mi się. Jestem całkiem sam. Jasna cholera. Zgubiłem drogę. Idę, chcąc nie chcąc, naprzód. Za daleko
zaszedłem, żeby teraz wracać. Za dużo czasu kosztowałby mnie
powrót. Najgorzej, że zszedłem do poziomu morza i znów pod
górę. Takie dodatkowe siodełko, które zabiera siły i energię. Po
półgodzinie widzę jakiegoś człowieka. Strzałki dawno się skończyły. Pytam go uproszczonym hiszpańskim, czy droga, którą
idę to Camino de Santiago.
– Si, si. Paragi – pokazuje do przodu.
Chyba więc jestem na trasie. Tylko dlaczego nikogo tu nie
ma? Może staruszkowi coś się pomieszało i wysyła mnie w jakimś idiotycznym kierunku, i tylko bardziej się zgubię. Na każdym z poprzednich etapów widziałem pielgrzymów. Jedni mnie
wyprzedzali, innych ja wyprzedzałem, ale to w drugiej części
dnia, gdy siadali na wypoczynek, a ja, wytrwały żółw, posuwałem się nieustannie do przodu. Przestrzeń otwiera się trochę i
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widzę pofalowane, pokryte lasami wzgórza. Tak naprawdę nie
wiem, gdzie jestem. Droga to wyschnięta ziemia, gdzieniegdzie
kamienie. Na stromej łące, po prawej stronie, pasą się krowy.
Mają podoczepiane dzwonki, które pobrzękują, gdy zwierzęta
się poruszają. Gdy za następnym zakrętem dostrzegam dwie
sylwetki z plecakami, czuję ulgę. Tak jakbym się faktycznie
zgubił, a teraz odnalazł.
– Hej – wołam do pielgrzymów.
To ci młodzi Amerykanie, których poznałem wczoraj.
– Hej. Wyglądasz na zmęczonego.
– Chyba poszedłem złą drogą. Trafiłem ponownie nad ocean.
Patrzą po sobie ze zdziwieniem.
– To faktycznie pobłądziłeś. Tam w jednym miejscu było
rozgałęzienie strzałek i należało skręcić w lewo. Nie pamiętasz?
W Deba mówili o tym i nawet taką kartkę rozdawali. O – pokazuje mi ksero.
Faktycznie. Tak było. Nie rozumiałem hiszpańskiego więc
zlekceważyłem te uwagi, bo pomyślałem, że jak będę szedł po
strzałkach, to przecież dojdę. Do głowy by mi nie przyszło, że
strzałki mogą prowadzić w dwóch różnych kierunkach. Nadłożyłem kilometrów i wysokości, ale się cieszę, że w końcu się
nie zgubiłem. Idziemy jeszcze jakiś czas razem, po czym, tradycyjnie, moi towarzysze siadają, żeby odpocząć, a ja idę dalej.
Pewnie wlokę się na końcu całego pielgrzymkowego peletonu
zmierzającego do mety w Markina. Ograniczona, w stosunku
do ilości pielgrzymów, liczba miejsc w publicznych albergach
wymusza coś w rodzaju współzawodnictwa. Dojdziesz przed
innymi, masz miejsce. Będziesz ostatni, szukaj sobie spania. W
pewnym punkcie spotykam dwie dziewczyny, które milcząco
siedziały przed albergą w Zarautz.
– Hej – pozdrawiam je po angielsku.
– Hej – odpowiada jedna. Właśnie wstają z odpoczynku.
– Jak droga?
– Radzimy sobie.
– Skąd jesteście?
– Z Czech.
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– Z Czech? – patrzę i nie mogę uwierzyć. Na postoju w Zarautz Hiszpanie byli w większości i rozmawiali głośno, tak że
pozostali siedzieli cicho po bokach. Myślałem, że te dziewczyny to też Hiszpanki albo Niemki. A tu bratnie słowiańskie dusze. – A ja z Polski – komunikuję z radością.
Z miejsca przypadamy sobie do gustu. Są rezolutne, kulturalne, inteligentne. Nie dojdą do Santiago de Compostela, bo nie
mają na to czasu. Prawdopodobnie skończą tym razem pielgrzymkę w Santander. Pierwsza ma na imię Jana, a druga… też
Jana. Całkiem serio, Jana i Jana. To podobno najpopularniejsze
imię żeńskie w Czechach. Obie studiują teraz we Francji, jedna
fizykę, a druga jakiś bardziej humanistyczny kierunek, który
jednym uchem mi wpada, by zniknąć za chwilę, zostawiając po
sobie poczucie, że to bardziej pasuje do kobiety niż fizyka. Czy
do kobiety coś pasuje bardziej lub mniej? W sumie chyba nie.
Każdy jest inny. Każdy jest wyjątkowy. I choć faktycznie płcie
mają swoje preferencje, trudno bowiem spotkać żeńskiego programistę, to w konkretnym przypadku nie ma żadnych barier.
Więc studiowanie fizyki też robi na mnie pozytywne wrażenie.
Do fizyki trzeba konkretnego myślenia, logiki, konsekwencji.
Trzeba też ciekawości i dociekliwości. W sumie to chyba jest
najpiękniejsza nauka, bo to nauka o tym, jaka jest tak naprawdę
rzeczywistość. Czym ona właściwie jest. Fizyka wyraża tę pierwotną ludzką ciekawość i pytanie, czym jest świat, którego doświadczamy. Na początku zdawało się wszystkim, że fizyka da
na to pytanie pełną odpowiedź. Poznawaliśmy więcej i więcej,
potrafiliśmy więcej i więcej rzeczy zrobić ze światem. Tajemnicze zjawiska natury znajdowały swoje całkiem naturalne i logiczne wyjaśnienia i nie trzeba już było odwoływać się do boskich mocy czy interwencji. A jednak fizyka utknęła od jakiegoś czasu i nie potrafi posunąć się dalej naprzód. Co więcej,
przybywa raczej pytań i niewiadomych, niż odpowiedzi i wytłumaczeń. Nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego galaktyki czy
gwiazdy poruszają się tak, a nie inaczej we wszechświecie.
Swojej niewiedzy naukowcy nadają nazwy: ciemna materia,
ciemna energia. Czyli coś, czego nie widać, nie da się zaobser708

wować, ale musi być, bo inaczej, zgodnie z wyliczeniami i równaniami, to wszystko nie mogłoby istnieć tak, jak istnieje. I od
tych nazw robimy się mądrzejsi. Dlaczego Droga Mleczna obraca się w sposób, jaki obserwujemy? – Ciemna materia. Dlaczego gromady galaktyk, dlaczego gwiazdy, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Z drugiej strony pytania człowieka o to, z czego
zbudowana jest materia, natrafiają na coraz bardziej dziwne odpowiedzi. Właściwie to już nie jesteśmy w stanie bezpośrednio
obserwować tego, co jest przedmiotem naszych badań, niektórych tak zwanych cząstek elementarnych. Wnioskujemy tylko o
ich istnieniu z efektów naszych eksperymentów. Ale czy nie jest
to przypadkiem sytuacja widza oglądającego tarczę zegara, po
której przesuwają się wskazówki, i sądzącego po ich ruchu o
tym, co znajduje się w kopercie? A może rację miał Max
Planck, od nazwiska którego bierze nazwę jedna z najsłynniejszych stałych fizycznych, który w mowie z okazji otrzymania
nagrody Nobla, stwierdził, że żadnej materii nie ma. Jest tylko
energia i informacja, za którą musi stać jakiś umysł. Czeszki zostawiam z tyłu i pilnując strzałek, idę do Markina. Docieram do
tego miasta niewiele przed piętnastą. Uliczka w prawo, uliczka
w lewo. Jest. Jeszcze jedna strzałka. Tędy. Następne kroki. Który będę? Czy się zmieszczę? Pod murem, z którego drzwi prowadzą do schroniska, siedzi już spory rządek pielgrzymów.
Niektórzy zostawili po prostu plecaki. Inni siedzą, odpoczywają, coś jedzą. Kilku Niemców z przodu głośno rozmawia i żartuje. Widziałem ich w Deba. Są z nimi jeszcze trzy młode
dziewczyny. Zsuwam się po tym murze na chodnik. Nie odpoczywałem dzisiaj. Dopiero teraz czuję pulsowanie krwi w moich nogach. Wyciągam je na wprost. To jakaś boczna ulica. Prawie nikt nie chodzi. Przymykam oczy. Parę minut później docierają kolejni pielgrzymi. Wśród nich Jana i Jana. Amerykanów nie widzę. Jedna z Czeszek, ta bardziej humanistyczna,
idzie po zakupy. Wdaję się w rozmowę z Janą, która studiuje fizykę.
– A gdzie byś chciała pracować? Co zamierzasz robić po
skończeniu studiów? – pytam.
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– Nie wiem, interesują mnie takie najmniejsze cząstki. Eksperymenty z nimi.
– CERN? – pytam, wymieniając nazwę największego na
świecie zderzacza cząstek elementarnych. Zbudowano go na
granicy Szwajcarii i Francji. To w uproszczeniu wielka podziemna rura zawinięta w obręcz, w której poruszają się rozpędzone do kosmicznych prędkości najmniejsze cząstki materii.
Gdy się zderzają, bada się efekty tych zderzeń i wyciąga wnioski o procesach i obiektach, które wtedy powstają. Wtedy właśnie, każdego dnia, ma miejsce zamiana energii w masę, czyli
tworzenie materii. To w zasadzie jest sprzeczne ze zdroworozsądkowym poznaniem świata, bo materia to materia, a energia
to energia. Można materię spalić, ale zostanie popiół, czyli inna
materia. Tymczasem są to zupełnie zamienne formy. Czego?
Rozmawia nam się dobrze, bo na niskim poziomie trochę rozumiem, o czym mówi Jana. Zadaję sensowne pytania i łatwo
zauważyć, że oboje nas interesuje przedmiot naszej rozmowy.
Wreszcie z przodu zaczyna się ruch i wszyscy wstają. Nie ma
żadnego przepychania ani pośpiechu. Po kolei pielgrzymi są
wpuszczani do środka. Gdy przychodzi moja kolej, hospitalera
pyta, czy chcę spać na korytarzu, czy idziemy na salę. Łóżka,
które widzę na korytarzu, podobają mi się. Poza tym są całkiem
wolne, więc będę mógł wybrać dolne, a nie górne. Siadam i
rozkładam mój dobytek. Za chwilę pójdę po zakupy. Mam jeszcze jeden problem, który coraz bardziej mi dokucza. Przy tych
nieustannych zejściach i podejściach waga plecaka coraz bardziej daje mi się we znaki. Mój plecak jest po prostu za ciężki.
Niosę ciągle ze sobą gruby przewodnik po Francji. Mam ponczo, którego nie używam, to też ze trzydzieści dekagramów. No
i zapasowy akumulator do komórki. Teraz już niepotrzebny, bo
nie nocuję na dworze, a w każdej alberdze jest gniazdko i mogę
komórkę naładować. Z internetu mogę korzystać tylko, jak jest
Wi-Fi. Niestety nie wiem, gdzie kupić kartę telefoniczną. Gdy
wychodzę ze schroniska, widzę niedaleko żółte oznaczenie
urzędu pocztowego. Idę dziarsko w jego kierunku. Mam w plecaku te trzy rzeczy: przewodnik, ponczo i zbędny akumulator.
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Poczta jest zamknięta. Przebiegam oczami po napisach i elewacji. Z tego, co rozumiem, otwarte jest do czternastej i tyle. Jak
to do czternastej? Jak to? To jak ktoś chce po pracy coś wysłać,
to nie może? To dla kogo takie otwieranie urzędu? Idę dalej ulicą. Blisko znajduję supermarket. Chodzę między półkami towarów w poszukiwaniu czegoś zdrowego i pożywnego. Biorę kulistego melona. Owoce to witaminy. Na stoisku z nabiałem szukam jogurtu. Najwyraźniej mam kłopoty żołądkowe, więc przyda się trochę flory bakteryjnej. Niestety sprzedają tylko sześciopaki. Nie zjem sześciu. Może dwa, trzy. Ale sześć? Wkładam
jogurty do koszyka. Dodatkowo chleb tostowy, ser żółty i inne
drobiazgi. Gdy wracam do albergi, postanawiam zrobić pranie.
Mają tu wirówkę, więc lepiej wyschnie. Wieszam przeprane
rzeczy na niewielkim dziedzińcu, na który wychodzi się ze
schroniska. W przejściu spotykam Émilie, pyta, czy może spać
nade mną. Nie wiem, czy chrapię i jak zachowuję się w nocy. O
sobie w trakcie snu nie wiem całkiem nic. Przepadam co wieczór i wstaję rano. Żyję tylko w dzień. Nie mam zastrzeżeń.
Późno przyszła i pewnie lepszych łóżek już nie ma. Kroję melona na pół i oferuję połowę młodej Francuzce.
– Nie, dziękuję – odmawia.
– Nie ma sprawy – odpowiadam i zabierając ze sobą melon
oraz jakąś potrawę do mikrofali, kupioną w markecie, idę do
sali jadalnej. Dużo tam miejsca. Stoły, czajnik i mikrofalówka.
Nastawiam jej pracę na pięć minut i siadam. Obieram jedną połówkę melona. Chyba nie powinno się łączyć takich różnych
potraw. Obok mnie siada kobieta w moim wieku. Zaczynamy
rozmawiać. Ma na imię Manuela. Jest z Rumunii. Nie dzielę się
z nią najpospolitszym skojarzeniem w Polsce, jakie odnosi się
do Rumunek. Jest inteligentna i poukładana. Chce napisać
książkę ze swojej pielgrzymki. Czy ja napiszę kiedyś książkę?
Nie wiem. Po co? Czy ktoś będzie chciał ją przeczytać? Niewiele w życiu rzeczy mi się udaje. Staram się, ale wiadomo. A
może... A może mi się udaje, tylko jest we mnie jakiś lęk. Lęk
przed porażką. I dlatego z góry zakładam, że to mi nie wyjdzie.
Że może nie jestem warty. Nie jestem godny, wystarczająco do711

bry. Właściwy. Manuela przyleciała do Irun późno. Tak późno,
że schronisko było już zamknięte. Więc zebrała się i w deszcz,
szosą, ruszyła w drogę. Szła tak całą noc do następnego schroniska w San Sebastian. Po drodze zatrzymywała ją policja, tłumacząc, że tak nie wolno, że noc, że droga dla samochodów. Za
każdym razem obiecywała im, że oczywiście zaraz skręci w
bok. I tak doszła do celu. Trochę z podziwem na nią patrzę. Ludzie, gdy znajdą się w niezwykłych okolicznościach, potrafią
pokazać niezwykłe cechy charakteru.
– Niesamowite – komentuję jej relację.
– Sz... – ucisza nas jakaś Hiszpanka. – Tam ludzie śpią, a wy
tacy głośni.
Ściszamy swoje głosy.
– Jak oni to rozmawiają głośno, że się przesłuchać nie da, a
tak, to im strasznie przeszkadza, jak my tu rozmawiamy – rzuca
Manuela.
– Dokładnie. Wszędzie siadają razem i prawie się przekrzykują, nie zwracając na nikogo uwagi – potwierdzam jej spostrzeżenia. Bo też tacy Hiszpanie są. Wielkie dzieci zajęte sobą.
Niedostrzegające raczej nikogo poza nimi samymi. Choć przecież poczęstowali mnie na tych schodach w Zarautz.
– A to co? – pyta Manuela, gdy wyciągam z mikrofali moją
potrawę.
– Nie wiem. Kupiłem w sklepie.
Wcześniej według instrukcji pomieszałem składniki tej potrawy. To jakiś makaron z sosem pomidorowym. W tym sosie
może jakieś warzywa lub trochę mięsa. Nie rozróżniam. Wkładam do ust.
– Smaczne – relacjonuję swoje wrażenia. Manuela ogląda
opakowanie.
– Muszę sobie też takie kupić.
– Śmiało. Pyszne bardzo.
Do sali wchodzą Hiszpanie i też nastawiają coś do jedzenia.
Siadają w kilkoro i zaczynają rozmawiać. I po chwili robi się
trzy razy głośniej, niż wtedy gdy my rozmawialiśmy we dwoje.
Jakieś to w połączeniu z tym uciszaniem nas nieprzyjemne.
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Nieważne. Są u siebie. Czują się u siebie. Zbieram się i wędruję
do swojego łóżka. Po drodze spotykam Janę.
– Chcecie po jogurcie?
– E... – stoi zaskoczona. – Ale ci oddamy.
– Jasne, jasne. Kiedyś. – W siatce, którą mam ze sobą, mam
sześciopak, z którego odłamuję dwa kubki. Jana dziękuje z
sympatycznym czeskim uśmiechem. W korytarzu, gdzie mieści
się moje łóżko, spotykam ponownie Émilie.
– Więc może jednak? – wyciągam w jej kierunku pozostałą
połówkę melona.
Siedzi na ziemi i coś tam majstruje przy swoim plecaku.
Podnosi na mnie te swoje wielkie, sarnie oczy i z pewnym zakłopotaniem mówi:
– A... właściwie to tak. Chętnie wezmę.
Podaję jej owoc.
– Nóż też chcesz?
– Nie, mam swój – odpowiada.
Kładę się na łóżku. Okazuje się, że łóżko za moją głową ma
Manuela. Teraz ją kojarzę. Gdy schodziłem w dół do Markina,
widziałem ją jakieś sto, dwieście metrów przed sobą. Wytrwała
kobieta. Zamykam oczy i odpoczywam. Nie śpię. To, co zjadłem, ten odpoczynek, wszystko to mnie jakoś odnawia i odbudowuje. Czuję się coraz lepiej i pozwalam sobie na dłuższą
chwilę takiego relaksu. W końcu podnoszę się. Zrobię sobie
jeszcze herbatę przed snem. Wędruję do stołówki, tak nazywam
salę, gdzie są podłużne stoły, krzesła i miniwęzeł gastronomiczny. Wrzucam torebkę herbaty do metalowego kubka od księdza
Jurka i włączam czajnik. Sala jest pełna. Po obu stronach, przy
stołach, siedzą pielgrzymi wszystkich nacji. Impreza zaczyna
się na całego. Siadam z boku. Obok mnie piękna dziewczyna o
opalonej cerze i długich włosach. Przy punkcie gastronomicznym hospitalera masuje nogi jakiejś młodej Niemki.
– Jesteś z Polski? – słyszę z lewej strony. Obracam się i nie
wiem, czy mi się nie przesłyszało. Może to fatamorgana, halucynacja, omam słuchowy i wszystko razem wzięte? Czy ja słyszę język polski?
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– Tak – odpowiadam niepewnie. – A ty też? – moje pytanie
jest chyba dość głupie, zważywszy na język, który słyszę. No
ale Polacy to naród dość rozsiany po świecie, więc zdarzyć się
może łatwo spotkać Polaka, który mieszka poza krajem.
– Tak. Agata jestem. Z Gdyni – podaje mi rękę krajanka.
– Zbyszek. Lublin. – Skąd idziesz? – pytam.
– Teraz z Irun. Ale idę tylko do Santander. Wcześniej szłam
z Santander i byłam przez miesiąc w polskiej alberdze przed
Santiago wolontariuszką.
– Wow! – wyrażam szczery podziw. To zawsze wielkie, gdy
ludzie robią coś za darmo. Z chęci, żeby coś zrobić. Gdy to, co
dają, nie jest formą jakiejś transakcji, gdzie obie strony negocjują, by jak najwięcej dostać i jak najmniej dać.
– A ty? Skąd idziesz?
– No... ja też z Irun. To znaczy w Hiszpanii z Irun.
– A tak w ogóle?
– A tak w ogóle to z Polski.
– Z Lublina?
– Z Lublina.
– Też pięknie.
– Mhm.
– Czekam na masaż. Hospitalera robi go za darmo. Wszystkim kobietom.
– A mężczyźni? – protestuję z żalem w głosie.
– No... musiałbyś się zapytać. Może by się zgodziła.
Śmiejemy się oboje.
– Co robisz? Jak żyjesz?
Zaczynamy rozmowę, która toczy się jak kolorowa rzeka.
Błyszczy i mieni się wspomnieniami Polski, brzmieniem polskich słów. Swobodą wyrażania myśli i odczuć. Agata jest całkiem niesamowita. Tańczy. Mieszkała ostatnio we Wrocławiu.
Właśnie wraca do Gdyni. I... jak każdy pewnie w jej wieku szuka swojego, naprawdę swojego miejsca w życiu, w świecie,
wśród ludzi. Szuka roli, która byłaby jej rolą, która pozwoliłaby
jej odczuć, przeżyć to życie, które właśnie otwiera się przed nią
na oścież. Piękny to czas w życiu człowieka. Piękny i trudny.
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Podchodzi do nas Jana, ta od fizyki.
– Chcesz? – wyciąga w moim kierunku puszkę piwa.
– Dzięki – odwzajemniam się moim najcieplejszym uśmiechem.
– Poznaliśmy się na drodze – wyjaśniam Agacie – super
dziewczyny, te dwie Czeszki.
Opowiadam jej krótko o moich nowych znajomych. Wśród
rozgadanej młodzieży siedzi też Émilie. Chwilę później i ona
podchodzi do nas.
– Masz ochotę na trochę wina? Kupiłam w markecie...
– Ale tylko trochę – asekuruję się, wcale nie na niby. Nie
wiem jak piwo, a potem wino, wpłynie na mój organizm. A
przecież muszę iść. Tylko to się liczy.
Dostaję pół plastikowego kubeczka czerwonego wina. Rozmawiamy dalej z Agatą. Moment, w którym można z kimś pogadać w języku, który się słyszało po raz pierwszy jako dziecko, jest jak oaza. Jakby człowiek czuł się wolny, swobodniejszy,
może trochę u siebie. Bezpieczniej. Naturalniej. Agata wychodzi jutro bardzo wcześnie. Chce zdążyć na poranną mszę do
klasztoru w Cennarruza. Ja aż taki ambitny nie jestem. Planuję,
jak tym rozklekotanym już trochę gruchotem, jakim jest moje
ciało, dojechać na czas do następnej albergi i do następnej.
Wcześniejsze wyjście w nocy i późniejsza godzinna przerwa
zupełnie nie pasują do moich i tak napiętych planów. Zresztą
szczerze mówiąc, to Agata wygląda, jakby miała minąć po drodze wszystkich pozostałych pielgrzymów. Jak to śpiewał Rosiewicz, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Wracam do
łóżka już trochę zmęczony. Naszą część korytarza od pozostałej
dzieli kotara. Manuela za mną też układa się do snu. Rozpinam
mój śpiwór, przebieram się i wsuwam się do środka. Zamykam
oczy. Słyszę jeszcze, że wraca Émilie. Łóżko chwieje się przez
chwilę. I tak dużo mniej niż w Deba, gdy to ja wchodziłem na
górę, żeby spać obok Giuseppe. Wtedy autentycznie się bałem,
czy wytrzyma. Teraz mam już zamknięte oczy i zwijam się na
boku. Cudnie jest niczego nie oceniać, o nic się nie martwić,
wiedzieć, że jutrzejszy dzień ma dosyć swojej troski, a dziś już
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niczego i tak nie mogę zrobić. Spadam w sen. Jak co dzień. Jak
co noc, po raz dziewięćdziesiąty piąty, od kiedy wyszedłem z
domu. I po raz dziewięćdziesiąty piąty sen jest miłosierny. Jest
ciepły i delikatny, nie krzyczy, że przychodzi, nie stawia wymagań, nie spiera się. Po prostu jest. Cały dla mnie. Jest bezpieczeństwem i otuleniem. Jest życiem, które po raz kolejny po
prostu mnie obejmuje i niesie ku przyszłości.
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Dzień 96. Gernika
Jeden obraz jest wart tysiąca słów. Pewnie żaden jak ten opisujący wydarzenia w miejscowości, do której idę, nie ukształtował obrazu hiszpańskiej wojny domowej. Guernica Picassa to
huk wystrzałów, krzyk ginących ludzi, gorąco płomieni, okrucieństwo wojny. Na obrazie Picassa są tylko dwie strony tej
wojny, dobra i zła. Ofiary i kaci. Życie bywa bardziej skomplikowane. Ale my chcemy prostych wytłumaczeń. Prostych ocen.
Zdarzeń. Ludzi. Żeby wiedzieć. Żeby mieć gdzieś w sobie obraz świata, jaki jest. Więc sięgamy po uproszczenia, które czasem fałszują rzeczywistość.
Mgła się wynurza zza zboczy wzgórz i spływa w dół. Mleczne zagęszczenie powietrza, którym można oddychać i które
czyni rzeczywistość jakby mniej dosłowną, mniej obrazkową,
mniej prozaiczną. Mgła to poezja, nieokreśloność i wieloznaczność. Zupełnie inaczej niż ten obraz Picassa. We mgle wielu
rzeczy nie widać, ale można zobaczyć i takie, których nie sposób dostrzec w pełnym słońcu. Mgła jest trochę jak noc. Zbliża
nas ku sobie. Zdejmuje masę zbędnych szczegółów, pozwala
przejść do tego, co najważniejsze, tego co się nie rozmyje, bo
przecież – jest. Co dla mnie jest najważniejsze? Dojść. Po prostu dojść. Moja pula rzeczy najważniejszych uległa dramatycznemu skurczeniu, redukcji. Nie obchodzi mnie nic poza tym.
Nie mam już żadnych oczekiwań ani pragnień. Nie chcę się sycić ani poznawać. Nie szukam rozwiązań ani odpowiedzi. Nie
chcę doznać ani dotknąć tajemnicy. Bo nie ma żadnej tajemnicy. Bo wszystko jest przed naszymi oczami, tak jaskrawo, że
tylko naszemu szaleńczemu szukaniu zawdzięczamy to, że nic
nie widzimy, tylko pragnieniu by znaleźć, by zatrzymać, w słowach, w myślach, w pokrętnych, czasem wysublimowanych logicznych konstrukcjach tę całą jaskrawość, to całe bogactwo,
które nazywamy rzeczywistością. Więc ja już niczego nie chcę.
Tylko idę. To proste, ale i trudne. Trudne, bo się zużyłem. Miesiące dość umownego jedzenia, codziennego wysiłku. Tylko
717

dwa dni, w czasie których nie szedłem kolejnego etapu. Ustawiczna troska i powtarzalność. Coraz większe dolegliwości żołądkowe. Stale mi niedobrze, od kiedy wędruję przez Hiszpanię.
Na nogi wcale już nie zwracam uwagi. Służą mi. Nie rozpadły
się. Więc idę dalej.
Mijam właśnie jakieś rzeźby. Wielki, dziwaczny wóz z zaprzęgiem. Wszystko rachityczne, ostre, brzydkie, poszarpane.
Sztuka bez sensu. Twórczość, która straciła swoje odniesienie.
A może bezsens stał się odniesieniem dla tych rzeźb? Jakaś
przerażająca przyziemność, jakieś przysłowiowe zejście na ziemię, na której człowiek odnajduje procesy rozpadu i gnicia.
Jakby myśli, które dawniej łączyły się ze sobą w poszukiwaniu
piękna, prawdy i sensu, teraz stały się odbiciem kaca po fieście,
kiedy głowa boli, kiedy człowiek potyka się o wszystko, kiedy
rzeczywistość ma do podania to, co posiada w zanadrzu, ból,
konieczność, wielki pęd, który unosi człowieka ze sobą. Jakby
wskutek tej przyziemności, tego przywiązania do tego, co można zjeść, wypić i doznać, tu i teraz, człowiek dał się ponieść
rzece niosącej śmieci i śmierci. Bo nie zadziera już głowy do
góry. Bo nie buduje ani wież, ani rakiet. Bo nie chce już latać,
tylko przyjąć kolejną dawkę przyjemności i szybkiej radości,
która zniesie potrzebę szukania czegoś więcej, niż tylko pokracznego wozu z jakimś upiorkowatym koniem ciągnącym
swój los donikąd, bo donikąd zmierzają ludzie i ich myśli.
Przede mną i za mną pielgrzymi. Właściwie to jak zwykle, w
pierwszej połowie dnia wszyscy mnie wyprzedzają. Idę powoli,
statecznie, wytrwale. Oni polegną na przeszkodach terenowych,
miejscach oznaczonych jako bar albo restauracja. Padną tam na
krzesełka, zaczną pić kawę, zamawiać ciastka. Nieusuwalnie
pojawi się potrzeba rozmowy, cieszenia się tym wspaniałym
otoczeniem albo smakiem. Sekundy przejdą w minuty, minuty
w pół godziny albo czasem i więcej. Różnie bywa. Moje stawy
w tym czasie będą się ciągle rozgrzewać, ścięgna nabierać elastyczności, mięśnie z większą łatwością będą to wszystko napędzać, ściskać, przemieszczać. Minę ich wszystkich gdzieś tak
jedną trzecią drogi przed metą. Życie to nie jest sprint. Życie to
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maraton. Maraton, który trzeba przebiec w pokoju z samym
sobą, ze swoim organizmem, ze swoim sercem. Chyba najbardziej oschły byłem zawsze dla swojego serca. To pewnie najbardziej pomiatany przeze mnie fragment mojego jestestwa. Nigdy mnie nie obchodziło. Denerwowały mnie jego pretensje,
marzenia, niewłaściwe oczekiwania. Czasem pozwalałem sobie
iść za jego głosem. Ale, summa summarum, prowadziło to do
bólu. Bo nie da się zatrzymać tego, co przemija, nawet swoją
nieokiełznaną miłością. Bo miłość rodzi przywiązanie, jakąś zależność. Bo nie możemy być szczęśliwi bez tego, co kochamy.
Więc miłość to zawsze jest ryzyko. Bywa śmiertelne. Więc
oskarżałem to serce przy byle okazji. I w ten sposób czułem się
lepszy. Bo realizowałem tak wysokie nauki o tym, co powinienem chcieć, co powinienem myśleć, co powinienem czuć i jak
żyć. Odgrywałem się też na nim za cały swój ból, którego się
trochę w życiu najadłem. Więc tak trochę zamieszkaliśmy obok
siebie. Moje serce i ja. Każde ma swój dom, swój pokój. Wiemy
o sobie nawzajem, ale nie wiem, czy kiedyś zdołamy sobie nawzajem przebaczyć. Znów stać się jednością. Chyba za wiele
się zdarzyło. Za wiele doświadczyłem. Za wiele błędów popełniłem. Ostatecznie znalazłem sobie jakąś drogę życia. Ostatecznie doszedłem do tego, że można wyjść nawet poza to serce, to
jest zbiór pragnień, emocji, upodobań. Można wyjść poza
wszystko. I wcale się nie ginie ani się nie znika. Że rzeczywistość, w tym rzeczywistość mojego istnienia, jest jakaś całkiem
fundamentalnie silniejsza od wszystkich tych myśli i emocji, jakie przechowuję i wyświetlam w swoim wnętrzu. Oglądam je
na jakimś ekranie, którego nie ma. Postaci, kolorowe zdarzenia,
te napawające lękiem, te pobudzające oczekiwanie. Można
wyjść nawet z tego i nic się specjalnie nie dzieje. Może poza
tym, że poza słowami, poza myślami, istnieje. Rzecz jasna nie
sposób powiedzieć, co istnieje poza słowami, bo niby jak? I co
ważniejsze, po co właściwie byłoby to mówić? Nie ma żadnej
potrzeby wypowiadania tego. Bo jako się rzekło, wszystko jest
tak blisko, tak wyraźnie i tak jaskrawo przed naszymi oczami,
że tylko nasze skrajne szaleństwo, któremu na imię uporczywe
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poszukiwanie szczęścia, nie pozwala nam tego wszystkiego zobaczyć.
Klasztor w Cennarruza jest zaprzeczeniem wcześniej mijanego przeze mnie wykwitu nowoczesnej rzeźby hiszpańskiej. Jest
zbudowany z kamienia. Ma symetryczne, zwięzłe, przemyślane
kształty. Elegancja łuków między kolumnami, muszle i krzyże
pomiędzy nimi, przestrzeń wcale nie zamknięta, tylko przeciwnie, wzbogacona formą ułożoną z kamienia. Gdy się tu jest, to
jakoś tak jaśniej, prościej, aż się człowiek uśmiecha. Agata miała tu dojść na poranną mszę świętą. Nie wiem, czy doszła. Musiała wyjść jeszcze nocą. Teraz sporo tu pielgrzymów. Siadają,
odpoczywają. Kolorowe grupki. Ja, po krótkim spotkaniu z małym, ale pięknym owocem szukania Boga przez człowieka, idę
dalej. Droga opada w dół. Przed nami ciemnoszare masywy gór.
Idę już mniej więcej tym samym tempem, co inni. W końcu minęło trzy godziny od wyjścia, więc powoli zaczynam się rozgrzewać. Mlecze rozjaśniające trawę żółtymi światełkami swoich kwiatów są takie same jak w Polsce. Wiele rzeczy jest takich samych. Wiele jest innych. Po godzinie wchodzimy w las.
Deszcz nie pada, ale ziemia jest wilgotna i mokra. Mokre są też
kamienie tworzące ścieżkę, to pnącą się pod górę, to gwałtownie opadającą na dół. Taplamy się w błocie, bo nie ma innego
wyjścia. Woda stoi w brudnych kałużach. Stawiam stopę z
boku. Ześlizguję się w wodę. Idę dalej. Przede mną Manuela
idzie w towarzystwie jakiegoś Japończyka. Mijam ich na szerszej części ścieżki. Kije dają mi sporą przewagę, bo mogę się
podpierać przy podejściach, zabezpieczać, gdy ostro w dół albo
lawiruję między kałużami. Teraz idę za grupą Hiszpanów. Powoli schodzimy na dół, bo kamienie wciąż mokre, a stopnie
przez nie tworzone – wysokie i strome. Boki ścieżki porośnięte
są zieloną gęstwą. Kobiecie przede mną nogi odjeżdżają do
przodu i spada na te kamienie. Na szczęście tylko siedzeniem.
Podaję jej rękę. Nic się nie stało. Widać, że ją boli, ale to nie
kontuzja, tylko siniak. W końcu zostajemy w małej grupie: małżeństwo Hiszpanów, których poznałem jeszcze w Zarautz, ta
Hiszpanka, która upadła, ale radzi sobie całkiem dobrze, i ja.
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Droga staje się przedzieraniem się przez leśne, mokre chaszcze.
Czasem przystajemy, bo brak oznaczeń, a droga się rozwidla.
Bywa, że dalej łączy się z powrotem, ale nigdy nie wiadomo. W
końcu dochodzimy do miejsca, gdzie jedne strzałki pokazują w
prawo, drugie w lewo. Hiszpanie zaczynają naradę, którą drogę
wybrać. Ja zaczynam namysł nad hiszpańskimi sposobami
oznaczania szlaków. W końcu zatrzymują przejeżdżającego rowerzystę i proszą go o radę. Tędy – pokazuje na kierunek w
lewo. Wąska ścieżka schodzi w dół. Kierunek na prawo prowadził ku pustej szosie, którą jechali rowerzyści. Ekwilibrystyka i
pojedynki z gałęziami nachylającymi się nad mroczną, błotnistą
ścieżką. Gdy wreszcie schodzimy w dół, zaczyna się droga pod
górę. I znowu. I znowu.
Wychodzimy w końcu na otwartą przestrzeń. Mam już dość
tego lasu. Szczęściem nie było w nim tych wrednych małych,
czarnych muszek. Teraz, gdy droga ma asfaltową nawierzchnię
i pnie się pod górę, zostawiam moich towarzyszy za sobą. Na
podejściach chyba nie mam konkurencji. Z każdym krokiem, po
kilka centymetrów, oddalam się od nich. Przede mną jakieś
dwie młode dziewczyny. Śpiewają piosenki. Nie znam. Skupiam się na pracy ramion i nóg. To chyba jakieś nowoczesne
śpiewanie. Jakiś przebój albo coś takiego. Całkiem mnie to nie
rusza. Nowoczesne piosenki nie nadają się do śpiewania. Są
dziwne. Jakby to był produkt jakiegoś wielkiego mechanizmu,
który ma stalową powłokę, pięćdziesiąt metrów wysokości, szereg światełek i żarówek, i wypluwa ze swego pyska raz po raz
jakieś przeboje. Coraz mniej to ma wspólnego z ludzkim śpiewaniem, coraz więcej z setkami albo tysiącami przewodów we
wnętrzu tego monstrum, przewodów, w których płynie prąd i
pieniądze, i ludzka żądza władzy, znaczenia, popularności, jeszcze większej ilości pieniędzy. Ja jestem starej daty. Dla mnie to
wszystko odczłowieczone. No, może poza brytyjskimi wokalistkami. Ale żeby ich piosenki śpiewać, to trzeba mieć głos, a
nie takie tam... zwyczajne. Kiedyś śpiewanie to było takie, że
brało za serce, za coś, co w środku i prowadziło na łąki zielone,
na plaże szalone, na ścieżki zamglone. Teraz mi się wydaje, to
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śpiewanie dotyka nas strasznie po wierzchu. Przychodzi i znika.
Więc jeszcze raz. Kolejny przebój zionący sztucznością i okraszany wygibasami wymyślonymi przez jakiś pokraczny umysł
choreografa. Może to był chory graf, a nie choreograf? A może
po prostu ja jestem niedzisiejszy. To też. Nie nadążam za postępem. Przesuwam się w sferę rzeczy i ludzi niewłaściwych, minionych, nieprzystosowanych. Powiększam ten zasób, którym
świat już się nie interesuje. Bo pędzi. Ciągle gna. Naprzód. Prędzej. Do dzisiaj. Do nowego. Do jeszcze jednego. I nigdy nigdzie nie dociera. Ten pęd staje się wszystkim. Ślepy i codzienny, do niczego nie prowadzi ani nic naprawdę nie oferuje poza
nieustannym drażnieniem zmysłów i emocji.
Przede mną otwiera się droga. Szeroka i piękna. Po obu stronach jezdni, wyłożona kostką, ścieżka dla pieszych i rowerów.
Ciągnie się daleko. W kierunku Gerniki. Jeszcze jakieś dwa kilometry. Odwracam się i widzę, że Hiszpanie prawie zbiegają z
góry za mną. Przyspieszam. Nie wiem, ile miejsc w alberdze.
Przyspieszam, bo jestem facetem. Po prostu nie lubię, jak mnie
ktoś wyprzedza. Przyzwyczaiłem się już, że nic na to nie poradzę w pierwszej części dnia, ale teraz... teraz to zupełnie inna
sprawa. Właściwie to płynę nad ziemią. Idę pewnie w tempie
powyżej pięciu kilometrów na godzinę. Myślę, że co najmniej
sześć. Odbijam się kijami przy każdym kroku. Gdy odrywam
stopę, czynię to dopiero, gdy palce odepchną mnie od podłoża.
Pędzę jak pociąg towarowy, jak lokomotywa. Może jak biała lokomotywa. Szkoda, że nie dowiozła Steda. Może wcale nie istniała. Może ją sobie wymyślił i był to tylko pozór, krok na manowce, które myślał – cudne, pozostały tym, czym były – manowcami. A na manowcach bezpiecznie bardzo nie jest. Można
źle postawić nogę i ją skręcić albo się poślizgnąć, albo... zabłądzić, tak jak zabłądził on. Wchodzę w pierwsze ulice miasta.
Łowię oczyma żółte strzałki. Nie jest to łatwe, bo sporo ludzi
chodzi po ulicach, więc mogę jakąś pominąć. Najważniejsze, że
jestem pierwszy, choć Hiszpanie tuż, tuż. Może mniej niż sto
metrów za mną. W końcu jest strzałka w prawo. Gdy skręcam
w boczną ulicę, u jej wylotu następna strzałka w prawo. Nie722

wiele dalej stoi alberga. Stoję i patrzę. I nie wiem, co dalej. Bo
to nie jest alberga, do której szedłem. To znaczy, to nie jest alberga publiczna, gdzie chciałem przenocować, tylko jakaś inna.
Prywatna. Czyli jak? Czyli szlak prowadzi do albergi prywatnej? Rozglądam się w poszukiwaniu jakichś innych strzałek.
Nie ma. Nie ma nic więcej. To koniec trasy. Doganiają mnie
Hiszpanie. Też są zdziwieni. Pytają przechodniów. Jedna z
dziewczyn mówi po angielsku. Wyjaśnia mi, że źle poszliśmy.
Że trzeba było iść prosto, bo tam jest alberga. Wracamy na
główną ulicę. Idziemy już razem. Dlaczego prosto, jak była
strzałka w prawo? Jednak po kilkuset metrach pokazuje się
strzałka prosto. Taka zmyłka była, hiszpańska. Właściciele albergi chcieli po prostu, żeby i do nich ktoś zawitał, więc użyli
oznaczeń szlaku tak, by prowadził do ich siedziby. Strzałek jest
mało i w końcu Hiszpanie zaczynają pytać przechodniów, jak
dojść do schroniska. Raz po raz, kierowani wskazówkami ludzi,
wybieramy kolejne ulice, kolejne ścieżki. W końcu docieramy
na miejsce. Przed nami budynek z czerwonej cegły. Prawie nieoznaczony jako alberga. Przed wejściem stoi kilka plecaków.
Ustawiamy swoje w kolejce. Na dużym placu przed szkołą dostrzegam Agatę. Siedzi w cieniu, na jego skraju. Witam się i zaczynamy rozmowę. Musimy czekać, bo jeszcze zamknięte.
Okazuje się, że spóźniła się na tę mszę. Jednak przyszła tu jako
jedna z pierwszych osób. Silna dziewczyna – śmieję się. Z każdą chwilą przybywa pielgrzymów. W końcu drzwi się otwierają
i wchodzimy do środka. Niski, sympatyczny hospitalero przyjmuje po sześć osób. Jestem w drugiej szóstce. Po spisaniu danych i wstawieniu pieczątki grupa wędruje za gospodarzem. Jesteśmy na wielkiej sali gimnastycznej. Na jej podłodze rozłożone są materace. Po prawej stronie ustawiony długi stół. Za nim
wejście do toalet i łazienek, które są w zasadzie tym samym. To
jest: prysznice są otwarte, nieco obok pisuary. Po zapoznaniu z
terenem możemy wybierać sobie materace. Ja wędruję do takiego pod samą ścianą. Będę leżał głową do muru, więc nikt mi
przynajmniej nie będzie tam wędrował. Obok mnie instaluje się
Pedro, sympatyczny Hiszpan z czarną brodą. Nie wyglądał mi
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na wyczynowca, ale szybko doszedł do celu. Widzę też, wcześniej poznanych, Chińczyka z Waszyngtonu i Anglika. Sala powoli wypełnia się ludźmi. Po krótkim wypoczynku wyruszam
na zakupy. Coś muszę jeść. Te codzienne nadprogramowe wycieczki są zwykłą koniecznością. Odnajduję supermarket i wyposażony w melona oraz mnogość innych produktów, wracam
na salę. Okazuje się, że łóżko dalej wybrały Jana i Jana, dwie
sympatyczne Czeszki. Znów kupiłem sześciopak jogurtu. Próbuję tak ratować swój żołądek, który z każdym dniem coraz
usilniej zgłasza kłopoty z tutejszym jedzeniem albo florą bakteryjną. Obie Czeszki otrzymują po jednym opakowaniu jogurtu.
Jakaś mowa o oddawaniu. Śmiejemy się z tego serdecznie. Na
pielgrzymce człowiek uczy się dwóch rzeczy. Dawać i brać. A
nie jest to wcale takie łatwe na co dzień. Bo jak w życiu się
daje, to się oczekuje rewanżu. Materialnego, emocjonalnego, jakiegokolwiek. Jak dajesz na pielgrzymce, to nie oczekujesz niczego poza tym, żeby to dało korzyść temu, kto bierze. Żadnych
spodziewań. Żadnych oczekiwań. Gdy bierze człowiek w tak
zwanym życiu, to czuje się zobowiązany. Znów do rewanżu.
Powstaje często jakaś więź. Na pielgrzymce bierze się po prostu. Normalnie. Owszem, z wdzięcznością. I jak się dostaje, to
się potem daje. I tak się to jakoś napędza, że nie ma potrzeby
oddawania, oczekiwania, krygowania się. Przy stole siada obok
mnie Émilie. Ta śliczna Francuzka. Ona też dostaje jeden jogurt. Zostaję z trzema i tak wystarczy. Émilie wyciąga małe zawiniątko i wsypuje z niego cukier do tego jogurtu. Dziwię się.
Bo specjalnie kupuję naturalny. No, ale ona ma swoje zdanie. Z
mojej lewej strony siada Japończyk i Manuela. Im proponuję
melona. Kroję kolejne kawałki i ich częstuję. Zaczynamy międzynarodową dyskusję na temat diety. We Francji po obiedzie
podają na deser właśnie owoce. Manuela stanowczo potępia
taki zwyczaj. Powinno się je jeść przed obiadem, a nie po.
Gdzieś czytałem podobne stwierdzenia, więc staję po jej stronie. Potem jeszcze na temat cukru i już lżejsze zagadnienia.
Mój melon robi karierę. Dobry i soczysty. W końcu kobiety nas
opuszczają i zostaję z Takahashim. Prosi, by mówić do niego
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Taka. Mieszka niedaleko Tokio i jest nauczycielem języka japońskiego. Ja chwalę się tym, że potrafię liczyć po japońsku do
czterech i trochę znam historię, i kulturę Japonii. Rozmawiamy
o Fukushimie, o sprawach rozmaitych. Taka ma matkę i siostry.
Zastanawia się, czy nie mógłby uczyć japońskiego w Hiszpanii.
Podobno kontakty się rozwijają i jest zapotrzebowanie na znajomość tego języka. Ja opowiadam trochę o sobie, trochę o Polsce. Dobrze nam się rozmawia. W końcu rozmawiamy nawet na
tematy relacji rodzinnych. Czyli najzwyczajniej osobiste. Myślę, że Taka jest introwertykiem. Ja też jestem introwertykiem,
ale takim skromnym wobec Taki. Japończyk wyraźnie wydaje
się najpierw myśleć, a potem mówić to, co przemyślał. Mówi
jednak jasno i szczerze. Przypadamy sobie do gustu. W końcu
czas na wieczorną toaletę i odpoczynek. Po sali snują się jeszcze pielgrzymi. Nie wszyscy wrócili z miasta. Pedro, który zalega z mojej lewej strony, mówi, że są jakieś kłopoty z albergą
położoną bliżej Gerniki i że trzeba będzie iść do Bilbao. To tylko – tylko? – trzydzieści kilometrów, ale będzie dwa razy ostro
pod górę. W sumie jak trzeba, to trzeba. Czuję, jak mięśnie moich nóg się rozluźniają, jakby gdzieś wewnątrz nich włókna dostały informację, że na dzisiaj koniec i cały stres, w jakim były
za dnia, z nich ulatywał, aż przejawia się to w formie swoistego
bólu. Bólu, który jakoś jest przyjemny, bo informuje o rozpoczęciu procesów odnowy, odbudowy, ponownego odtwarzania
sił. Leżę w śpiworze. Hospitalero przechodzi między materacami, informując, że za chwilę zgasi światło. Agatę spotkałem na
tej sali tylko raz. Pożyczyła swoją karimatę młodej Koreance,
która dotarła tak późno, że nie było już wolnych materacy. Więc
hospitalero pozwolił jej zostać, ale na podłodze. Nie miała gąbki pod swój śpiwór, ale na szczęście Agata przyszła jej z pomocą. Zamieniłem też słowo z tym amerykańskim Chińczykiem, a
może to jest Amerykanin, tylko chińskiego pochodzenia? W
każdym razie pytał mnie, czy nie miałem problemu z oznaczeniami w lesie i znalezieniem albergi. Oj, miałem. Na szczęście
szedłem z miejscowymi. To był najgorzej oznaczony, jego zdaniem, etap. Chyba ma rację. Zamykam oczy, bo światło gaśnie.
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Leżę na prawym boku. Wokół mnie ludzie. Pozawijani w śpiwory, zmęczeni, wykąpani, czekający następnego dnia. Ja też
czekam, podwijam nogi, opieram silniej policzek o zwinięty polar. I... znikam.
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Dzień 97. Bilbao
Ci, co mnie mieli minąć, już mnie minęli. Po drodze jest Lezama. Hiszpanie mówią, że zamknięte. Jestem na drodze sam.
Dzień dopiero wstaje. Idę pod górę, ale łagodnie. Drzewa są
czarne, niebo wczesny błękit, taki pierwszy, nieśmiały, jak nieśmiali są ludzie, gdy pierwszy raz, gdy kilkanaście lat. Wszystko w tym dziwnym poranku wydaje się pierwsze. Jakby cały
świat budził się do życia. Kiedyś takie wrażenie miałem bez
przerwy. Wstawania, budzenia się, rozglądania się po świecie.
Potem przyszedł czas ciężkiego marszu i zwarcia, zabawy i radości. Potem zaczyna się nieść to wszystko, co było. Bo za bardzo chciało się zachować. Bo za mocno uczepił się człowiek,
bo za silne zwarcie ze światem. Więc teraz po prostu się kołyszę w rytm moich kroków. Wschodzące gdzieś za przymglonymi szczytami gór słońce rozpuszcza się we mgle. Zatrzymuję
się i patrzę w dół. Daleko kolejne warstwy szczytów stają się
coraz bardziej bajkowe, coraz bardziej odsunięte w kolorze, w
przestrzeni, w byciu samym. Między mną a nimi, w dolinie,
wszystko przesłania cudny, lekko różowy kolor. Mgła się ściele
po zboczach, wnika w kotliny i zagłębienia, jest jak efemeryczne, różowo-białe morze, z którego wynurzają się tu i ówdzie
ciemniejsze zarysy lądu, jakichś wysp minionych, jakichś krain
nieznanych. Strasznie potrzeba nam nieznanego. Choć na co
dzień wszystko chcielibyśmy znać. Wiedzieć. Kontrolować to,
co się nam dzieje i nie tylko nam. A przecież całe piękno, cała
cudowność bytu, cała nieoświetlona jeszcze bajeczność życia
jest zawsze w nieznanym. To nieznane sprawia, że wszystko
staje się świeże. Właśnie pierwsze. Zaś to, co zdołaliśmy zachować, to, czym chcemy się napawać i sobie samemu dawać, koniec końców nas odziera z tego, czym jesteśmy, z wiecznego
poznawania, z wiecznego odkrywania, z wiecznego zdziwienia
pięknem, cudownością. Czasem odwrotnie, złem i bólem. Tak
nasz los. Pielgrzymów, którzy idą przez życie. Jedni by chcieli
się zatrzymać. Wypatrzyli właśnie bar-marzenie. Tu będzie do727

brze. Założymy dom. Wybudujemy fundamenty. Tu zrobię korytarz, tam będzie kolumnada. Wieczorem będziemy siadać i
śpiewać, i tańczyć i pić wino, do utraty tchu, do utraty zmysłów,
do zniknięcia w przyjemności i zadowoleniu. Ale pielgrzym
wie, że nie ma takiego miejsca. Wie też, że gdyby został w jakimś miejscu w życiu, to byłaby jego ostateczna porażka. Bo
kto chce zachować, ten straci. A kto straci, tego czeka zawsze
jedno, odkrywanie, pierwsze takie, bo nic się nie ma w zanadrzu, żadnej wiedzy uprzedniej, żadnego doświadczenia. Ma się
tylko to jedno: przekonanie i wiarę, że trzeba iść. I jakąś ufność
– skąd my ją bierzemy? – że przecież będzie dobrze. Że warto.
Że nie przepaść tam i nie labirynt, w którym zginąć przyjdzie,
tylko coś będzie takiego, co da nam miłość. Coś, czego nie wiemy, ale do czego dojdziemy.
Nie mogę oderwać oczu. Od tych poprzetykanych mgłą górskich pasm i wzniesień. Ciągle nie ma słońca. Tylko jego blask,
jakoś dziwnie rozpuszczony w tym przemglonym powietrzu,
przesącza się nie wiadomo skąd. Postoję tak jeszcze trochę. Zaraz pójdę. W końcu słońce wzejdzie i znów będzie inaczej. Czy
taki jest Bóg? Zawsze inny? Zawsze nowy? Zawsze cudownie,
bezkreśnie, niezapomnianie prawdziwy? A jeśli go nie ma? A
jeśli jest? Ruszam dalej. Kolejne kroki odbijają mnie od ziemi.
Wiodą po leśnej ścieżce. Jakoś przestrzenniej mi się robi. Żołądek znów trochę dokucza, staw skokowy się odzywa, ale – nic
to. Nic to. Tu wszystko ma swoje miejsce. Ta cudowna mgła. Te
górskie pasma. Te niezapomniane drzewa i ta postać mężczyzny
idącego ścieżką. Nie ma nic, co byłoby nie tak. Nic, co byłoby
nie na miejscu. Cały wszechświat jest na miejscu. I ludzie, których spotkałem i jeszcze spotkam, i całe moje wnętrze, które
niosę ze sobą, a o którym dobry Bóg pozwala mi czasem zapomnieć. I moje kije. I moje kłopoty. I ten widok, w którym się
zanurzyłem, przepadłem w nim bez wieści choć na chwilę.
Pierwsze promienie słońca odsłaniają na łące kwiaty, białe, błękitne. Mgła w tym wczesnym blasku rozjarza się jasnością. Jakby rozsnute światło unosiło się tuż nad powierzchnią łąk i niżej
położonych lasów. Jakby je kąpało w sobie. Odżywiało. Jakby
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było wysłannikiem słońca. Jego darem. Dla nas wszystkich.
Droga prowadzi wyżej i wyżej. Niebo nabiera kontrastowej,
niebieskiej barwy. Słońce spada na zbocza, widać na nich ciemniejsze cienie chmur. Płuca zaczynają mi szybciej pracować.
Dyszę. Nic nie poradzę. Napotykam innych pielgrzymów.
Wszyscy wędrujemy pod górę. Ja znów szybciej. Jakaś kobieta
zatrzymuje się i mówi z wyrzutem:
– Ależ pan dyszy. Słyszałam pana dużo wcześniej, zanim zauważyłam.
– Sorry – rzucam krótko i idę dalej.
Czepialska. Ze swoim marudzeniem zostaje za mną daleko z
tyłu. Ludzie mają sporo poglądów na to, jak powinniśmy stać,
chodzić, zachowywać się, mówić, oddychać. Szkoda, że nie zachowają czasem tych poglądów dla siebie. W końcu to ich poglądy i co one mają wspólnego z nami?
Na kolejnym leśnym podejściu spotykam Agatę. Jest trochę
niesamowita. Chodzi tak, że już spotkałem się z wyrazami podziwu u innych pielgrzymów. Ale pod górę to wiadomo. Zbyszek. Wbijam się moimi kijami w grunt, ramiona przejmują jakieś trzydzieści procent obciążenia, idę jak ten parowóz. Wdajemy się w rozmowę i idziemy trochę razem. Mijamy Manuelę i
Takahashiego, którzy wyszli, widać, o wiele wcześniej. Agata
też wyszła wcześniej, ale chyba tylko ja chodzę bez przystanków. To jesteśmy razem.
Docieramy do Lezama. Niewielkie, ładne miasto. W pewnym miejscu, na latarni, jest umocowana tabliczka wskazująca
kierunek. Pod tabliczką na słupie, do którego ją uczepiono, jest
żółta strzałka wskazująca kierunek przeciwny. Jeszcze niżej na
krawężniku też żółta strzałka, też zwrócona przeciwnie do tej
na tabliczce. Hiszpania. To normalne tutaj. Tu się nie ma co
przejmować. Tu może być tak albo inaczej. Strzałki w prawo,
takie same w lewo. Południe. Na północy ludzie bardziej zasadniczy. Chcą mieć jasność i poustawiane. Bo na północy jest
mniej miejsca na błędy. Bo przyroda, bo warunki, bo wóz albo
przewóz. A gdy można, to trzeba się bawić i mniej zwracać
uwagę na to, czy dokładnie, czy rzetelnie. Bo życie jest takie
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piękne... i czeka, by je brać pełnymi garściami.
Zostawiam Agatę w jakieś kawiarni. Robi się coraz goręcej.
Dalej od morza słońce bardziej daje się we znaki. Ale nie tęsknię za deszczem. Niemiłosierna spiekota spada z góry. Gorąco
jakby miało swoją wagę, jakby przylepiało się do barków, oblepiało skórę pod koszulką, czepiało się nóg. Nawet dłonie z
większym trudem podnoszą kije raz po raz. Nie daję się. Idę.
Kolejne zejścia i podejścia. Estakady przerzucone w nierównym terenie. Dawno minęło południe i wszystko staje się wyschnięte i drżące od ciepła. Ktoś idzie za mną. Będę lepszy. Nie
zwalniam mimo ostrych podejść. Na nic. Słyszę za sobą kroki.
– Cześć. Nie odpoczywałeś?
– Nie – odpowiadam zdyszany, ale już fizycznie nie jestem
w stanie utrzymać tempa.
Agata z uśmiechem mija mnie i szybko znika mi z pola widzenia. Przełykam smak goryczy bycia wolniejszym od dziewczyny. To przez ten plecak. No i moja nieszczęsna noga. I
brzuch. Prawda jest taka, że po prostu nie daję już rady. Muszę
zwolnić. Stawiam kroki jeden za drugim. Idąc, odpoczywam.
Trochę się rozluźniam. Gdy droga wraca do poziomu i zieleń
ponownie otula mnie z boków i z góry, odzyskuję siły, idę swobodniej. Powoli wracam do swojego tempa. Nade mną zamykają się gałęzie drzew, dróżka kręci się i wije. Teren bardziej suchy, więc idzie się wygodnie. Po jakimś czasie spotykam znów
Agatę. Wypoczywa na swojej karimacie. Rzucam jakieś pozdrowienie, ale nie jestem w stanie się już zatrzymać. Idę lasem
w stronę Bilbao. Pierwszy raz od dawna nogi odmówiły mi dzisiaj posłuszeństwa. Nie w takim sensie, żebym musiał usiąść,
ale w żaden sposób nie mogłem iść z normalną prędkością. To
cholerne podejście mnie tak zużyło. Druga górka przed Bilbao.
Gdy schodzę w dół, na sporym odkrytym terenie dostrzegam
pielgrzyma siedzącego przy kamiennym stole. To Andriej, Kanadyjczyk, jakkolwiek imię mogłoby wskazywać na Rosjanina.
Zatrzymuję się przy nim. Prawdę mówiąc, to boję się iść dalej.
Strzałki w miastach, bywa, nie pomagają znaleźć albergi. Bilbao jest duże. Pójdę, zgubię się. Słabo z hiszpańskim. Przepad730

nę.
– Smacznego – mówię do Andrieja, pochylonego nad miską
z jakimiś kąskami.
– Dziękuję. – Wyciąga do mnie rękę.
– Wiesz jak trafić do albergi?
– Tak. Mam mapę. Trzeba zejść na dół, do miasta. Potem
wsiąść w autobus, bo do albergi bardzo daleko.
– Jaki autobus?
Andriej w odpowiedzi podaje mi numer.
– No ale gdzie wsiąść? – kontynuuję rozmowę.
– Tu. – Andriej wyciąga mapę i wskazuje palcem na okolice
zaznaczonego na mapie stadionu.
Kiwam mądrze głową. To bez sensu już całkiem. Wsiąść przy
braku znajomości języka do autobusu, rezygnując już
całkowicie z trzymania się znaków szlaku Jakuba, to czyste
szaleństwo. Poza tym gdzie ten przystanek? Gdzieś przy
stadionie? Jak go znajdę? Robię zdjęcie tej mapy. Na wszelki
wypadek. Andriej jest jakimś konsultantem w dziedzinie
inżynierii. Ma fajne wyposażenie elektroniczne. Dalej nie
wiem, dokąd iść. Jestem strasznie zmęczony. Kładę się na
pobliskiej ławce. I mrużąc powieki, patrzę w niebo. Może
przyjdą Hiszpanie i się do nich podłączę? Może... sam nie
wiem. Z tymi pomysłami Andrieja to raczej nie dla mnie. Myśli
robią mi się gęste. Zaczynają się ciągnąć jak ciepła plastelina.
Czuję pod plecami twarde drewno ławki. Zamykam całkiem
oczy. Nic mnie nie obchodzi, przynajmniej przez chwilę.
– Cześć.
Otwieram oczy. Agata. Znów mnie dogoniła.
– Widziałeś plan?
– Gdzie?
– Tam na tablicy – pokazuje wstecz.
Kręcę głową.
– Tam jest mniej więcej droga, jak dojść do albergi.
– Powodzenia.
Agata idzie dalej. Idzie szybko i zwinnie. Tańczy. Jak tańczy,
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tak pewnie chodzi. Pozwalam sobie na jeszcze trochę odpoczynku. Andriej jednak dalej siedzi i coś tam przegląda w swoim tablecie. Nie będę na niego czekał. Idę. Dam radę. Zapinam
plecak na biodrach i piersiach. W dole przede mną Bilbao. Piękne miasto rozrzucone wśród wzgórz. Z daleka widzę śliczną
bryłę stadionu Atletico. Biały i nowoczesny. Droga ostro w dół,
jak zwykle przy dojściu do hiszpańskich miast. Ten odcinek jest
już wyasfaltowany. Jakieś młyńskie koło w dole przede mną.
Szybko docieram do samego miasta. Wchodzę w jego uliczki,
wypatrując pieczołowicie żółtych strzałek. W nich cała moja
nadzieja, bo w zasięgu wzroku nie ma żadnego innego pielgrzyma. Po kilku minutach zauważam trochę innego kształtu strzałkę w lewo i napis „Albergue”. To nie może być ta publiczna alberga. Skręcam jednak zgodnie ze strzałką. Jestem bardzo zmęczony, a poza tym nie wiem, czy znajdę tę publiczną. Kilkaset
metrów dalej napotykam niewysoki, żółty budynek parafii
Świętego Krzyża: „PARROQUIA SANTA CRUZ”. Wejście
mieści się z drugiej strony. Wchodzę w otwarte drzwi. Jakaś
miła kobieta mnie wita i przyjmuje do albergi.
– Ile kosztuje? – pytam.
– Donativo – odpowiada z uśmiechem Hiszpanka.
Uff, dobrze trafiłem. Alberga jest niewielka, dwie sale, jedna
łazienka i toaleta. Szczęście, że ją znalazłem. Na swojej sali
spotykam Jaro. To Słowak, którego już widziałem wcześniej.
Jedna z Czeszek wyraźnie... no, wiadomo. Ale Jaro nie jest zainteresowany. Jest młody przystojny, sympatyczny i ma czarną
brodę. Właściwie to z urody przypomina Hiszpana. Chwilę rozmawiamy. Odnoszę wrażenie, że po prostu szuka czegoś w życiu. Może sensu. Także i na tej drodze. Ludzie różnie zwykli się
odnosić do takich poszukiwań. Jedni z nich kpią, bo przecież liczy się wypitka i zakąska. Inni mają więcej zrozumienia. Jaro
częstuje mnie czekoladą. Odmawiam. Jednak wciąż unikam
słodkiego. Jeśli tylko mogę. A tu duże miasto. Zaraz pójdę i kupię coś w markecie. Dziś ostatecznie wkurzyłem się na to moje
targanie ze sobą niepotrzebnych rzeczy. Na kolejnych noclegach usiłuję odnaleźć pocztę, żeby odesłać do domu kilogram
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bagażu w postaci poncza, przewodnika i akumulatora do komórki, ale w małych miejscowościach poczta jest czynna do
czternastej. Pytam hospitalerę, gdzie ta poczta. Nie rozumie.
– Post office.
Kręci głową.
– La poste.
Brak zrozumienia w oczach.
– Mail! Send! Letter – wypowiadam, trochę rozpaczliwie,
słowa.
– A! – twarz hospitalery rozjaśnia się. – Correos?
– Si, si. Correos – odpowiadam, bo przypominam sobie ten
napis na znaczkach pocztowych, jakie kiedyś kolekcjonowałem.
I przypominam jeszcze, że ten napis był na jednym z zamkniętych urzędów pocztowych.
– Aquí – mówi hospitalera, pokazując mi na małej mapce
miejsce lokalizacji correos.
– Czy mogę wziąć ze sobą? – wskazuję na mapkę.
Hiszpanka kiwa głową z uśmiechem. Zrozumiała raczej gest
niż słowa. Więc jednak jakoś się porozumiewamy. Pakuję do
siatki rzeczy do wysłania i szybko wychodzę z albergi. Żeby
znów nie zamknęli. Idę według mapy i dochodzę do schodów.
Zaczynam nimi schodzić na dół. Nie mam plecaka, więc dużo
lżej, ale schody wydają się nie mieć końca. Idę i idę. I znowu
idę. I dalej idę. Matko kochana. Wreszcie jestem na dole. Prawie w sercu miasta. Idę z mapą przed nosem. Sprawdzam nazwy ulic. Zgadzają się. Tłumy ludzi. Sporo turystów. Budynki i
elewacje zadbane. Ulice szerokie. Wszystko na medal. Tylko tej
poczty nie mogę znaleźć. Jestem w miejscu, gdzie mniej więcej
powinno być owo correos, ale żadnej poczty nie ma. Uliczki tu
gęsto, więc może to gdzieś blisko, gdzieś obok. Wracam, jeszcze raz sprawdzam, czy nie minąłem po drodze. Dochodzę do
placyku u podstawy schodów. Jeszcze raz idę w miejsce oznaczone na mapie. Nie ma. Zaczynam pytać ludzi.
– Donde esta correos?
– Correos?
– Si, si.
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– Por aquí!
I tak dalej. Już trzy razy ludzie kierowali mnie w jakimś kierunku. Efekt jest taki, że kręcę się w kółko. Zaczyna mnie ogarniać lekkie poczucie rozpaczy. Czy to jest gdzieś ukryte? Tajne
wejście w suterenę? Fasada przesłonięta kwiatami? Nogi nabierają ciężaru ołowiu, a ja nadal nic nie znalazłem, jedyna korzyść to taka, że kupiłem bagietkę i zaspokoiłem podstawowy
głód. Napadnięta przeze mnie przy wyjściu ze sklepu rodzina
wskazuje, w odpowiedzi na moje pytanie, kierunek lekko w
bok.
– Correos – mówi mężczyzna.
Patrzę w ślad za wyciągniętą przez niego ręką. Patrzę i czuję,
jak moje nogi robią się jeszcze cięższe. Jak wrastają w chodnik.
Jak wlewają się w niego strugami zmęczenia, niby potokami jakiegoś metalu, jak nadzieja paruje mi z głowy, pozostawiając
gorzki smak rozczarowania. Hiszpanie żegnają mnie i idą dalej
na zakupy. Ja stoję i patrzę w kierunku sporych rozmiarów correos. Kilkadziesiąt metrów przede mną stoi ogromna skrzynka
pocztowa w formie obelisku. Ma wlotowe otwory i napis correos. Chyba się nie dogadałem jednak z hospitalerą. Wysłała
mnie do miejsca, gdzie mogę sobie wrzucić list. Ale niezupełnie
o to mi chodziło. Nie mam już siły szukać dalej. To był jeden z
najcięższych etapów w Hiszpanii. Ruszam w kierunku albergi.
Nic mi się już nie chce. Dlaczego ci Hiszpanie nie uczą się angielskiego? Przecież do takiej albergi przychodzą ludzie z całego świata. Zaczynam liczyć stopnie schodów, po których z powrotem wchodzę na górę. Czterdzieści pięć, sześć... Dziewięćdziesiąt osiem, dziewięć. Dwieście trzydzieści, siedem, osiem.
Jak ja jutro zejdę po tych schodach? Z plecakiem? Z rana? Będę
miał kije. Super narzędzia. Trzysta dziewięć, trzysta dziesięć.
Jestem na górze. Idę w kierunku albergi. Po drodze znajduję supermarket. Jogurty, melon. Kupuję też jakiś placek ziemniaczany. To się u nich nazywa tortilla. W alberdze jest mikrofala, to
sobie nagrzeję. Z moim żołądkiem coraz gorzej. Ciągle mi się
odbija i jest mi niedobrze. Gdy wracam, doprowadzam się do
ładu i wychodzę przed albergę. Są tu stoliki, ławki i krzesła.
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Rozmawiam z Jaro. Jest w nim coś romantycznego. Coś słowiańskiego. Coś, co każe mu szukać. Czego? Czy możemy nazwać to, czego szukamy? Proponuję melona, ale nie chce. W
sali, na której śpię, poznaję młodą Niemkę polskiego pochodzenia, Julię. Jest w niej cała młodość i radość, jaką mają ludzie w
jej wieku. Razem z koleżankami z Niemiec idzie swoje Camino. Rodzice to Polacy, którzy przenieśli się za zachodnią granicę. Płynnie mówi po polsku, ale rozmawiając z nią, raz po raz
wpadam w angielski. Nie wiem dlaczego. Samoczynnie.
– Palisz w domu? – pytam, widząc, jak zapala papierosa.
– Nie – śmieje się. – Ale tutaj mi wolno.
Obok starsi Hiszpanie siedzą na ławce. Jeden z nich ma dwa
psy na smyczy. Trochę niesforne na początku, zaległy pod ławką i zwieszają swoje języki. Podjeżdża jakaś starsza pani, popychając wózek inwalidzki, na którym siedzi mężczyzna. Wszyscy razem rozmawiają i śmieją się. Powietrze naokoło powoli
stygnie po gorącym dniu, szarzeje, cichnie. Fasady bloków są
czyste i nowoczesne. Drzewa równo posadzone. Nikt się nigdzie nie spieszy. Piję jogurt. Układam się na tej ławce. Dalej mi
źle w brzuchu. Nic to. Taki urok. Powoli zapada zmrok. Julia
wraca z koleżankami do albergi. Jestem tu jakby obok. Obok
tego wszystkiego. Jestem tym wieczorem, który się rozgaszcza
pośród drzew, w korytarzach ulic, wznosi się wzdłuż ścian budynków, by ostatecznie rozpłynąć się nad ich dachami i dać początek ciemnej i ciepłej nocy. Do mojej albergi dotarli jeszcze
Taka i Manuela. Ale śpią w drugiej sali. Chwilę z nimi rozmawiałem, bo tam właśnie jest mikrofalówka i grzałem swoją tortillę. Nic specjalnego. Gdy widzę pierwsze gwiazdy, podnoszę
się z ławki. Psów i ich właściciela już dawno nie ma. Z jakiś
trudem wchodzę w ciasny korytarz albergi. Śpię na górze.
Wdrapuję się na swoje łóżko. Pode mną jakaś Niemka. Mam
nadzieję, że nie będę zbyt głośny albo niespokojny w nocy.
Wcale nie wiem, jaki wtedy jestem. Ale jak do tej pory nikt nie
narzekał, więc chyba kłopotu nie ma. W ogóle to przesadzone
były te uwagi, które czytałem, że trzeba brać zatyczki do uszu.
Poziom zmęczenia jest taki, że za każdym razem śpię jak ka735

mień. W alberdze gaśnie światło. Zamykam oczy. Znów nie wysłałem swoich rzeczy do Polski. Znów je będę jutro targał ze
sobą bez sensu. Wbiją mi się swoją wagą głębiej w biodra, w
stawy, w mięśnie nóg, w uczucie zmęczenia. Nic nie poradzę.
Zawiodłem. Zawiodła komunikacja z hospitalerą. Zawiodło
correos. Na zewnątrz jest już ciemna noc. Oddaję jej wszystko,
czym jestem. Czy myślę o Bogu? Czasami. Na ogół jestem zajęty myśleniem jak iść, żeby się nie zgubić. Jak znaleźć nocleg.
Gdzie kupić jedzenie. Jak wysłać coś do Polski. Szukam też
nadaremnie miejsca, gdzie mógłbym kupić kartę do telefonu,
tak żeby na terenie Hiszpanii swobodnie korzystać z internetu.
To wszystko mnie już nie obchodzi. Nic mnie nie obchodzi.
Zrobiłem, co mogłem. Może tak właśnie – spalamy się. Robimy
wszystko, co w naszej mocy. Wtedy możemy zasnąć. Bo nie
pozostaje nic, nad czym trzeba by się zastanawiać. Przewracam
się ostrożnie na bok. Łóżko trochę się chwieje. Jeszcze chwila i
myk... nie ma mnie.
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Dzień 98. Pobeña
W dole, między ścianami domów tworzącymi swoisty kanion wzdłuż opadających schodów, widzę miasto. Latarnie
obok schodów się jeszcze palą, choć już po siódmej i jasno.
Trójka pielgrzymów przede mną schodzi w dół. Przy każdym
stopniu opuszczam kije i podpieram się na nich. To dużo lepsze
niż poręcze. Poręczy złapać się można tylko jedną ręką. Z plecakiem człowiek zaczyna się kołysać. Niewygodnie. Nie liczę
tych schodów. Ważny jest tylko jeden stopień. Ten następny i
jeszcze jeden. W końcu schodzę na sam dół, poziom miasta.
Ulice lekko puste, słońca jeszcze nie ma. W oczy mi patrzy
czerwone światło przy przejściu dla pieszych. Jakaś marmurowa postać na pięknie odnowionym, reprezentacyjnym budynku
podnosi coś do góry, nie wiem, dłoń czy gałązkę oliwną. Jest
cała ciemna na tle wczesnego nieba. Jakieś skrzydła za nią. Bilbao ma szerokie ulice i piękne skwery. Napotykam pomnik Johna Adamsa, jednego z tych, co zakładali Stany Zjednoczone.
Napis pod jego sylwetką głosi, że „ci niezwykli ludzie zachowali swój pradawny język, geniusz, prawa, system rządów i
obyczajów bez zmian dłużej niźli jakikolwiek naród Europy”.
Adams pisał o Baskach. Nie wiem, czy miał rację. Wiem, że
Baskowie czują się odrębni i wiem, że Adams ma u nich swój
pomnik. Więc pamięć o nim będzie trwać, bo w jakiś sposób
związała się z tym ludem, z tym terenem, może nawet z tym
krajobrazem. Skwery są pełne kwiatów, czerwień, biel, zieleń.
Równe i zadbane. Podoba mi się to miasto. Widzę figurę Chrystusa. Jak strasznie stał się on już tylko elementem historii,
świata kultury, sztuki. Kto wie, może niedługo katedry będzie
się zwiedzać jak piramidy. Podziwiać tamtych ludzi, że zbudowali, że takie piękne. Ale przecież to już przeszłość. To nas nie
dotyczy – powiemy. My mamy swój dzień. Swoje życie. I nie
damy sobie go odebrać, nawet jeśli Mistrz z Nazaretu tłumaczył, że to błąd. Mijam postać Jezusa, wybieram alternatywną,
w stosunku do głównego szlaku, drogę. Nie chcę iść od razu w
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góry, skręcam w prawo. Pomiędzy Bilbao a nadmorskim Portugalette ciągnie się długi kanał. Będę szedł wzdłuż niego. Z lewego brzegu na prawy prowadzi futurystyczny most. Aż przyjemnie się nim przespacerować. Po drugiej stronie schodzę nad
kanał i ruszam, patrząc na wodę i zabudowania na drugim brzegu. Słońce wstało, ale świeci z prawej strony, z tej właśnie osłaniają mnie elewacje zabudowań. Rzucają głęboki cień, bo
wcześnie i słońce nisko. Woda jest błękitna, spokojna. Drogę
mam równą, bez ciągłego wspinania się i schodzenia. Rozglądam się za jakimś sklepem. Przechodzę pod jednym z dziesiątków i setek mostów w Hiszpanii. Nade mną czerwona ciężarówka na tle błękitnego nieba. Trochę dalej spotykam statek zacumowany przy najeżonym portowymi żurawiami nabrzeżu. Co
mógł przywieść? Jakieś maszyny? Zboże? Pięćset ton szczęścia? Odrobinę radości? Statki przewożą to, co się na nie załaduje, a ładuje się to, co się dobrze sprzedaje. Co się dobrze
sprzedaje dzisiaj? Czego ludzie chcą i potrzebują? Wreszcie, po
ponad godzinnym marszu wzdłuż kanału, spotykam znajomy
napis „Lidl”. Lidl znaczy standard i umiarkowane ceny. Typowy budynek marketu mieści się wewnątrz większej hali. Jest w
niej jeszcze parking dla samochodów. Kupuję wszystko, czego
mi potrzeba. Gdy wychodzę, otwieram sobie banana, o ile banana można otworzyć, i sycę się tym słodkim owocem. Zjadam
następnego. Skórki wrzucam do mijanego kosza. Cienie stają
się krótsze i robi się gorąco. Jest wpół do jedenastej. Kładę się
na jednej z ławek stojących wzdłuż nabrzeża. Przede mną leżą
moje buty, a dalej, w tle, czerwona konstrukcja jakiegoś dziwnego mostu. Co pewien czas przesuwa się pod nim niewielki
wagonik, wisi na linach. To pewnie taki tutejszy środek transportu, zamiast zwykłego mostu – gondola.
– Wszystko w porządku? – dobiega mnie zza mojej głowy.
Podnoszę się i widzę Pedro, jednego z sympatycznych Hiszpanów. Jest w towarzystwie jakiejś dziewczyny.
– Tak. Dzięki. Zmęczyłem się po prostu i muszę odpocząć –
odpowiadam, orientując się, że nie tylko ja wybrałem dzisiaj tę
alternatywną trasę.
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– Idziesz do Portugalette?
– Tak, ale... Chyba pójdę potem dalej. Do Pobeña.
– Aha – robi lekko zafrasowana minę – bo my wszyscy zostajemy na nocleg w Portugalette.
– W porządku – ni to potwierdzam, ni się zgadzam.
Pedro macha mi ręką i znika wraz ze swoją towarzyszką.
Jeszcze przez kilka minut rozkoszuję się pozycją poziomą.
Wczorajszy etap nadszarpnął jednak moje siły. W końcu nie ma
rady, wstaję. Wiążę buty, wyjmuję camembert i odwijam go z
pozłotka. Idąc, gryzę kawałki sera. Jest trochę tłusty, łagodny,
miękki. Nogi ponownie przyzwyczajają się do marszu. Dochodzę do tego dziwnego mostu. Podoba mi się. Widzę jakiś rodzaj
automatów do sprzedaży biletów. Staję niezdecydowany, nie
mogąc odczytać instrukcji w języku hiszpańskim. Mężczyzna,
który właśnie kupił bilet, pokazuje mi, gdzie wrzucić pieniądze
i coś tłumaczy.
– Ale ile? – tyle umiem po hiszpańsku.
Wskazuje mi cyfry na tablicy. Wrzucam monety. Dostaję bilet. Gondola właśnie zatrzymuje się i wysiadają z niej pasażerowie. Wsiadam wraz z innymi. Podróż na drugą stronę bez sensacji. Ot, taka pozioma winda. Można się porozglądać trochę,
ale nie jest zawieszona zbyt wysoko, więc to żadna atrakcja. Po
drugiej stronie ulica ostro wznosi się pod górę. Z ulgą dostrzegam nowy wynalazek. Ruchome chodniki. Nie, nie schody.
Chodniki. Staję na takim i jadę w górę. Podoba mi się to urządzenie. Mogliby takich zamontować więcej na Camino del Norte. A dla szczególnie leniwych jeszcze siodełka albo fotele, tak
żeby usiąść i patrzeć na przesuwający się krajobraz. Podziwiać
te wszystkie mijane cuda, te poszarpane zbocza spadające do
oceanu, ten taniec fal, ten bezkres, który czasem oszałamia
słońcem, a czasem przytłacza kotłującą się szarością, z której
spada na człowieka ściana wody. Więc jadę pod górę już drugim chodnikiem. Wyciągam komórkę i sprawdzam na mapie,
czy jest tu gdzieś w okolicy urząd pocztowy. Komórka prowadzi mnie w lewo. Lekkie zejście w dół i znajduję pocztę. Otwarte. Nareszcie. Sala jest niewielka, jasna. Mam problem z tymi
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moimi klamotami. Zdejmuję plecak, ale osuwają mi się kije,
które oparłem o ścianę. Kapelusz układam na plecaku, ale chcę
z niego wydobyć rzeczy do wysłania do Polski. Zaczynam się
trochę kręcić w kółko, w końcu jednak wydobywam przewodnik, akumulator i ponczo. Rozglądam się po otoczeniu. Nagle
zaczynam się bardziej przysłuchiwać. To niesamowite. Naprawdę. Kobieta naprzeciwko mnie mówi do mężczyzny po polsku!
Podchodzę do nich.
– Przepraszam. Państwo są z Polski?
– Tak. – Są zdziwieni, ale chyba pozytywnie, bo się uśmiechają.
– Czy... moglibyście mi pomóc wysłać coś do Polski? Nie
znam prawie hiszpańskiego.
– Jasne – odpowiada kobieta i wędruje ze mną do okienka.
Formalności są krótkie. Urzędniczka promienna. Płacę za całość piętnaście euro dwadzieścia siedem centów. Łącznie z kopertą. Mam tylko kłopot z tym, jaki napisać adres zwrotny, gdyby paczki nie dało się dostarczyć do odbiorcy. Wpisuję swój adres domowy. Zamieniam kilka słów z Polakami, po czym się
żegnamy. Wszędzie Polaków można spotkać, w Niemczech, we
Francji, w Hiszpanii. Trochę się nam ten naród rozjechał po
świecie. Ale cieszę się z tego spotkania. To taki kolejny łyk
domu, łyk miejsc, w których wyrosłem, którymi nasiąkłem, które we mnie są.
Wychodzę z poczty na zalaną słońcem ulicę. Zauważam salon jakiejś firmy telekomunikacyjnej. Wchodzę i pytam o kartę
z internetem. Obsługujący kręci głową i doradza mi wizytę w
sąsiednim salonie innej firmy. Pokazuje mi nawet kierunek i
tłumaczy jak dość. To blisko. Nabywam kartę za piętnaście
euro. Sprawdzam przy sprzedawcy. Działa. Musiałem tylko
udostępnić dowód, żeby spisał moje dane. Udało mi się załatwić dwie potrzeby, pozbyć zbędnego kilograma z mojego plecaka i wreszcie mam swobodny dostęp do internetu. Idąc ulicami miasta, mijam jakiś spory budynek. To chyba alberga w Portugalette. Nie zatrzymuję się. Idę dalej. Napotykam zupełnie
kosmiczne estakady, przerzucone nad wąwozami i nićmi dróg.
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Wędruję nimi spory czas, prawie w powietrzu. Potem nagrzana
słońcem, pięknie brukowana, ścieżka dla pieszych i rowerów.
Dwa pasy dla rowerzystów, jeden dla takich jak ja. Dobrze się
idzie i wygodnie, chociaż przez takie twarde drogi zrobiłem sobie trochę krzywdę we Francji. Po drodze mijam Japończyka.
Takahashi usiadł, żeby odpocząć. Ja już nie siadam. Idę swoim
tempem. Gubię go z oczu.
Aż do Pobeña nie spotykam tym razem nikogo. Sama miejscowość wita mnie plażą. Niewielką, ale zawsze. Przyglądam
się oceanowi. Chciałbym sobie tu usiąść i zostać. Idę jednak
szukać albergi. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie ma żartów. Miejscowość jest mała, mimo to robię małe kółko, zanim znajduję
budynek schroniska. Jest niski, parterowy, przed nim czeka już
grupa pielgrzymów. Siadam jako ostatni w kolejce. Rozmawiam z jakąś Niemką. Zdejmuję buty. Odpoczywam. Przychodzi Taka. Chwilę później Agata, tyle że ona ma miejsce z przodu, dotarła tu wcześniej. Agata siada przy stoliku z jakąś nową
koleżanką. Przysiadam się na chwilę. Okazuje się, że ta nowa to
Sabina, jest z Łodzi, górą Polacy. Rozpoczyna się przyjmowanie pielgrzymów. Niestety dostaję łóżko na górze. Trudno. Na
następne górne łóżko, tuż obok mnie, trafia Takahashi. Jest
strasznie zorganizowany i spokojny. Nawet jak kładzie się, żeby
odpocząć, to leży prawie na baczność i całkiem w bezruchu.
Niby po co się ruszać, skoro człowiek chce odpocząć. Ale w duszy, przynajmniej Polaków, jest jakaś nieregularność, jakaś, bo
ja wiem, romantyczność, co nie pozwala, by wszystko było na
miarę, by wszystko spokojnie, by „według rozkazu”. Prysznic
niestety jest na zewnątrz. Chcę dziś na kilka minut zanurzyć się
w Atlantyku. No i jeszcze zakupy. Gdy do albergi dociera Émilie, nie ma już wolnych miejsc. Hospitalero tłumaczy, że miejsca się skończyły i już kilka osób odesłał, i nie ma możliwości.
– Może jednak coś pan znajdzie – pyta go Francuzka i
uśmiecha się takim uśmiechem, od którego mężczyznom robi
się dziwnie. Jakby zobaczyli słońce ranem albo odbicie tęczy w
oceanie, albo sami nie wiedzą, co to takiego, ale wszystko jakoś
jaśniej i piękniej, i lżej. I stoi ten biedny Hiszpan i patrzy, i wy741

dusza w końcu z siebie:
– No mamy właściwie jeszcze namiot. Więc jakbyś chciała
w nim przenocować... – No ale on nie może niczego zagwarantować i nie ma odrębnego materaca.
– Nie potrzeba.
– Hej – wołam do Émilie.
– Hej.
– Jakbyś potrzebowała karimatę, to mogę ci pożyczyć na
noc.
– Serio?
– Serio. Mam przecież łóżko.
– To... chciałabym.
Odpinam rulon karimaty od plecaka i daję go dziewczynie.
Zbieram rzeczy i wędruję na plażę. Późno już trochę. Sporo kąpiących się. Widzę jakąś Hiszpankę z dzieckiem. Takie kobiety
wydają mi się bardziej pewne, godne zaufania. Zostawiam przy
niej swoje rzeczy. Wchodzę do wody. Fale są silne. Gdy wbijam
się pod jedną z nich, przez chwilę czuję się jak dawniej, jak zawsze, gdy nurkuję. Czuję się u siebie. Czuję się bezpieczny.
Jakby ta woda mnie niosła. Jakby mnie otulała. Jakby była moją
ojczyzną. Może domem. Wypływam na powierzchnię. Próbuję
płynąć, ale kolejna fala przewraca mnie i znów jestem pod lustrem wody. Wynurzam się i staję na nogi. Powrotny prąd mało
mnie nie przewróci. Bawię się jeszcze chwilę z falami. Kilka
ruchów rąk w stylu grzbietowym. Znów staję. Nie mam sił. Po
prostu. Nogi mi drżą. Nic z tego nie będzie. Gdy przychodzi następna fala, kładę się na niej i młócę rękami wodę. Mknę w
stronę brzegu z prędkością motorówki. W końcu zatrzymuję się,
gdy sięgam dłonią piasku. Klękam, wstaję, idę po rzeczy. Dziękuję za opiekę nad nimi. Siadam i się już tylko przyglądam. Widzę, jak z lewej strony do wody wchodzi Émilie. Idzie dużo dalej niż inni. Sama. Odważna dziewczyna. Przymykam na chwilę
oczy, po czym otrzepuję się z piasku i wracam do schroniska.
Idę na bosaka. Tak mi wygodniej. W plastikowej siatce z marketu niosę swoje rzeczy. Po drodze wysycham. Na miejscu idę
pod prysznic. Ulga. Jak zawsze. Zmęczony, ale zadowolony,
742

wspinam się na swoje łóżko. Takahashi z naprzeciwka pyta
mnie jeszcze raz, jak się nazywam.
– Zbigniew – odpowiadam.
– Zzzzzniew?
– Nie. Zbigniew.
– Moment. Jak?
– Zbigniew! Zy, by, gniew.
Taka próbuje powtórzyć. Uśmiecham się, bo w żaden sposób
mu to nie wychodzi.
– Zwwwiew? – pyta mnie z nadzieją w głosie.
– Nie – zaprzeczam okrutnie. – Zbigniew. Zy, by!
– Zywy?
– Nie! – śmieję się. – Zbyyy.
– Zzzz – próbuje bezradnie Taka.
Najwyraźniej nie jest w stanie powiedzieć litery „b” po literze „z”. Nie wiem, z czego to wynika.
– Daj, napiszę ci. – Piszę mu swoje imię. Takahashi jeszcze
raz próbuje powiedzieć.
– Ale jak to się wymawia? – pyta.
– No, normalnie.
– No, ale nie możesz napisać, jak to się wymawia?
Wzruszam ramionami. Chyba nie potrafię. Rozmawiamy
jeszcze trochę. Taka ma bardzo dużo czasu. Dopiero na koniec
przyszłego miesiąca ma lot z Barcelony do Tokio.
– To faktycznie jeszcze długo – przyznaję.
Powoli pielgrzymi zalegają na swoich łóżkach. Starzy i młodzi. Kobiety i mężczyźni. Z Polski i Japonii, z Anglii i z Włoch,
ze wszystkich chyba krajów. Dziś kilku z nich nie znalazło
miejsca w tej alberdze. Nic się na to nie da poradzić. Dobrze, że
i tak Hiszpanie się starają. Choć z tym językiem to mogliby się
poduczyć. Robi się ciemno. Gaśnie światło. Takahashi leży na
wznak obok mnie. Ja przekręcam się na bok. A może znów na
wznak? Wcale tego wszystkiego nie wiem, bo wieczór zabiera
mnie ze sobą. Nawet nie pytając o zdanie.
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Dzień 99. Islares
Cicho i ciepło. Siódma czterdzieści. Idę wysoko nad oceanem. Słońca jeszcze nie ma. Pewnie skryte za tą ogromną
górą, spadającą do morza niczym lawina granitu albo grzbiet jakiegoś monstrualnego gada, który właśnie zanurza się w morzu
i tylko jego czarny grzbiet widać, jak zasłania wczesne słońce.
Na horyzoncie, na styku nieba z wodą, snują się statki. Może
czekają na wejście do portu. Zmęczone tygodniowym lub miesięcznym rejsem. Chcą, jak ludzie, skłonić głowę, po prostu odpocząć. Wiatr jest delikatny, ocean senny, spokojny. Na niebie,
nisko nad wodą, nuta różu, wyżej delikatne smugi chmur i
znów czyste niebo, nieśmiało jeszcze błękitne. Lubię te chwile.
Chwile, w których jeszcze nic się nie stało. Jeszcze słońce nie
wzeszło, jeszcze nic nie widać wyraźnie. Chwile, gdy świat się
jeszcze nie obudził, gdy wszystko we mgle, gdy może się zdarzyć... co się tylko chce. W takich chwilach jest tylko możliwość, a nie jej spełnienie. Tylko spodziewanie się, oczekiwanie
na to, co będzie. Gdy wzejdzie słońce, ta chwila się skończy.
Będzie inna. Pytanie tylko, czy całe nasze życie nie jest jakimś
takim właśnie oczekiwaniem. Niepełnym przebudzeniem się.
Kiedy jeszcze nie wszystko albo prawie nic nie wiadomo. Wstajemy i idziemy co dnia. Przez rzeczywistość. Przez nasze pragnienia, lęki, obowiązki. Przez kontakty, zamiary, ból i radość.
A jednak teraz to tak widzę, że to wciąż taki mglisty, przedsłoneczny poranek. Bo przecież ta nasza droga nie może być skończona. To nie jest ta droga, którą mamy przejść. To tylko przygotowanie, tylko czas, kiedy dzień jeszcze nie wstał, to czas,
kiedy jeszcze wszystko jest możliwe. Wszystko. Cała nasza
przyszłość. Kto wie, może nawet wieczność. Więc się cieszę
tym lekkim wiatrem. Tymi delikatnymi falami pieszczącymi powierzchnię oceanu. Może w tym też w jakiś sposób wyraża się
miłość. Zapala się w nas, oszałamia nas pięknem, żarem, czasem pochłania. Czasem rani. A może prawdziwa miłość nigdy
nie rani? Może rani nas tylko taka miłość, którą sami tworzymy.
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Bo kochamy coś, co chcemy zatrzymać, mieć. Mieć takim, jakim chcemy. Czy ostatecznie wszystkiego właśnie nie chcemy
tak mieć?
Cudnie mi się oddycha. Droga trochę chrzęści pod stopami.
Zza moich pleców wstaje słońce. Omszałe skały spadające ku
morzu nabierają barw złota i zieleni, i stu odcieni szarości.
Ścieżka, jak zwykle, zabezpieczona jest drutem kolczastym.
Ciągle nie mogę się przyzwyczaić i ciągle ten drut mnie rani
samą swoją obecnością. Hiszpanie chyba nie przeżyli wojny. Ja
też nie przeżyłem. Ale ona w pamięci bliskich, w obecności materialnych śladów, w przekazach i historiach, jakoś tam ciągle
gdzieś jest. I drut kolczasty źle mi się kojarzy. Tu to co innego.
Zapomniana kraina, kiedyś skąpana we krwi. Po prostu jest – na
skraju Europy. Jakże inny to świat od mojego kraju, wciśniętego niemal w sam jej środek, między sąsiadów, z którymi tyle
wojen i konfliktów. Skupiam się na naturze. Na kolorze oceanu.
Jest teraz szmaragdowy, bardzo delikatnie pofałdowany. Dzięki
słońcu wszystko staje się weselsze i ładniejsze.
Wchodzę w rodzaj wąwozu. Droga przebita jest przez górę,
więc po obu jej bokach wznoszą się skalne ściany. Są poszarpane, jakby ktoś po prostu wyłupał przez nie ten szlak. Robię
zdjęcie. Te skalne ściany, betonowa droga, mój cień na niej.
Jest. I minie. I już go nie będzie. Ja też minę. Trudno mi w to
uwierzyć, ale przecież tak się stanie. Żebym nie wiem, jak się
starał i wysilał. Jestem tu tylko na chwilę. Żadne zapewnienia,
że i tak długo, nie brzmią dla mnie sensownie. Minę. A gdy
mnie nie będzie, ocean będzie się rozbijał u tych brzegów białą
pianą. Słońce będzie wschodzić zza skalistych brzegów, trawa
będzie się w nim budzić soczystą zielenią. Kto wie – może nawet sylwetki następnych pielgrzymów będą przemierzać te
ścieżki i drogi. Tylko mnie już nie będzie. Nie będę oglądał
tych wszystkich cudów. Nie będę oddychał tym powietrzem.
Nie będę się śmiał razem z innymi. Gdzie wtedy będę? Gdzieś
dalej. Inaczej, nieporównanie. Tak sobie myślę. Tak być musi.
Może nawet nie całkiem zerwę więź z tym najcudowniejszym
ze światów, jaki znam, piękną Ziemią. Oglądam się wstecz.
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Słońce jest już wysoko. Ocean świeci się srebrem i w to światło
wrzynają się języki skał. Dlaczego muszę iść? Ciągle iść? Dlaczego nie można zostać, popatrzeć do woli? Może jutro. Może
na dzień albo dwa, trzy. Idę. Idę, bo to moja podróż, moja pielgrzymka przywiodła mnie tutaj. To dzięki niej śmieję się do
słońca. To dzięki niej cierpię ciągłe dolegliwości ze strony żołądka i przytrafiające się ze strony mojej nogi. Wszystko jakoś
tak łączy się ze sobą. W tę jedną prawdę – idę. Muszę iść. Chcę
iść. Po prostu jestem w jakiś sposób tą drogą. I nic już na to nie
poradzę. Bo wszystko oddałem, aby tak właśnie było. I nie
wiem już nic oprócz tego, że idę naprzód. Do Santiago. Mitycznego miasta, które gdzieś może i tam jest. A ja pomimo dziewięćdziesięciu dziewięciu dni swojego marszu wciąż jestem daleko. Może go wcale tam nie ma? Może ja sobie wszystko to
wymyśliłem? Może po prostu wyszedłem, a całe to Santiago to
był tylko pretekst? Kamyki chrzęszczą mi pod stopami. Wszystkie te wątpliwości są uprawnione. Wszystkie mają prawo tu być
i jednocześnie wszystkie nic nie znaczą. Bo jeśli człowiek naprawdę, gdzieś tak głęboko i na serio, na coś się zdecyduje, to
już tak jest. Więc jest to Santiago i ja do niego idę. I chyba...
chyba już nic mnie nie powstrzyma. Za kolejnym zakrętem mijam grupę młodych Niemców. Wchodzę w tunel wydrążony w
skale. Ciemno. Strasznie ciemno. U wylotu tylko nieopisana jasność. Wyciągam komórkę i robię zdjęcie z lampą. W krótkim
błysku flesza z boków wynurzają się drewniane wsporniki,
utrzymujące całe przejście w jakimś tam bezpieczeństwie. Idę
do przodu, wychodzę na otwartą przestrzeń. Dzisiaj zmierzam
do Islares. Czytałem w przewodniku w internecie, że albergę
prowadzi jakiś Kameruńczyk. Ciekawe. Jak dojdę, to zobaczę.
Oglądam się za siebie i znów staję zauroczony. Światło z góry,
światło z dołu, powietrze lekko przymglone, ciemne masywy
wpadające w wodę. Daleko nad brzegiem rząd wiatraków. Mało
tu wiatraków. Nie to, co w Niemczech. Po kolejnym podejściu,
następnych stu metrów w górę, widok jeszcze bardziej zapierający dech w piersiach. Powietrze hen, nad morzem przemieszane jest z mgłą, jakby malarz tworzący przy pomocy akwareli
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przejechał pędzlem tuż nad wodą, rozmazując krajobraz i przesłaniając go kurtyną półprzejrzystości. Pozwalam, by ten widok
we mnie był. Ja w nim jestem. I wszystko jest dobrze. Kiedyś,
daj Boże kiedyś, takie widoki to będzie chleb powszedni i pewnie lepsze. Bo przecież jeśli Ty to wszystko stwarzasz, to jaki
musisz być sam? Matko, co to będzie, jeśli da się żyć... potem?
I jeśli Ty jesteś, to przecież to będzie cud nad cuda. No ale...
czas pokaże?
Schodzę w dół do Castro Urdiales. Tu też jest na pewno alberga, ale to dla mnie za blisko, więc idę do tego Islares, do Kameruńczyka. Czy tam naprawdę będzie Kameruńczyk? Co on
tam właściwie robi? Jego sposób na życie? Chyba na pół życia,
bo w zimie pielgrzymów za wielu nie ma. Miasto wita mnie
pięknymi budynkami. Śliczne i zadbane, zdecydowanie i tu
mógłbym mieszkać. Oczywiście gdyby plaża była odpowiednia
i dało się chodzić nad morzem. Wzdłuż ulicy wybuchają pióropusze palm. Balkony całe ukwiecone. Wszędzie mnóstwo zieleni. Są i apartamenty na sprzedaż. Duże ogłoszenia podają numer telefonu. Starczy zadzwonić i już. No prawie to wystarczy.
Trzeba mieć jeszcze pieniądze. Tych nie mam. Ale czy muszę
mieć? Chciałbym. Ale czy muszę? Czy może to być prawda, że
można znaleźć szczęście bez? Bez pieniędzy. Bez powodzenia.
Bez udanego życia. Bez dobrych ludzi. Bez niczego? Czy wtedy można być jeszcze szczęśliwym? Czy pozostaje tylko przeżuwać gorycz życia, które ma do zaoferowania wyłącznie czarne karty. Nie wiem. Jakoś tak, przynajmniej teraz, wydaje mi
się, że można. Że można wyjść z tego wszystkiego i jakoś tak
wcale nie będzie źle. A cieszyć się trzeba i smakować, gdy jest
po temu czas i okazja. Tak jak teraz dla mnie. Gdy jestem w tej
krainie, gdzie słońce się wita co dnia z oceanem, gdzie zieleni
jest w bród, gdzie ludzi można spotkać wszystkich ras i kolorów. Gdzie człowiekowi przychodzi do głowy, że... dobrze jest
żyć. Nawet jak boli i worek problemów na plecach. Kolejne
wystawne elewacje i w końcu dochodzę do portu. Na niebieskiej wodzie kołyszą się dziesiątki łodzi i jachtów. W oddali jakieś trochę majestatyczne i pewnie zabytkowe zabudowania.
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Może to zamek, może kościół. Nie pójdę tam. Nie mam czasu
ani siły na zwiedzanie. Muszę w odpowiednim czasie dotrzeć
do albergi, bo wczoraj nie wszyscy znaleźli nocleg. Wzdłuż
portu prowadzi szeroki, śliczny deptak. Skręcam nim w prawo.
Na niewielkim skwerze pomnik jakiegoś mężczyzny we fraku.
To pewnie miejscowy bohater czy wielki człowiek. Gołąb
usiadł na jego głowie i bezczelnie go obsrywa. Ptasie kupy
spływają po nienagannie niemarszczącym się fraku. Mężczyzna
znosi to ze stoickim spokojem. Niewzruszony stoi tu latami. Co
mu tam gołębie. One z kolei pewnie wcale nie wiedzą, że na tak
ważną postać się załatwiają. Mijam tego jegomościa i wchodzę
do pobliskiego kościoła. Na chwilę zanurzam twarz w dłoniach
i się modlę. Modlę się tak, jak najczęściej się modlę na tej pielgrzymce. Milcząc. Będąc. Może tak bez słów jednak jestem, w
jakimś chociaż stopniu, z Nim. Może w jego obecności. Milknę.
Cała ściana za ołtarzem jest pokryta wielkim malowidłem.
Chrystus wśród rybaków i robotników. Razi mnie ten obraz.
Chrystus powinien być w jakimś bardziej dostojnym otoczeniu,
w towarzystwie króla albo biskupa. Powinny być jakieś stroje
porządne i scenografia. A tu taki robotniczy Jezus. Ale może
jest w tym jakaś racja. Bo przecież wtedy, kiedy przyszedł, to
tak właśnie było. Był ze zwykłymi ludźmi. Rybakami, robotnikami i tak dalej. To dopiero potem cała sztuka religijna zaczęła
obrazy czynić dostojniejszymi. Jaka jest prawda? Pewnie taka,
że jest On w każdym z nas. W sposób, o którym my nie za bardzo mamy pojęcie. Ale gdzieś tam, gdzie nie sięga nasz wzrok,
w głębi głębin naszego jestestwa, może gdzieś tam jest On? Jest
bardziej niż my sami. Jest i wszystko wie. Może jest tam bardziej niż w kościele. Bardziej niż w figurze. Bardziej niż na obrazie. Może jest w nas wszystkich? W tym, co nawzajem dla
siebie robimy? W tym, jacy nawzajem dla siebie jesteśmy?
Może jest po prostu Miłością? To wszystko nie na moją pielgrzymkową głowę. Więc ją pochylam i znów nic nie mówię.
Też nic nie myślę. Prawda jest poza. Poza słowami. Poza myślami. Prawda jest Życiem. Istnieniem. A słowa to słowa. A myśli to myśli. Robię znak krzyża i wychodzę z kościoła. Byłem tu
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całkiem sam. W ogóle to pielgrzymowanie w Hiszpanii nie za
wiele ma wspólnego z religijnością. W sumie to sam nie wiem,
dlaczego. Jakby ludzie odreagowywali jakiś stres. Bo przecież
nic złego, głupiego, niewłaściwego w relacji człowieka do Boga
– w wierze w to, że jest coś więcej, w zaufaniu Miłości – nie
ma. Pewnie, że to można różnie tłumaczyć na ludzki język.
Różnych obrazów i przekazów używać. Ale ludzie zachowują
się tak, jakby się na tym sparzyli i cofają dłonie na widok samej
możliwości, że mogą mieć do czynienia z religią. W pobliskim
markecie kupuję sobie arbuza i siadam na ławce, krojąc go spokojnie na kolejne plastry. Dłonie i usta ociekają mi słodkim sokiem. Uwielbiam te arbuzy. Są lepsze niż melony. Poza tym
pestki może mi wreszcie przeczyszczą te jelita, bo ciągłe odbijanie się wpycha mnie już w depresję. Dzieci bawią się na placyku. Matki siedzące na ławkach rozmawiają ze sobą. Jest kolorowo i słonecznie, i bardzo ciepło. Gorąco. Wstaję i ruszam dalej. Ścieżka prowadzi mnie zboczem wzniesienia ponad autostradę. Nićmi asfaltu pędzą samochody. Jednym z nich w Santiago byłbym po kilku godzinach. Tymczasem przychodzi mi
dyszeć z upału. Nie piję już wody z kranu w Hiszpanii. W ogóle
piję mało. Kupuję sobie wodę w sklepie. Gdy nie ma, nie piję.
Jakoś wszystko dobrze. Szczęściem nad samym oceanem upały
nie są tak dokuczliwe. Szlak prowadzi teraz zwykłą, gruntową
drogą przez trawiaste wzniesienie. Po prawej stronie ocean. Na
wprost chmury, które mieszają się z wzniesionymi w górę
szczytami gór. Nie widać ich wierzchołków. Wszystko rozpuszcza się w białej mgle. Przez chwilę niepokoję się, bo nie widzę
żadnych oznaczeń. Na szczęście znajduję żółtą strzałkę na słupie trakcji elektrycznej. Więc jednak to tu, to ta droga. Teraz
wysypana kamieniami. Te chmury znad morza przesłaniają
słońce i idę w cieniu. Islares tuż, tuż. Jeszcze kilometr i wchodzę do miasteczka. Pilnuję się strzałek. Trochę zakrętów i w
końcu odnajduję albergę. Niewielki domek. Dalej grunt opada
w dół porośniętym drzewami zboczem ku brzegowi oceanu.
Przed wejściem siedzą jacyś pielgrzymi, ale drzwi są otwarte.
Witam się i wchodzę do środka. Za niewielkim stolikiem siedzi
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Kameruńczyk. Zresztą kto go tam wie, czy on Kameruńczyk.
Czarny jak smoła, odchylony do tyłu. Minę ma, jakby zjadł coś
bardzo gorzkiego. Przedstawiam się. Wyciąga jakiś zeszyt.
Chyba nienawidzi tego zeszytu. Tak go jakoś bierze i trzyma.
– Imię i nazwisko? – pyta. Podaję dane. – Kraj?
– Polska.
– Numer paszportu.
Podaję mu swój dowód i dyktuję resztę potrzebnych informacji.
– Tam możesz się położyć. – Ręka Kameruńczyka nie w pełni się prostuje, próbując wskazać drzwi do sali sypialnej. – Tam
jest łazienka. – Czarny gospodarz wstaje z widoczną niechęcią.
Robi kilka kroków w stronę wyjścia. – A tu jest toaleta – wskazuje na prawo.
Kiwam głową i biorąc plecak, idę do wskazanej sali. Pusta.
Trzy piętrowe łóżka. To raczej mały pokoik niż sala. Zajmuję
łóżko na dole. Rozwijam na nim swój śpiwór. Noszę teraz śpiwór na górze plecaka. W ten sposób nie muszę wyjmować za
każdym razem wszystkich rzeczy i mam szybszy do niego dostęp. Słyszę jakieś nowe głosy przy wejściu. Gdy wstaję, widzę
Agatę i Sabinę. Polacy górą. Przybywają jeszcze jacyś Latynosi. Oni właśnie wchodzą do mojej sali. Są z Kolumbii, to cała
rodzina, matka i czwórka podrośniętych dzieci. Agata z Sabiną
śpią w drugim pokoju.
– Co robimy? – pytam moje krajanki.
– Może poszlibyśmy na plażę – rzuca Sabina.
Agata się zgadza. Kilka minut później wędrujemy w klapkach w poszukiwaniu zejścia na plażę. Nic z tego. Okazuje się,
że z albergi na plażę zejść się nie da. Trzeba pójść do miasteczka. Przejść przez spory kemping i tam dopiero jest plaża. Robimy pewnie z kilometr. Po drodze mijamy niewielki sklep, w
którym obiecujemy sobie zrobić zakupy, gdy będziemy już wracać. Plaża jest mała, ale malownicza. Tuż za linią piasku są niesamowite skały, w których ocean rzeźbi pieczary i zakamarki.
Rozkładamy się tuż przy skalnym zagłębieniu.
– Ja idę pływać – oznajmia Sabina.
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– Ja zostaję. – Agata ma niewielkie zranienie na stopie.
– To ja bym też poszedł pływać – łapię okazję, że wreszcie
będę mógł spokojnie i bez kłopotów zostawić rzeczy do popilnowania. Wchodzę do wody. Głębiej i dalej. Nie jestem tak
zmęczony, jak ostatnim razem w Pobeña. Plaża znajduje się w
wąskiej, wciśniętej w skalisty ląd zatoczce, tak że fale nie są tak
absorbujące, jak na bardziej otwartym morzu. Pływam. Zanurzam się. Nurkuję. W górę i w dół. I jeszcze raz. Płynę zmiennym. Płynę na plecach. Lubię na plecach. Niebo błękitne nade
mną. Miarowe ruchy rąk. Woda przykrywa mi raz po raz twarz,
ale tylko wtedy, gdy dłoń wędruje do góry. Potem jest ruch odpychający wodę i można spokojnie zaczerpnąć powietrza. Przewracam się na brzuch i nurkuję. Uwielbiam to. Zawsze, prawie
zawsze czułem się w wodzie jak w naturalnym środowisku.
Gdy się zatrzymuję, woda sięga mi do poziomu szyi. To jak na
Atlantyk jest dość głęboko, bo pływy i fale. Zawracam trochę w
stronę brzegu. Znów płynę na plecach. Kocham ten rytm. Ten
plusk. Te odepchnięcia, które nadają ciału pęd. Jest w tym jakieś piękno. W tych ruchach. W tych gestach. Można je wykonywać byle jak, po prostacku, aby szybciej. Ale można się z
wodą zaprzyjaźnić. Tak wkładać dłoń, żeby nią nie chlapać na
prawo i lewo. Przenikać przez nią jak igła przez płótno. Stawać
się częścią jej ruchu, jej naturalnym elementem. Pływam jeszcze trochę w prawo i lewo. Nie ryzykuję za bardzo. Ciągle jestem po dniu marszu i to na pewno trochę mnie osłabia. Wreszcie, nasycony kontaktem z wodą, zawracam w stronę brzegu.
Płynę zmiennym. Twarz to chowa mi się pod wodę, to wynurza.
Biorę oddech raz na dwa ruchy ramion. Nogi z tyłu zamieniają
się w motor napędowy. Staję w końcu pionowo. Morze, o dziwo, podeszło sporo w stronę naszych ręczników. Przypływ.
Zbieramy spiesznie rzeczy i niemal brodząc już w wodzie, wychodzimy na spadzisty brzeg. Zostawiam dziewczyny i dziękując jeszcze raz za popilnowanie rzeczy, idę coś kupić do sklepu.
Niestety mylę drogę i staję naprzeciwko niewielkiej restauracji.
– Cześć! – dobiega mnie z tyłu.
– Cześć – odpowiadam. Widzę Hiszpana, jednego z niewielu
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hiszpańskich pielgrzymów, z którym dało się wcześniej porozmawiać po angielsku.
– No jak tam?
– A... popływałem trochę. A ty?
– Wszystko dobrze – odpowiada. – Słuchaj. Czy ja mógłbym
ci zadać takie trochę delikatne pytanie? – patrzy na mnie z uwagą.
– Wal.
– Czy nie uważasz, że to trochę jest nieuprzejmie, gdy Hiszpanie nie mówią po angielsku?
– Jasne! Zgadzam się. To trochę nieuprzejmie, że Hiszpanie
nie mówią po angielsku. – Dziwię się, że tak się strofował z
tym pytaniem. Przecież właśnie takie wrażenie odniosłem w
czasie pobytu w Hiszpanii.
– Nie... – kręci głową. – To jest nieuprzejmie ze strony obcokrajowców, że używają angielskiego, a nie potrafią mówić po
hiszpańsku.
Teraz dopiero rozumiem swoją gafę. Mylnie go zrozumiałem
na początku. On się mnie pyta, czy nie jest niewłaściwym zachowaniem ze strony obcych w stosunku do Hiszpanów, że nie
znają ich języka, tylko próbują rozmawiać po angielsku. A ja
mu odpowiedziałem dokładnie odwrotnie, obwiniając Hiszpanów o brak znajomości angielskiego.
– No wiesz... – zaczynam. – Ja myślę, że to nie jest jakaś
wina ze strony obcokrajowców. Ja myślę, że to raczej Hiszpanie
powinni się nauczyć angielskiego, a nie przyjezdni hiszpańskiego.
Hiszpan nie wygląda na zadowolonego z mojej odpowiedzi.
– Ale zobacz – tłumaczy – ktoś przychodzi do ciebie w gości
i zamiast okazać ci szacunek, i mówić w twoim języku, to mówi
w jakimś obcym. To czy to jest w porządku? Czy tak się robi?
– No ale popatrz – mówię ze swojej strony – przecież wy zapraszacie na Camino pielgrzymów z całego świata. Polska też
zaprosi w przyszłym roku młodych z całego świata na światowe
dni młodzieży. I weź teraz, niech Polacy mówią do tych wszystkich przyjezdnych tylko i wyłącznie po polsku. To jak by to wy752

szło? No, a jakbyś przejeżdżał przez Niemcy, to tam tylko i wyłącznie po niemiecku. A przez Czechy albo Francję tylko i wyłącznie po czesku albo po francusku. To przecież nie dałoby się
żyć. – Hiszpan, wyraźnie skonfundowany, nie daje za wygraną.
– Ale zobacz – tłumaczę dalej. – Ja jestem Polakiem i mówię po
angielsku. Są tu Czesi, Japończycy, Koreańczycy, Holendrzy,
Niemcy i wszyscy mówią po angielsku.
– A może to jest tak, że wam się łatwiej nauczyć. Że macie
większą zdolność do języków.
Dostrzegam w tej jego wypowiedzi szansę na załagodzenie
tej trochę nieszczęśliwej wymiany zdań.
– Może i masz rację. To może być tak, że nam jest łatwiej jakoś. A od was wymaga to większego wysiłku – robię pojednawczy gest, żeby znaleźć jakiś wspólny grunt i dać możliwość zachowania twarzy obu stronom.
Ostatecznie rozpraszamy ciemniejsze chmury, jakie pojawiły
się w trakcie naszej konwersacji, uroczystym żółwikiem i zapewnieniem, że wszystko okej. W sklepie, który następnie znajduję, spotykam moje rodaczki. Właśnie robią zakupy. Moje są
skromne. To nie supermarket. Wędrujemy razem do albergi. Po
zostawieniu zakupów chcę pójść pod prysznic. Ktoś jednak jest
w środku. Wiem, bo między skrzydłem drzwi a framugą widzę
niewielką szczelinę, przez którą słychać spadającą wodę. Wychodzę na zewnątrz. Na schodach siedzi dwoje Niemców i czarnoskóry nauczyciel z Nowego Jorku. Rozmawiają o muzeum
techniki w Monachium, o pielgrzymowaniu. Siadam obok
Niemca.
– Moim zdaniem prawdziwy pielgrzym to taki, który idzie
całkowicie bez pieniędzy – oświadcza mój sąsiad z Germanii.
– No. To raczej bzdury – oponuję – Tak całkiem bez pieniędzy to nie jest najlepszy pomysł.
– Ja przeszedłem trzy dni w Niemczech zupełnie bez pieniędzy.
– Trzy dni to i może. Ale na dłuższe pielgrzymki to nie jest
dobry pomysł.
– Dlaczego?
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– No bo co zrobisz, jak znajdziesz się w sytuacji, gdzie nie
będziesz miał noclegu?
– Będę nocował na trawie.
– A jak będzie padał deszcz i temperatura osiem stopni? I będzie burza?
– To co mam wtedy zrobić? O co ci chodzi? – odpowiada
trochę rozdrażniony Niemiec.
– Chodzi mi o to, że mogą wystąpić takie sytuacje, że żeby
nie narazić swojego zdrowia i życia, musisz mieć możliwość
skorzystania z odpłatnej pomocy czy noclegu. Takie sytuacje
awaryjne.
Niemiec siedzi naburmuszony, więc wstaję i idę sprawdzić,
czy prysznic jest wolny. Mam szczęście, pusto. Biorę więc mydło i ręcznik, i idę w kierunku łazienki. Niestety gdy pociągam
za klamkę, ta zostaje mi w dłoni. Trochę skonfundowany uchylam drzwi ręką. Przestrzeni jest mało. Rozbieram się, ale widzę,
że drzwi nie sposób domknąć. No cóż... atrakcje albergi w Islares. W ogóle to tak wygląda, jakby wszystko się tu miało za
chwilę rozlecieć, łącznie z gospodarzem, który sprawia wrażenie zesłanego tu za jakąś straszną zbrodnię i cierpi na tym krześle, powłócząc spojrzeniami po kręcących się pielgrzymach.
Może mści się w ten sposób za to, co go spotkało?
Wyświeżony wychodzę na zewnątrz. Na schodach, oprócz
poprzedniej trójki, siedzi Sabina. Siadam obok niej, tak że w
środku jest ten Amerykanin, po jego lewej dwoje Niemców, a
po prawej my, Polacy. Rozmowa toczy się spokojnie na wszystkie możliwe tematy. Wreszcie dochodzi do rozważań nad początkami cywilizacji.
– A ja słyszałem, że pierwsze cywilizacje nie powstawały
wcale tam, gdzie były warunki do uprawy zbóż i roślin, tylko
tam, gdzie szamani odnajdowali niezwykłe grzyby i zioła, które
pozwalały im osiągać wyższe stany świadomości – deklaruje
Niemiec.
Przyglądam mu się z uwagą, czy przypadkiem nie osiągnął
właśnie jakiegoś wyższego stanu świadomości. Moja wrodzona
skłonność polemiczna znów mi się włącza i deklaruję, że to ja754

kieś nieporozumienie, bo wszyscy naukowcy uważają, że najwcześniejsze cywilizacje, jak Sumer i Egipt, powstały w dorzeczach wielkich rzek właśnie dlatego, że tam były sprzyjające
warunki do uprawy zbóż, a przez to i do hodowli zwierząt.
– Wszyscy naukowcy? – pyta podniesionym tonem mój adwersarz.
– No wszyscy.
– Wszyscy?! – zaperza się coraz bardziej. – Wszyscy to nie
jest żaden argument. To jest szkolny argument. Jacy wszyscy?
Tak się nie mówi.
Orientuję się, że ma rację, ale raz wszedłszy w wir sporu,
wykorzystuję proste mechanizmy erystyczno-polemiczne do zakończenia go po swojej myśli.
– Chcesz listę z nazwiskami i adresami? – pytam kpiąco i
przewrotnie.
Zapada dłuższa chwila milczenia.
– Nie. Nie chcę! I nie chcę już z tobą rozmawiać! Z tobą w
ogóle nie ma sensu rozmawiać na żaden temat!
Patrzę i własnym uszom nie wierzę. Bawarczyk siedzi nabrzmiały i zacietrzewiony. Atmosfera, że siekierę powiesić.
– Wiesz co – zaczynam też trochę zirytowany – kończysz jak
typowy Niemiec. Koniec i bez dyskusji. Bo mamy różne zdania? – Milczenie trwa nadal. Próbuję więc po chwili: – To, że
mamy odmienne zdania na jakieś tematy to jeszcze nie znaczy,
że nie możemy ze sobą dyskutować.
– Właściwie... – odzywa się czarnoskóry nauczyciel, siedzący w środku – to tylko tak można prowadzić dyskusję. Gdy się
ma odmienne zdania. Bo jakby wszyscy myśleli i sądzili to
samo, to o czym by było dyskutować?
Chwilę później ja, Sabina i Amerykanin rozmawiamy dalej.
Z boku w całkowitym milczeniu siedzi ten Niemiec i jego towarzyszka. Rozmawiamy o wszystkim. O systemie szkolnictwa w
USA. O religii. O ludziach. O tym, co prawdziwe i czy człowieka można do tego przekonać. Niemcy wstają w międzyczasie i
odchodzą kilka metrów dalej na ławkę. Powoli do mnie dociera,
że zrobiłem źle. Może to wcześniejsze nieporozumienie z Hisz755

panem wytrąciło mnie trochę z równowagi. Może to moja polemiczność, która często bierze górę. Źle zrobiłem. To pielgrzymka. A my jesteśmy pielgrzymami. Nie powinno być takich zdarzeń ani sytuacji. Niby my we trójkę jesteśmy okej. Międzynarodowo i swobodnie rozmawiamy, a tamci siedzą w milczeniu z
boku. Ale w tym wszystkim coś jest bardzo nie tak. Podnoszę
się z tych schodów i idę w kierunku Niemców. Pochylam się
nad mężczyzną.
– Słuchaj. Jeśli cię obraziłem w jakiś sposób, to cię przepraszam. Jesteśmy na pielgrzymce i jesteśmy pielgrzymami. Między nami nie mogą się zdarzać takie sytuacje.
Niemiec podnosi swoją kudłatą głowę.
– Ale źle zrobiłeś, jak powiedziałeś, że zakończyłem jak typowy Niemiec. Tak nie wolno mówić.
– Może i masz rację. Jeszcze raz, jak cię uraziłem, to przepraszam.
Wyciąga swoją mięsistą dłoń. Wstaje.
– Dziękuję – mówi do mnie.
Ściskamy się.
– Wszystko dobrze? – pytam.
– Okej – odpowiada.
Wreszcie się mogę swobodnie uśmiechnąć.
– I ja dziękuję, że przyszedłeś – dołącza się Niemka.
– Nie ma sprawy. Mamy jednego Boga. On jest większy od
nas wszystkich. Jest naszą drogą. A my jakoś jesteśmy na tej
drodze braćmi – wyrywa mi się, nie wiem skąd, deklaracja.
Raz jeszcze podajemy sobie ręce i wracam do moich pozostałych dwojga towarzyszy. Lżej mi na sercu. Dobrze zrobiłem.
Gdzie jak gdzie, ale na pielgrzymce takie konflikty nie mają powodu się zdarzać. Zwłaszcza o takie drobiazgi.
Kameruńczyk mnie pyta, czy chcę śniadanie.
– A ile kosztuje?
– Trzy euro.
– Nie. Dziękuję.
Pewnie kawa, marmolada i trochę bułki z wczoraj. Kupię sobie gdzieś po drodze. Kolumbijczycy są trochę dziwni. Nie po756

trafię powiedzieć dlaczego, ale są inni. Z jednej strony dość
głośni, z drugiej jacyś tacy nieogarnięci. Nie idę już rozmawiać
z dziewczynami z Polski. Jestem bardzo zmęczony. Zasuwam
zamek w moim śpiworze. Jutro będzie dzień. Następny dzień.
Setny dzień mojego marszu.
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Dzień 100. Noja
Budzę się o szóstej trzydzieści. Pakowanie się i czynności
porządkowe to jakieś dwadzieścia minut. O siódmej przechodzę
przez główną salę albergi. Z plecakiem. Gotuje się mleko. Niektórzy pielgrzymi już siadają do stołu. Krzątanina. Przechodzę
przez nią i czuję jakiś wstyd. Powinienem usiąść z nimi. Razem
gadać, jeść. Pozamieniać się planami, poplotkować przy kawie.
Wychodzę przez otwarte drzwi na zewnątrz. Schodzę po niewielkich schodach. Może nic nie powinienem? Ciągle mówię
sobie, że powinienem to, powinienem tamto. Moje życie w ten
sposób złożone jest z powinności. W zasadzie tylko nikt nic nie
powinien wobec mnie. Bo jakoś tak chciałbym, żeby ludzie byli
wolni. Bo sam chcę być wolny. Bo narzucanie komuś tego, co
powinien, złe jest i zgniłe. Bo to uzurpacja i głupota. A gdy sam
sobie narzucam? Czy można wyjść z samego siebie? Z ograniczeń i kłopotów, które sami sobie tworzymy? Czy można porzucić swoje własne upiory? Swoje własne ciężary niewyrównanych krzywd, nieosiągniętych marzeń, niespełnionych aspiracji? Czy można wyjść z tego wszystkiego i pozostać sobą?
Mglisto i jeszcze trochę ciemno. Morze ma kolor niebieski.
Taki sam, tylko w nieco innym odcieniu, mają skały na brzegu.
Położona na nich restauracja jest rozświetlona od wnętrza. To
wczesny ranek, więc nie ma słońca ani jego żywego światła.
Ten ciemnoniebieski kolor to jakaś faza przedświtu malująca
wszystko jedną barwą. Idę drogą, która znów wspina się do
góry. Tu tak zawsze, do góry i na dół. Trzeba się dostosować.
Dzień powoli się rozjaśnia, choć niebo jest całkowicie zasnute chmurami. Szaro, ale ciepło, ruchy mam dynamiczne,
miarowe. Znów mi nabrzmiało otarcie na lewym biodrze. Boli
czasem nie do wytrzymania. Więc poprawiam trochę pas biodrowy. To nie są zdrowe nawyki. Ale co zrobić. Jakoś muszę iść
do przodu. Gdy po dłuższym marszu napotykam rozgałęzienie
drogi, siadam na murku z lewej strony. Chwilę później zatrzymuje się obok mnie Hiszpan w moim wieku. Potem dochodzi
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grupa jakichś niemieckich nastolatek. W lewo szlak Camino
wgryza się w ląd i wiedzie pod górę. Prosto droga asfaltowa.
Dla samochodów. Sprawdzam na GPS, asfaltową drogą byłoby
krócej do Laredo, gdzie jest przeprawa. Może tak właśnie iść?
W Hiszpanii pobudowali autostrady. Biegną one równolegle do
dawnych, dobrze utrzymanych dróg. Po tych drogach teraz prawie nikt nie jeździ, a mają szerokie pobocza dla rowerów i pieszych. Widzę Agatę. Mija nas i idzie prosto tą szosą. Podnoszę
się i pozostali też. Ruszamy za Agatą. Nie jest łatwo, bo dziewczyna ma krok, któremu trudno dotrzymać tempa. Widzę jej postać daleko z przodu. Między mną a nią jeszcze jakieś dwie
pielgrzymki. No bo jak nazwać kobietę-pielgrzyma? Idziemy
bardzo ostro, wszyscy czworo. Kilkadziesiąt metrów za mną
idzie ten Hiszpan. Tempo zaczyna wyciskać ze mnie pot. Ale
nie poddaję się. Przecież nie mogę zostać z tyłu. Szczęściem zaczynają się podejścia. Droga biegnie zakolami pod górę. Ścinam te zakręty. Naciskam mocniej na kije. Krew szumi mi w
skroniach. Dobrze tak. Mijam pierwszą, a po kilkunastu minutach drugą Niemkę, jakie były między mną a Agatą. Koniec
końców zrównuję się z nią.
– O, jesteś.
– Ano – odpowiadam, nieco zdyszany.
– I co? Wszyscy poszliście za mną, jak was minęłam?
– Nie no... – nie chcę, żeby wyszło, że się bałem wybrać tę
drogę i tylko dzięki Agacie podjąłem, jak zresztą i pozostali, tę
decyzję – właśnie sprawdzałem mapę i miałem zamiar tędy iść.
Rozmawiamy i idziemy. Oglądam się za siebie. Dystans między nami a peletonem powiększa się z każdym zakrętem, z każdym metrem, z każdą minutą. Droga zaczyna znikać. Gdy się
idzie i rozmawia, to się przemieszcza człowiek z tej drogi i z
tego czasu do przestrzeni, gdzie są słowa, obrazy, myśli. Co tam
w Gdyni, co tam w Lublinie, co tam we Wrocławiu... Czy
wszystko w porządku. Dokąd dziś idziemy? Idziemy do Noja.
Tam jest alberga. Agata planuje wszystko tak, żeby dojść do
Santander i mieć czas na chwilę zwiedzania i zakupy pamiątek
dla tych, co w Polsce. Ja pójdę dalej. W końcu przed nami poja759

wia się Laredo. Leży w dole, patrzymy na nie. Kolejne hiszpańskie miasto nad oceanem. Budynki mieszkalne, bloki, ulice okalają łuk pięknej zatoki z szeroką, złotą plażą. Jesteśmy pewnie
ze sto metrów nad poziomem ulic. Schodzimy w dół. Na zejściach jestem, jak zwykle, najwolniejszy. Muszę dbać o stawy,
poza tym jakoś tak mi wychodzi. Przeciwieństwo podejść. Na
dole gubimy gdzieś strzałki, ale wiemy, że mamy dojść do przeprawy. Wyciągam moją komórkę z publicznymi mapami i wyświetlam potrzebną trasę. Mieliśmy iść prosto, ale skręcamy w
prawo. Pójdziemy wzdłuż plaży do końca takiego cypla. Tam
powinna być owa przeprawa. Na szerokim deptaku spotykamy
jakiegoś Niemca. Strasznie sympatyczny. Ma plecak taki sam
jak ja, niebieski Osprey Exos. Jest z północnych Niemiec. Idzie
do Santiago i tempo, jakie nam relacjonuje, jest imponujące. I
tak we trójkę polsko-niemiecką gadamy po angielsku, o czym
się tylko da. Morze obok ciche i spokojne, jakby nieobecne. Na
deptaku mnóstwo ludzi. To sobota, więc pewnie wolne od pracy. Nie wiem, ile szerokości ma plaża w Laredo, ale ludzie nad
morzem to tylko małe sylwetki. Między nami a nimi bezkresna
łacha piasku. Dochodzimy w ten sposób do miejsca przeprawy.
Właśnie przypłynął niewielki statek i ludzie wchodzą na jego
pokład. Niestety tuż przed nami przyjmowanie pasażerów się
kończy. Siadamy z Agatą na piasku, to znaczy na jej karimacie.
Nasz nowy przyjaciel robi nam parę zdjęć. Chyba trzeba się
uśmiechać, więc i ta chwila, zatrzymany uśmiech, pozostanie
już na zawsze w tym kadrze aparatu. Nigdy się na tym kadrze
nie zasmucimy. Nigdy nie zestarzejemy. Nie upadniemy. Nie
zejdziemy na psy. Będziemy się wiecznie śmiać, bo wokół nas
piasek, przed nami droga, obok sympatyczni ludzie, a my jesteśmy na Camino. I tak ten śmiech przejdzie do wieczności i spotka się tam z naszym rzeczywistym uśmiechem. Uśmiechem
wszystkich pielgrzymów, wszystkich ludzi, którzy coś innym
dają i biorą, którzy cieszą się z życia i z bycia razem, którzy
mimo bagażu jaki każdy nosi na swoich plecach, rozkwitają, bo
życie jest wielkie i... niesie nas. Nawet nie wiemy, gdzie.
Stateczek przypływa po kilkunastu minutach. Do nowo po760

znanego Niemca dołącza jego kolega. Razem we czwórkę
wchodzimy na pokład. Mamy niezłe miejsca, bo na zewnątrz
zadaszonej przestrzeni. Jakaś Hiszpanka wykłóca się z mężczyzną zbierającym pieniądze. U nas bez problemu. Krótki rejs bez
kołysania i wysiadamy w Santoña. W niewielkiej budce dostajemy mapy dalszego szlaku. Agata rozgląda się za kawiarnią.
Żegnam się. Nie bywam w kawiarniach. Po drodze znajduję supermarket, więc kupuję ukochanego arbuza i inne pożywnościowe środki. Na pobliskiej ławce kroję go i piję jego sok.
Cieknie mi trochę po rękach, ale kto by zwracał uwagę. Tłoczno. Dużo ludzi. Wycieram dłonie jak potrafię i ruszam dalej.
Droga biegnie wzdłuż wysokiego muru. Wyglądają spoza niego
latarnie. Co za nim jest? Dzielnica? Więzienie? Jakieś stare
miasto? Dla mnie liczy się tylko droga. Metry, kilometry, które
pokonuję. Wreszcie wychodzę poza miasto. W pewnym miejscu
szlak odbija w prawo, prosto w stronę plaży i oceanu. Niestety
nie widzę dalszych strzałek. Mam się wpław gdzieś przeprawiać? Zasięgam języka w pobliskim barze. Nie wiedzą. Pytam
ludzi, wskazują sprzeczne kierunki. Camino de Santiago nie jest
tu zbyt dobrze znane. Wreszcie odnajduję ścieżkę. Biegnie na
wysokie wzniesienie wrzynające się w ocean. Stromo i chwilami może niezbyt bezpiecznie. No bo jakbym się zachwiał i poleciał... Nie chwieję się. Stawiam stopy z uwagą. Wznoszę się
coraz wyżej. Czuję jakby ten pot i wysiłek, jakby to mozolne
pięcie się w górę na chwilę znikało i pozostawało tylko to jedno
wznoszenie się. Wyżej. Jeszcze wyżej. Patrzę na ocean z wysokości pięćdziesięciu metrów. Stu metrów. W dole zupełnie cudna plaża, na której krańcu ogromny ząb skalny wbija się w ocean i przesłania horyzont. Fale leniwie łamią się białymi wstęgami tuż przed linią złotego piasku. Maleńkie sylwetki ludzi
wchodzą w wodę. Spacerują wzdłuż brzegu. Świat. Jest. I morze jest. I wszystko teraz istnieje. Jak zawsze. Tylko bardziej.
Intensywniej. Dosłownej. Gdy patrzę z góry na ten widok. Któremu przecież nie ma końca, bo nie sposób dostrzec dokładnej
linii podziału morza i wody. Bo się rozmywa gdzieś w dali, nie
dając się uchwycić, nazwać, zakwalifikować. Bo w chwilach,
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gdy nie możemy znaleźć takiego końca, wydaje się nam, że
otwiera się przed nami rzeczywistość, to jest nieskończoność. I
toniemy w niej. I dajemy się unieść choćby na chwilę. Bo jakoś
wiemy, jakoś czujemy, że dobre to jest. Że zamknięcie, zawekslowanie, zdeterminowanie, że to wszystko nie tak. Że końca
nie ma, że bezkres jest w naszej naturze. Skąd to wiemy? Jak to
pamiętamy? Skąd się bierze muzyka? I poezja? Może nie jesteśmy tylko stąd? Tylko z regularnych linii i przewidzianych zdarzeń? Może to wszystko tylko się zdaje? Może marzenie. Splątane fantazje skręconego umysłu. A może pieczęć jakaś. Pamięć. Odciśnięta gdzieś w nas. Więc gdy patrzymy w taki bezkres, to jakbyśmy patrzyli w siebie. Jakbyśmy z drżeniem na
skórze, z pewnym może nawet lękiem, odkrywali. Co? Swoją
prawdziwą naturę? Swoje prawdziwe środowisko? Przeznaczenie? Rzeczywistość, której nie ma, bo nie może być, końca?
Może Bóg jednak istnieje? I taka właśnie jego natura. Bo samym słowem, tą nazwą, już go zawężamy. Rysujemy jego linie,
ograniczone siłą rzeczy, tworzymy sobie jego obraz, wiadomy
przecież. A może właśnie to jest jego obraz? Ten obraz, który
przepada w bezkresie, niesie się poza myślenie i czas, przestrzeń i granice... Stoję tak sobie jeszcze parę chwil, po prostu
patrząc. Ale to pielgrzymka, a podstawową regułą pielgrzymki
jest to, że nie można się zatrzymać. Przynajmniej póki nie dojdzie się do celu. Zresztą... już dochodzi do mnie grupa kobiet.
Mówią po hiszpańsku, a ścieżka jest tak wąska, że nie sposób
się omijać. Ruszam więc do przodu. Jeszcze chwilę idę pod
górę. Teraz krajobraz otwiera się z drugiej strony, tej przede
mną. Ocean tu ma kolor bardziej turkusowy. Jego powierzchnia
jak lustro, okolona tylko niewielkimi strzępami bieli tuż przy
brzegu. Powoli i uważnie schodzę na dół. Każdy krok stawiam
uważnie, choć chciałbym patrzeć gdzieś w dal, skupiam wzrok
na kamieniach, dołkach, nierównościach. Zejście jest dość strome, ale bezpieczne. W końcu docieram do plaży. U jej krańca,
za zakrętem znajdującym się jakiś kilometr dalej, Noja. Mam
ochotę ściągnąć buty i zanurzyć nogi. Muszę jednak dotrzeć do
schroniska i znaleźć tam sobie miejsce. Tym razem to będzie
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prywatna alberga, ale stosunkowo niedroga. Nie wiem tylko,
jak do niej trafić. Na plaży przecież nie ma żadnych znaków,
żadnych strzałek, żadnych słupków informujących ile do Santiago. Są tylko ludzie. Kąpiący się. Spacerujący wzdłuż linii fal.
I ptaki, co szybują wysoko. Mijam jakichś mężczyzn, z niesmakiem zauważam, że jeden z nich stoi nago. Jestem już stary i zaściankowy. Po prostu nie rozumiem tego. Po jaką cholerę? Czy
naprawdę to do czegoś potrzebne? Dalej nie ma już takich
atrakcji. Pozwalam spojrzeniu zanurzyć się w toń oceanu.
Zmienny jest. Teraz cichy i łagodny, bywa krzyczący i pieniący
się gniewem. Przede mną widzę dwie kobiety. Mają pielgrzymkowe plecaki i rozmawiają ze sobą po hiszpańsku. Doprowadzą
mnie do albergi. Zagaduję po angielsku.
– Jestem Margareta – przedstawia się starsza.
– A ja Lucia, z Madrytu – mówi młodsza.
Obie idą w strojach kąpielowych, przy czym Lucia idzie w
stringach, co rzecz jasna klarownie i wyraźnie udostępnia jej
pośladki wszystkim zwiedzającym. Nie mam nic przeciwko
temu. Jest młoda i ładna. Ale póki co nie jesteśmy na wczasach.
To pielgrzymka. A może... ja nie mam racji. Może to właśnie
wczasy? Chyba właśnie tak. Dla wielu, ba, dla większości to po
prostu wczasy. Czarujące spędzanie czasu z naturą, wśród ludzi.
Poznawanie coraz to nowych miejsc. Czy coś w tym złego? Już
chciałbym ich potępić, skazać, pogardzić nimi. Że nibym lepszy. Bo traktuję moją podróż, tę największą podróż mojego życia, jak pielgrzymkę. A oni? Po prostu jako wędrówkę. I nie
mogę oprzeć się wrażeniu, że gdybym tym myślom się zgodził,
gdybym popłynął z nimi w krainę samodoceny na czyimś tle, to
zrobiłbym jakąś strasznie głupią i ohydną rzecz. W końcu kim
ja jestem? I kim są oni? Jesteśmy po prostu ludźmi na drodze.
Którzy się spotykają, rozmawiają, pomagają sobie. I teraz czuję
niesmak, jak myślę, że miałbym siebie uważać za lepszego, a
ich za gorszych. Lepszy i gorszy człowiek to taki, który jest lepszy albo gorszy dla innych. A nie taki, co lepiej albo gorzej wierzy. Lepiej albo gorzej wypełnia jakieś religijne obowiązki. Bo
Bóg, jeśli jest, jest w ludziach. Nie w przenośni. Nie filozoficz763

nie. Tylko jak najbardziej realnie i radykalnie. Dlatego właśnie,
coście jednemu z tych najmniejszych uczynili. Więc daję im to,
co mam, uśmiech i rozmowę. I biorę to, co dają. I jestem taki
jak oni. Na tej drodze nie ma lepszych i gorszych. Jakoś tak
dziwnie stajemy się tu braćmi. Nie zawsze i nie wszędzie, ale
na ogół i znacznie częściej niż to się zdarza w życiu.
Docieramy do pomalowanej na niebiesko albergi. Lucia zna
angielski i pomaga mi wypełnić formularz. Wybieram swoje
łóżko. Rozkładam na nim śpiwór. Ruszam, by zrobić zakupy. W
pokoju obok jest Agata. Nie wiem jak, ale przyszła przede mną.
Tak to już jest.
– Pójdę dzisiaj zjeść menu peregrino. Dla mieszkańców jest
promocja. Idziesz? – rzucam ofertę.
– Nie wiem. Zobaczę – odpowiada.
Wychodzę na zewnątrz. Odnajduję mały sklepik. Drogo. Kupuję więc niewiele. Wodę, pieczywo. Zjem dziś w barze. Drugi
raz na mojej pielgrzymce. Codzienne rachunki wskazują na to,
że chyba jednak budżet powinien mi się domknąć. Agata
oświadcza, że raczej nie pójdzie do baru w alberdze. Wędruję
tam sam. Zamawiam piwo. Kuchnia otwarta od dziewiętnastej
trzydzieści. Wcześniej nie ma nic do jedzenia. Piwo jest chłodne i dobre. Barman, który je nalewał, połowę rozlał, bo się pieniło. Szkoda. Agata jednak przychodzi. Zamawiamy menu. Sałatkę i drugie, i deser. Do picia jest woda albo wino. Ja wybieram wodę, ona wino. Dostajemy jedną butelkę wody i jedną
wina. Sympatycznie. Rozmawiamy, o czym się da. Lucia z towarzystwem poszła do restauracji obok. Pomstujemy trochę na
późną porę otwierania gastronomii. Tam obok zamawiać można
dopiero po dwudziestej. Kto to słyszał? No ale tutejsi Hiszpanie
nie są pielgrzymami i nie wstają rano, żeby iść. Jednak najeść
się na noc to trochę dziwna atrakcja. Sałatka złożona jest głównie z zielonej sałaty, pomidora i papryki. Jest w niej też trochę
mięsa z kurczaka. Na drugie są frytki i jakiś mięsny filet. Nie
wiem, co to. Smakuje normalnie. Pijemy wodę i wino. Jutro
Agata planuje dojść do Guemes. Ja mówię, że nie wiem. Może
pójdę też do Guemes, a może dalej, prosto do Santander. Zoba764

czę po drodze, jak mi się będzie szło. W Guemes jest podobno
super alberga i zupełnie donativo, więc to oszczędność i dobre
warunki. Z drugiej strony zależy mi na tym, żeby iść jak najszybciej do przodu. Nie wiem przecież, czy nie przydarzy mi
się coś takiego, że trzeba się będzie zatrzymać, odpocząć, stracić trochę czasu. Więc jeśli to będzie możliwe i jeśli będę w dobrej formie, to pójdę dalej, aż do Santander. Kończymy tę kolację albo obiad, bo w Hiszpanii to jest zasadniczo obiad. W alberdze spotykam znajomego Hiszpana, z którym czasem idę
parę kilometrów. Śmieszna to znajomość, bo porozumiewamy
się wyłącznie na migi. Ale uśmiechamy się, jak się tylko widzimy, podajemy sobie „cześć” i gdy idziemy, to też jakiś kontakt
jest. Taka niema przyjaźń pielgrzymkowa. Mój pokój jest na
piętrze, prowadzą do niego schody na zewnątrz albergi. Robi
się ciemno i zaczyna padać deszcz. Opieram łokcie o barierkę
tarasu i przyglądam się. Obok mnie na krześle ten Hiszpan. Los
jakoś łączy nas na chwilę. Wszystko jest normalne i na miejscu.
Tak jak powinno być. I wysiłek, i odpoczynek. Jutro niedziela.
W Santander łatwiej by było pójść do kościoła. Nawet nie zdaję
sobie sprawy, że mija właśnie setny dzień, od kiedy przeszedłem przez próg swojego domu. Sto dni idę. W strasznie różnych okolicznościach. Ilu ludzi poznałem? Na ile siebie poznałem? Na ile Europę? Wszystko tonie w szumiącym deszczu.
Mamy przywiązanie do rocznic, do okrągłych liczb. Jakby sto
było inne niż sto pięć czy dziewięćdziesiąt siedem. W ten sposób ustawiamy w życiu jakieś kamienie milowe, żeby się nie
zgubić, żeby jakoś oznaczyć i zorientować się w drodze, jaką
przebywamy. Mi te liczby nie są potrzebne. Moja droga ma tylko jeden początek i tylko jeden cel. No, może potem jeszcze
kilka dni takiego postscriptum. Dodatku. Deseru. Jednak jest
tylko jeden punkt w czasie i przestrzeni, do którego zmierzam i
zmierzam wciąż. I żadne okrągłe rocznice nie robią na mnie
najmniejszego wrażenia. Tak naprawdę się nie liczą, bo to tylko
wytwory naszego umysłu, wyobraźni. Nasze oceny i opinie. A
koniec, punkt odniesienia, wszystko, co określa moją drogę,
mój pot, mój ból, moją radość, wszystkie te niezmierzone chwi765

le, jakie mi się w tej drodze przytrafiają, jest tylko jeden. To jest
ta nazwa miasta, do którego idę. Santiago. Dziwna ta nazwa.
Święty Jakub. Jak to było? Jak spotykał się i żył z Jezusem? Jak
za nim chodził? Co myślał i co czuł? Czy zawsze był pewny w
swojej wierze? Czy nie czekał królestwa i przyjścia Jezusa jeszcze za swojego życia? Co przeżywał i czuł, rzucając wszystko?
Czy musimy wszystko porzucić?
Zapalają się latarnie. Światło odbija się w mokrych chodnikach. Prostuję się i mówię: – Do jutra – do mojego hiszpańskiego przyjaciela. Tu wszyscy są przyjaciółmi. Bo to jest Camino
de Santiago. Jedyna taka droga na świecie. Może każda jest jedyna, ale ta jest jedyna specyficznie, niepowtarzalnie, jedynie.
To jest moja droga. Idę w kierunku łóżka. Zakopuję się w śpiwór. Cudownie jest nie myśleć. Nie mieć nic innego do zrobienia, do rozważenia, do zamartwiania się. To wszystko będzie jutro, prawie jest tak, jak to Jezus mówił – dość ma jutrzejszy
dzień swojego zmartwienia. Więc już dość. Sen jest łagodny.
Jak szum śpiącego morza, jak powiew wiatru ciepłym wieczorem. Nie wiem, czy to ja, czy on zamyka mi oczy...
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Dzień 101. Santander
Schodzę po schodach z mojej albergi w Noja. Dzień się właśnie przeciera. Jest dwadzieścia po siódmej. Na jezdni jeszcze
mokre łaty i gdzieniegdzie kałuże. Palmy samotnie rozkładają
swoje pióra we wszystkie strony. Idę na plażę. Dlaczego? Bo
tak chcę. To bardzo blisko. Kilka kroków i przede mną otwiera
się cieszący serce widok. Ciemnawo. Niebo postrzępione sinymi chmurami. Tylko gdzieniegdzie wśród nich jaśniejsze akcenty, jakieś odbicia wschodzącego gdzieś słońca. Plaża jakby
przechodzi w ocean. To jedna płaszczyzna, tylko w pewnym
momencie zmienia kolor z ciemnoszarego na lustrzanoszary,
jakby niebo pochyliło się nad ziemią i zaczynało odbijać w niej
swój bezkres. Stoję tak i patrzę. Niedaleko zatrzymuje się
dwóch Hiszpanów, zawzięcie i głośno o czymś dyskutują. Palą.
Czuję woń papierosów. Nie lubię tego. Gdzieś spomiędzy
chmur, z góry, zaczynają się przedzierać pierwsze strugi światła. Jakby tam ktoś ustawił za nimi jakieś dziwne reflektory albo
jakby jasny deszcz spływał z chmur ku powierzchni oceanu.
Będzie pogodny dzień. Czuję to. Wiem to. Mógłbym tak stać
długo. Nie czekałem dzisiaj na Agatę, zresztą zawsze wychodziliśmy oddzielnie, tylko na etapach się spotykaliśmy i czasem
w alberdze. Skręcam w lewo i idę wzdłuż morza. Nawet nie
szumi. Śpi. Śni jeszcze. O tych wszystkich czasach, o tych
wszystkich latach, gdy widziało, czego oko ludzkie nie widziało. Jak rodziła się ziemia i trawy, i drzewa, i kwiaty. Jak w końcu jakiś chłopiec – w co on był ubrany? – wybiegł nad jego
brzeg, chwycił kamyk i ten lotem wysokiej paraboli pomknął
ku morzu, i jednym pluskiem został w nim na zawsze. Ile razy
ludzie stawali na brzegiem oceanu i po prostu patrzyli, sto, tysiąc lat temu? Dwa, trzy tysiące? Jesteśmy tymi samymi ludźmi. Jest w nas to samo zdziwienie. Ta sama wrażliwość, dziwna
i niemożliwa, bo chyba tylko człowiek jest wrażliwy na takie
piękno. Piękno, które nie daje mu nic poza nim samym. Kiedy
tak jak teraz słońce przesącza się przez chmury na horyzoncie i
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maluje delikatnie światłem ustępującą ciemność nocy. Wchodzę
w uliczki Noja i rozglądam się w poszukiwaniu strzałek. Nie
widzę ich. Widzę za to mojego milczącego przyjaciela, Hiszpana.
– Paragi – wskazuje drogę.
Ruszamy razem. Nieporadnie usiłujemy jakoś rozmawiać.
– Flecha – mówi Hiszpan, pokazując na żółtą strzałkę na
przydrożnej latarni. I śmieje się.
Patrzę się na niego pytająco. On wykonuje gest, jakby napinał łuk i powtarza:
– Flecha. – I znów się śmieje.
– A... Flecza.
– Flecha – powtarza z zadowoleniem.
– De donde esta usted – próbuję składać z wysiłkiem niektóre słowa hiszpańskie.
– Madrid – śmieje się. – Esta – pokazuje w kierunku oceanu
– bonito.
– Bonito? – powtarzam za nim.
– Si, si. Bonito. Madrid no... No bonito – znów się uśmiecha.
– Yo soy de Polonia.
– Si, si. Yo sé – odpowiada.
Mijamy następną albergę w Noja. Jakiś otwarty bar przy ulicy. Mój niemy przyjaciel, tak go jakoś sobie nazywam, choć
przecież próbujemy rozmawiać, mówi proste słowo:
– Cafe – pokazuje na lokal.
– Powodzenia – odpowiadam po angielsku.
Idę dalej sam. Spotykam stojący w gospodarstwie przy drodze dziwny traktor. Na białej masce ma dumny napis: „Lamborghini”. Zawsze mi się ta nazwa kojarzyła z samochodami wyścigowymi, a tu... Lamborghini do orania pola. Bałagan w tym
gospodarstwie. U Niemców byłoby posprzątane. Droga zabiera
mnie ze sobą. Biegnie w górę i w dół, ale o wiele łagodniej, niż
to bywało do tej pory. O dziesiątej spotykam malowniczą albergę „ALBERGUE DE MERUELO”. Ślicznie wygląda. Dwanaście euro za nocleg, dziesięć za kolację. Ładny budynek z kamienia stoi wprost przy drodze. Może kiedyś się w nim zatrzy768

mam. Może nigdy. To nigdy bardziej prawdopodobne. Tabliczka na alberdze informuje, że do Santander dwadzieścia jeden
kilometrów. Słońce się podnosi, ostatnie ślady wilgoci znikają.
Szczęściem nie jest gorąco. Po godzinie przechodzę przez jakąś
wioskę. Ślicznie ukwiecona posesja. Palmy, kwiaty, kolory. I
znów duży budynek z kamienia z jasnoczerwoną dachówką
kryjącą mało spadzisty dach. Niewiele później dochodzę do
drogowskazu do albergi w Guemes. Osiemset metrów. Trzeba
skręcić w bok. Patrzę na zegarek. Żadnych szans. Pójdę dalej.
Za wcześnie byłoby odpoczywać. Wąskie drogi prowadzą mnie
między jakimiś wioskami. Spotykam dwoje pielgrzymów. Nie
są pewni drogi, bo strzałki, jak zwykle, na skrzyżowaniu wskazują w dwie różne strony. Są, tak samo jak ja, sfrustrowani tą
niejednoznacznością. Wybieramy wspólnie jeden kierunek i
idziemy trochę razem. To Australijczycy. Mężczyzna ma na
imię Liam i jest farmerem. Żona chyba nauczycielką. Nie jestem pewien, bo nie usłyszałem wyraźnie, a nie chciałem już
dopytywać.
– Oglądaliśmy z synem nie tak dawno pokazy sztucznych
ogni w Australii. Zaraz, zaraz, to było w Perth – przypominam
sobie.
Uśmiechają się.
– Mieszkamy właśnie na zachodnim wybrzeżu. Trochę poniżej Perth.
– I przyjechaliście tutaj? Na Camino?
– Tak. Mamy trochę czasu. Wybraliśmy del Norte, bo sami
mieszkamy na wybrzeżu i lubimy ocean.
– A w Australii... słyszałem, że tam są węże, to prawda?
– Prawda – potwierdza Liam.
– A są groźne?
– Śmiertelnie – odpowiada z powagą. – U nas nie można pochodzić tak jak tutaj. Trochę więc też i z tego powodu tu przyjechaliśmy.
Rozmawiamy jeszcze kilkanaście minut. Liam mówi, że
Hiszpanie sprowadzili do Hiszpanii drzewa z Australii, eukaliptusy. Chyba jest trochę z tego dumny. Ja wcale nie zwróciłem
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na nie uwagi.
– O, popatrz – wskazuje niedaleki zagajnik.
Rzeczywiście. Teraz gdy się przyglądam, ich kształt wydaje
mi się jakiś znajomy. Znajomy w tym sensie, że widziałem je
chyba w jakichś medialnych przekazach i prędzej właśnie z Australii niż z Europy. Idę szybciej od pary Australijczyków, więc
się żegnamy i ja przyspieszam. Słońce jest coraz wyżej. Wchodzę na drogę do Somo, stamtąd powinienem mieć przeprawę do
Santander. Zdecydowałem, że właśnie w Santander będę dzisiaj
nocował. Mój przewodnik pokazuje, że jest tam alberga za jeden euro. Ściągnąłem go sobie z polskiej strony sympatyków
Camino. Niebo bezkreśnie czyste, słońce w pełni, wiatr od
Atlantyku obniża temperaturę do dwudziestu pięciu stopni. Jeśli
istnieje jakaś idealna pogoda do marszu, to chyba tylko taka.
Boli mnie to obtarcie na lewym biodrze. Trochę znów szwankuje żołądek. Ale poza tym czuję się dobrze. Idę szybko. Nie ma
już specjalnych wzniesień, więc kilometry umykają pod moimi
butami. Nie jestem pewien, gdzie ta przeprawa. Nie mam zaznaczonej żadnej jej lokalizacji na mapie. Dojdę, to znajdę. Jakoś znajdę. Przy wejściu do Somo jest supermarket. Robię spore zakupy, łącznie z melonem. To będzie odmiana po ostatnich
arbuzach. Arbuz jest za duży. Melona zjem na miejscu i pójdę
dalej. Przed marketem robotnicy coś remontują. Siadam na ławce i kroję owoc. Jest bardziej kwaśny i bardziej mięsisty od arbuza. Taki białożółty. Smakuje mi. Wyciągam paragon i przeglądam swoje zakupy. Niestety rachunek jest zawyżony, jedna z
pozycji nie jest moja. Dwa czterdzieści pięć poszło sobie dodatkowo do kasy marketu. Wyrzucam łupiny melona do kosza i ruszam do miasta. W centrum rozglądam się bezradnie. Widzę
znak wskazujący kierunek do biura informacji turystycznej. Idę
w tę stronę. Słońce, ludzie w strojach kąpielowych, w letnich
koszulkach. Miejscowość typowo wypoczynkowa. Niedaleko
plaża. Znajduję w końcu to biuro. Zamknięte. Nic się nie dowiem. Rozglądam się teraz bezradnie. Rząd jakichś sklepów,
barów, wypożyczalnia sprzętu do pływania. Młody człowiek
właśnie rozmawia z jakimś wysokim mężczyzną. Rozmawia po
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angielsku. Wybawienie.
– Nie wie pan, gdzie znajdę przeprawę na drugą stronę? Do
Santander? Prom albo łódź.
– Wiem, wiem. – Młody człowiek robi kilka kroków przed
swoją wypożyczalnię. – Pójdzie pan tą drogą. Cały czas prosto.
Tak dojdzie pan do przeprawy.
Dziękuję mu i ruszam wzdłuż plaży. Żadnej przeprawy ani
portu jednak nie widzę. Mija sto, dwieście metrów. Zatrzymuję
starszego mężczyznę. Nie mówi po angielsku.
– Donde esta... barca. Barco. Transport. Santander – gestykuluję, próbując uzupełnić swój żenujący hiszpański.
– Si, si – odpowiada siwowłosy Hiszpan. – Paragi – wskazuje tę samą drogę, tylko dalej naprzód.
– Hay? – pytam z nutą niedowierzania.
– Si, si.
Idę. Droga zdaje mi się nieskończenie długa. Czuję się zagubiony w tym tłocznym wakacyjnym miasteczku. W końcu znajduję kawałek betonowego wybrzeża i stojącą tam samotnie
budkę. Kobieta w środku zdaje się rozumieć, że chcę do Santander. Płacę za bilet i siadam nieopodal na murku. Wyjmuję
bagietkę. Czy to ta przeprawa? Czy jest tu więcej przepraw?
Gdzie mnie zawiezie statek? Czy do miejsca, gdzie dalej biegnie szlak? Czy gdzieś zupełnie indziej i zgubię się w Santander? Santander to drugie duże miasto na mojej drodze w Hiszpanii. Pierwsze było Bilbao.
– Hej – dobiega mnie z tyłu.
Oglądam się i nadzieja wlewa się w moje serce. Mój milczący przyjaciel Hiszpan. Nie ma kijków trekkingowych jak ja, tylko jeden długi solidny kij. Więc jednak. Trafiłem tam, gdzie
trzeba. Teraz przeprawimy się razem. Uspokajam się, jestem na
szlaku. Siada koło mnie i próbujemy trochę rozmawiać. Nie
trwa to jednak długo, bo po kilku minutach podpływa niewielki
statek. Wsiadamy i już, turkusowy Atlantyk kołysze naszą łajbę.
W słońcu, po przeciwnej stronie, rozciągnięte białe miasto. Budynki, budynki, budynki. Santander położone jest na niewielkim wzniesieniu, więc i te zabudowania trochę spływają ku
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brzegowi. Ocean się kołysze i marszczy. Statek płynie szybko.
Kolory są żywe, słońce odbija się od zmierzwionej nierównościami fal powierzchni morza. Małe motorowe łodzie i całkiem
spore jachty przepływają obok nas. I ten kolor wody, zielononiebieski. Podróż nie trwa długo. Wysiadamy po drugiej stronie
i od razu trafiamy na szeroką ulicę, która oddziela nas od miasta. Przez kilkupasmową jezdnię nie ma przejścia. Jest jakiś
znak dla pieszych, nakazujący kierunek wzdłuż tej ulicy. Ja jednak przez nią przechodzę, bo widzę, że chwilowo ruch zamarł.
– No, no! – słyszę wołanie zza pleców. – Tędy idziemy! –
Mój milczący przyjaciel pokazuje mi kierunek wzdłuż wybrzeża.
– Nie – kręcę głową – chodź ze mną. – Wykonuję zachęcający gest i przemierzam pierwszy pas ruchu.
– Nie! Nieee! Nie wolno! – krzyczy na cały głos ten Hiszpan
za moimi plecami. Krótko się tylko oglądam i raz jeszcze macham ręką, żeby się pospieszył. Wiem, przepisy ruchu i zabronione. Ale prawdę mówiąc, to co mnie to obchodzi? Pusto. Nie
stwarzam zagrożenia. No może nie do końca, bo właśnie jadą
samochody. Przyspieszając, przedostaję się na drugą stronę szerokiej wstęgi jezdni. Mój przyjaciel, trochę oniemiały, stoi na
przeciwnym jej brzegu. Rusza w końcu wzdłuż pasa ruchu. Trochę dalej spotykamy się znowu. Nie chcę go stracić. Zawsze
może zasięgnąć języka, gdybyśmy nie mogli znaleźć schroniska. Gdy idziemy jakąś główną ulicą, wskazuje mi z wyrazem
dumy spory budynek naprzeciwko.
– Banco Santander – oświadcza.
– U nas też jest bank Santander. To znaczy jego filia. Polski
oddział.
– O tak. On ma filie i siedziby w całej Europie, ale tu jest
główny zarząd. Tu jest Banco Santander.
Fasada budynku nie robi na mnie szczególnego wrażenia.
Raczej szukałbym wieżowca ze szkła i stali. Tymczasem to ładny, ale utrzymany w takim starym, hiszpańskim stylu, duży budynek. Do albergi skręcamy w lewo. Podobają mi się światła
przy przejściach dla pieszych. Są takie same jak w Irun. Zielone
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światło jest przedstawiane w postaci maszerującego ludzika, a
nad nim wyświetlana jest liczba sekund pozostałych do zakończenia czasu na przejście. Do albergi prowadzi dość wąski korytarz, potem schody, znowu korytarz. Ustawiamy się w kolejce. Za mną stoi Anglik. Tak sądzę z akcentu. Ma niewielki miejski plecak na jakieś trzydzieści litrów albo mniej. Kolejka przesuwa się powoli. Wreszcie ja. Hospitalera oczywiście niewiele
rozumie po angielsku, ale zakres czynności i informacji niezbędnych do przekazania mamy dość ograniczony. Okazuje się,
że opłata to nie jeden euro, tylko dziesięć euro. Ktoś się machnął w polskim przewodniku. Dla niego to drobiazg. Dla mnie
dziewięć euro. Trafiam do klitki bez okien, na górne łóżko.
Upakowanie rewelacyjne. Wszystko przypomina gęsty ul, w
którym powietrze do oddychania zdaje się być luksusem. Po
niezbędnych czynnościach z zakresu higieny i toalety, doprowadzających mnie do stanu cywilizowanego człowieka, wracam
do biurka hospitalery.
– Sabe donde esta supermercado? – pytam o jakiś supermarket.
– Si, si. – Hospitalera bierze niewielką mapkę i zaznacza mi
położenie marketu. – Ale... dzisiaj będzie zamknięte.
– Na pewno?
– Tak. Zamknięte.
– A nie wie pani, gdzie jest msza święta? Kościół? Niedziela.
Modlić się – próbuję znaleźć zrozumienie w jej oczach.
– Tak, tak. Rozumiem. Ale... – robi pauzę – nie wiem, gdzie
będzie teraz msza. Niedaleko jest katedra. Na mapce zakreśla
kółkiem punkt, w którym ma być katedra.
– Dzięki.
Biorę mapkę do ręki i wychodzę. Gdzie supermarket to wiedzą, ale gdzie pójść na mszę, to już nie. W wyjściu mija mnie
mój znajomy Hiszpan.
– Cześć.
– Cześć – odpowiadam.
– Idę pływać – wykonuje gest do pływania żabką. – Plaża –
dodaje po hiszpańsku i się śmieje.
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– Okej. Ja idę do kościoła.
Katedra jest bardzo blisko. Prowadzą do niej dziwne schody.
Jakby wciśnięte między wiszące nad nimi z dwóch stron budynki. Katedra to prosty i niewielki kościół. Nie ma w sobie nic z
kościołów Francji czy nawet Niemiec. Przed wejściem tabliczka z godzinami mszy. Nabożeństwo już trwa. Ruszam do drzwi.
Drogę zastępuje mi kobieta w jakimś granatowym mundurze.
– Nie wolno – mówi do mnie. – Msza.
– Ale... ja. Modlić się – składam ręce, żeby jej pomóc zrozumieć, co chcę powiedzieć po angielsku.
– A... – uśmiecha się i przepuszcza mnie.
Kościół jest niewielki i w środku. Kamienne kolumny, ostre
łuki sklepienia, bogate zdobienia za ołtarzem. Ksiądz jakiś niepozorny. Ludzie to tu, to tam. Ilu ich jest w to popołudnie w katedrze w Santander? Może trzydziestu. Może nie. Gesty znam.
Język bardziej zgaduję, niż rozumiem. Ale jestem i gdy wiem,
jaka jest modlitwa, to wymawiam ją po polsku.
– Pokój z tobą – mówię do Hiszpana, któremu podaję dłoń
na znak pokoju.
Msza dobiega końca. Ludzie wychodzą. Czekam, aż zrobi
się pusto. Podchodzę do ołtarza i robię zdjęcie. Skromnie tu.
Choć wszystko pięknie zadbane, to brak mi trochę tej strzelistości i rozmachu, tej, można powiedzieć, wzniosłości, jaką spotykałem wcześniej w zachodniej Europie. Ulice Santander są typowe dla dużego europejskiego miasta. Nie znajduję w nich nic
oryginalnego, może poza tą cechą architektury, iż niewielkie
przeszklone balkony są wysunięte z elewacji budynków jak
małe gondole. Wcale mi się to nie podoba, ale taki tu zwyczaj.
Samochody mkną szeroką arterią nad morzem. Jakiś ładny budynek o futurystycznie zawiniętym ku górze dachu – „ESTACION MARTIMA”. Żaden sklep nie jest już otwarty. Kupuję
sobie w jakimś barze jogurt naturalny. Z szumnej notki na ścianie wynikało, że jest rzeczywiście naturalny. Czy coś w dzisiejszej handlowej rzeczywistości jest jeszcze naturalne? Wymóg
przyniesienia zysku z produkcji i sprzedaży spowodował, że to,
co jemy, bardzo mało przypomina naturalne produkty. Zmiany,
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ingerencje genetyczne, technologie przechowywania, dodatki
takie, dodatki siakie. W końcu nie może się to psuć na półkach.
Musi mieć odpowiedni kolor, konsystencję, zapach i smak.
Reszta nieważne. Smakuje mi ten jogurt. Nie wiem, co zrobić
ze słoiczkiem, w którym go kupiłem. Ostatecznie opakowanie
rzucam do mijanego kosza. Zbliża się dziewiętnasta. Na ulicy
zaczepia mnie jakiś młody człowiek. Pyta, czy go pamiętam.
Ależ tak. Oczywiście! Dwa tygodnie temu szedłem z grupą
Hiszpanów. Tam go spotkałem. Potem jeszcze kilka razy go widziałem. Cieszę się, że on mnie zapamiętał i poznał. Szedł tym
razem tylko do Santander i właśnie idzie na dworzec, by wracać
do domu.
– Buen Camino – żegnamy się nieśmiertelnym pozdrowieniem pielgrzymów.
Żegnamy się naprawdę. Serdecznie. Tu wszystkie gesty są
prawdziwe. Nie wynikają z konieczności, z obyczaju, z tego, co
wypada. Tu naprawdę ściskamy się na pożegnanie i życzymy
sobie szczęśliwej drogi. Tej po szlakach Camino i tej w dalszym
życiu. Bo nasze życie jest drogą, tylko często tego nie zauważamy. Nie zdajemy sobie sprawy, traktując Camino jako coś zupełnie innego niż nasze życie. Tymczasem to jest życie w pigułce. Skondensowane, ciasno upakowane, jaskrawe. Ale jest tą
samą podróżą, którą odbywamy w swoim życiu każdego dnia.
Kto wie, może nawet o wiele łatwiejszą. Bo dobrzy ludzie tutaj.
Bo poza tym jednym wymogiem – iść naprzód, niewiele więcej
nas obciąża.
Niebo znów zaciąga się chmurami. Dzień powoli ciemnieje.
Wracam do albergi. Źle się w niej czuję. Ciasno tu i duszno. Nie
ma na to rady. Gotuję sobie jeszcze wodę na maszynce, która
nie działa. Nie działa jeden talerz podgrzewający. Drugi jakoś
dziwnie. To grzeje, to się wyłącza. Pokrętła rozklekotane. W
końcu dopinam swego. Gdy kładę się na łóżku, jest już dziewiąta. Nie mam tu żadnych przyjaciół. Tylko mój niemy hiszpański
przyjaciel jest gdzieś w innej klitce, w której, jak w mojej, pielgrzymi leżą upakowani jak rzeczy w szufladach. Pode mną zasypia ten Anglik z małym plecakiem. Byle do jutra – myślę so775

bie. Sen przychodzi mi z odsieczą, wyzwalając mnie z tego ciasnego i dusznego miejsca. Z poczucia osaczenia i ograniczenia.
Z pytań o jutro. Z pytań o dzisiaj. Jest jak zawsze wyrozumiały
i bezpośredni. Jeszcze tylko głębiej chowam ramię pod krawędź
śpiwora.
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Dzień 102.
Santillana del Mar
Jeden z najdłuższych etapów w Hiszpanii. Idę z Santander
do Santillana del Mar. Jak wstawałem, było ciemno. W alberdze
światła jakieś białe, rażące w oczy. Gdy Anglik śpiący pode
mną odchodził, powiedział do mnie po polsku: – Do widzenia.
Dziwne. Przyjemne. Wcaleśmy nie gadali. Taki świat. Jestem
już za Santander. Droga biegnie na tyle daleko od morza, że go
nie widać ani nie słychać. Gorąco nawet. Przechodzę właśnie
przez Santa Cruz de Bezana. Tu się mieści następna po Guemes
fajna alberga, w której nie będę spał. Obie donativo i obie mijam, bo idę. Bo chcę. Jak najdalej. Jak najszybciej. Bo to ciągle
za mgłą. Gdzieś za granicą niewiadomego to Santiago. Więc
połykam kilometry. Kołyszę się na drodze. Zostawiam za sobą
krajobrazy. Gdy staję na chwilę w poszukiwaniu strzałek, widzę
parę pielgrzymów. Niesamowite. To Kanadyjczycy, których
spotkałem we Francji w Saint-Palais. Są z Montrealu. Pamiętam, jak mężczyzna radził mi, żebym szedł Camino Frances. I
oto spotykamy się ponownie na del Norte. Kanadyjczyk jest
rozmowny, ale jego towarzyszka jakoś jakby chciała prywatności dla ich obojga. Przyspieszają. Puszczam ich przodem.
Wkrótce tracę ich z oczu. Idę. Po prostu idę. Nieskończona proza kroków wyciąga się przede mną w wielogodzinną drogę.
Drogę, która zdaje się nie mieć żadnego końca. Wzniesienia,
zejścia, kotlinki, wioski, drogi, drzewa owocowe. Jeżyny jakieś
marne. Nawet nie próbuję. Połykam ten dystans. Nie mam widoków, żadnych wrażeń, tylko pot i rosnące z każdą godziną
zmęczenie. Chcę dojść jak najwcześniej, bo znów kto pierwszy,
ten lepszy. Wkurza mnie ten wyścig. Gdybyż móc tak bez zahamowań, całkiem swoim tempem, iść przez życie. Nienaciskanym tysiącem spraw, konieczności, uwarunkowań. Gdyby tak
można było, jak na wakacjach. To, co się podoba, tyle, ile się
chce, tak, jak się lubi. Zdejmuję plecak i siadam na trawie. Nie
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mogę dalej. To już niedaleko, ale muszę odpocząć. Ściągam
buty. Mam białe skarpetki zakupione we Francji. Były najtańsze, a moje trekkingowe się zużyły. Jedną parę mam na czarną
godzinę. Druga pełna mikroskopijnych francuskich rzepów.
Wstaję mozolnie i zakładam swój rynsztunek. Kije podrzucam
sobie stopą, tak że już się po nie nie schylam. Droga po prostu
niknie z ruchem wskazówek zegara. Zapada się w przeszłość i
niebyt. Nawet mojej pamięci w niej nie będzie. Bo żadnych
znajomych ludzi, bo żadnych widoków. Tylko ten niepokój, czy
zdążę, czy znajdę miejsce do spania.
Santillana wita mnie kwiatami i kamiennymi uliczkami. To
niewielkie i jakieś strasznie zabytkowe miasteczko. Coś tam widziałem w internecie. Że któryś wiek, że zabytki, że atrakcja turystyczna. Widzę trochę osób z dużymi plecakami. Wzdłuż ulicy kafejki i bary. Menu peregrino za trzynaście euro. Dziękuję,
postoję. To znaczy pójdę. Dalej. Pytam jakiegoś Hiszpana o albergę. Wskazuje mi drogę. To blisko. Idę kilkadziesiąt metrów.
Widzę przed sobą jakiś starożytny kościół. Rozglądam się niepewnie. Zza pleców ponownie dobiega do mnie wołanie tego
Hiszpana, wskazuje mi kierunek na prawo. Skręcam. Mijam obszerny, kwadratowy budynek i przechodzę przez drzwi w wysokim ogrodzeniu. Przede mną niska alberga. Wiem to, bo widzę
pielgrzymów siedzących w kolejce przed drzwiami. Siadam, a
właściwie osuwam się po ścianie. Wyciągam bezwładne nogi.
Obok mnie siedzi jakaś Niemka. Odpowiadam na pytania. Ale
nie do końca kontaktuję. Cały ten dzień to było dla mnie jedno
wielkie napięcie. Skutek takiego a nie innego wyboru schronisk. Dalej jakaś grupa wesołych, młodych Francuzów. Zresztą
nie wiem, czy wszyscy to Francuzi. Jeden dziwacznie ubrany,
na bosaka. Inny znów jakby z Ameryki Południowej. Dość
szybko pojawia się hospitalero. Po kolei zajmujemy łóżka. Są
dwie sale. Trafiam do tej na lewo. Drugie łóżko od okna. Dolna
część. Francuzi też tu są.
– Skąd jesteś? – pyta mnie jeden z nich.
– Z Polski.
– Z Polski. Ale skąd, z jakiego miasta?
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– Z Lublina.
– Z Lublina? A z Lublina! Przecież ja się tam urodziłem!
Patrzę na niego jak na głupka. Jest młody, jakieś dwadzieścia
pięć lat. Chyba stara się być dowcipny. Lublin to akurat jedno z
największych miast na mojej trasie. Przechodziłem przez dziesiątki albo setki mieścin, miasteczek, miejscowości. I ze zdziwieniem odkryłem, że moje rodzinne miasto jest duże, nawet
jak na Europę. Stare też jest w miarę. I w nim zawarta była unikatowa unia państw w Europie. Lublin jest ponadto na niemal
każdej mapie obrazującej drogi Camino na naszym kontynencie. No ale Francuz tego wszystkiego nie wie i ze swojej ignorancji struga jakieś żarty.
– Żartowałem – potwierdza moje przypuszczenia.
– A ty? Skąd jesteś?
– Z Paryża – oznajmia tonem, z którego bije satysfakcja i
trochę zadęcia.
Wychodzę w klapkach na miasto. Nie mam siły chodzić.
Chcę tylko wejść do tego dziwnego kościoła nieopodal albergi.
Niestety zamknięte. Otwarte są bary. Tu się nie chodzi do kościoła. Tu się konsumuje. Życie, siebie, czas, przestrzeń. Życie
jako konsumpcja. Jak wrzucanie do bezdennego worka, w którym ciągle nie jest pełno i w którym ciągle wszystko znika.
Więc trzeba jeszcze i jeszcze, i nigdy nie ma takiego momentu,
żeby powiedzieć dość. Dopiero śmierć to za nas powie. Wtedy
będzie „dość”. Bo nie będzie innego wyjścia. Może do tego
„dość” zachęca nas religia? Nie tylko chrześcijańska. Ludzie,
jak świat światem, szukając jakiejś prawdy i wyjaśnienia życia
dochodzili do wniosku, że w tym pędzie doświadczania nie sposób znaleźć zaspokojenia. Że musi być jakoś inaczej. Jakiś inny
sposób. Jakaś inna droga. Ale to wydają się czasy minione.
Chwilowo króluje konsumpcja. Czy ja jestem przeciw niej? Bynajmniej. Gdybym tylko mógł. Gdyby mnie było stać. Ale i tak
bym szedł. Bo nie chodzi o to, żeby się wyrzekać na siłę. Żeby
przewrócić stolik. Żeby napiętnować każdą radość czy przyjemność. Bo chodzi o to, żeby dostrzegać coś „poza”. Żeby nie zostać w tym barze życia, który ma wszystkie kolorowe przekąski.
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W którym reklamy z wyświetlonymi przepysznościami przyciągają oczy tak, że trudno je oderwać. Chodzi o to, by zachwycić
się czymś jeszcze. Chodzi o to, by realne stało się to, co poza
tym barem. By dotrzeć do sedna. By spróbować tego, czego
nikt nigdzie nie sprzedaje, bo nie ma takiej możliwości. Wtedy
wszystko będzie normalne. I bar, i kościół znajdzie swoje miejsce w życiu. I to, co niewypowiedziane też. Kto wie. Może to
właśnie jest najważniejsze.
Zmęczony wracam do albergi. Siadam tuż przed nią i wyjmuję targane ze sobą wiktuały. Mam ser i chleb, to znaczy hiszpańską bagietkę. Na dziś mi wystarczy. Rozmawiam też trochę
z grupą tych Francuzów. Wcale nie są nieprzyjemni czy nadęci,
choć na początku odniosłem takie wrażenie. Rozmawiamy o
przewodnikach po Camino. Dochodzimy do międzynarodowego wniosku, że najlepsze przewodniki robią Niemcy.
– Tam jest prosto i porządnie napisane. Co i jak. I wskazane
są najlepsze albergi – tłumaczy uprzednio poznany przeze mnie
Francuz. – Jak nocowaliśmy w Santander, to poszliśmy do takiego ciasnego schroniska. A Niemcy poszli do innego, bo tam
w przewodniku mieli wyraźnie napisane, nie idź do tego, idź do
tego drugiego.
– No i są cienkie i lekkie – wtrąca się jakaś kobieta.
Po chwili od starszego Niemca i jego towarzyszki dostajemy
taki przewodnik na chwilę. Trwa przewracanie kartek i mlaskanie.
– No, to jest przewodnik. Takie wszystkie powinny być.
Niemcy jak coś zrobią, to musi być dobre – konkludują Francuzi.
Kończę jeść i odpoczywam. Do albergi przybywa mój milczący przyjaciel Hiszpan. Witamy się serdecznie. Idzie do środka. Po krótkiej chwili wychodzi.
– Nie ma miejsc – oznajmia ze smutną miną.
Nie wiem, co mu poradzić. Trzeba było szybko? Jak ja? Że
takie życie? W końcu jest Hiszpanem, więc sobie poradzi. Żegna się i z tym swoim wielkim kijem wraca do miasta. Tu jest
na pewno sporo schronisk, tyle że droższych. Publiczna alberga
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kosztuje tu sześć euro, na mieście pewnie w okolicach dwudziestu. Ciągle się boję pluskiew, o których naczytałem się w internecie. Ostatecznie jednak zmęczenie przeważa nad strachem i
lękami. Rozkładam sobie śpiwór. Idę jeszcze zrobić sobie herbatę, bo jest czajnik elektryczny. Na półce przy wejściu kilka
drobnych książek i jedna wielka, pięknie wydana: „ZOHAR”.
Pod tytułem, na grzbiecie książki, znak konia czy jakiegoś drapieżnika i podpis „Kabbalah Centre”. Pisma Świętego nie widać. Tu nigdy nie ma pisma świętego. Nikogo to nie obchodzi.
Kościoła pewnie też nie obchodzi. Ale Zohar jest. Nawet nie
wiem, co to. Francuzi zdejmują książkę z półki, otwierają i
oglądają. Czcionka nie jest łacińska, więc nikt nic nie przeczyta.
– Co to? – pytam ich.
– Nie wiesz?
– No, nie bardzo.
– To wspaniała książka. Cudowna.
– No ale... chrześcijańska?
– No pewnie. Księża o niej uczą. Kabaliści to chrześcijanie.
Widzisz, Stary i Nowy Testament zawiera w sobie kod. Tylko to
trzeba odkryć. To, co Jezus mówił, to tu jest dziesięć razy więcej.
Daję wyraz swoim wątpliwościom:
– Przecież to chyba jakaś dużo późniejsza książka.
– No co ty. Ona jest dużo starsza od chrześcijaństwa.
Przyjmuję te wyjaśnienia bez komentarza. Nie znam się.
Może tak, może nie. Ktoś tę książkę tu wystawił, żeby się pielgrzymi zainteresowali. Pięknie jest wydana. Czarna płócienna
okładka. Dobry papier. Wsuwana w takie drugie grube, pudełkowe opakowanie.
Okazuje się, że jednak jest w tej alberdze ktoś, kogo znam.
Trudno na szlaku pozostać bez znajomych. To Włoch, którego
pierwszy i jedyny raz widziałem w alberdze w Irun. To on prowadził nas pod tę pierwszą górę, gdy była noc, padał deszcz, a
nogi ślizgały się w błocie. I oto, po dziesięciu dniach, znów trafiamy na siebie. Chyba szedł szybciej od innych i dopiero tu go
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dogoniłem. Obok mnie po lewej stronie rozkłada się starszy
pan. W jego wieku Camino to już prawdziwy wyczyn. Nade
mną jakiś brodacz. Dzień szybko gęstnieje i ciemnieje. Konieczna toaleta i do łóżka. Czy ja czytałem, że tu były kiedyś
pluskwy? A jak są teraz? Pościel jest jednorazowa. Niektórzy
mają jedwabne śpiwory, takie cieniutkie. Bo w sumie i tak gorąco. Ja zanurzam się w swój i przewracam się na bok. Gaśnie
światło. Przeciągam się. Zapadam w sen.
Ciągle jest ciemno. Właściwie to nie wiem, czy śpię, czy mi
się śni. Wcześniej dopiero rano otwierałem oczy. Teraz jednak
słyszę. Słyszę dokładnie. Z mojej lewej strony dochodzą mnie
jakieś przeraźliwe dźwięki. Pomieszanie świstu, kwiczenia i
charkotu. Z każdym wydechem ta zdumiewająca kakofonia
dźwięków, przypominająca beznadziejną walkę jakiegoś zarzynanego zwierzęcia, przybiera na sile. Jasna cholera. Nie usnę.
Wrrrrr. Chrrrr. Wzzzyzyy. Matko kochana. Byłem kiedyś świadkiem zabijania świni. Przykre to, ale prawdziwe i czasem konieczne. Zwierzę podobnie kwiczało, zanim nie dostało w głowę i reszta już poszła w miarę humanitarnie. Tu, ciemną nocą w
Santillana del Mar, nie ma na to najmniejszych szans. Raz po
raz wznoszący się kwik pomieszany z charkotem przyprawia
mnie o ciarki. Patrzę trochę rozpaczliwie na zegarek. Już po
dwunastej. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żebym nie mógł
spać. Śmiałem się z tych, co radzili wkładać zatyczki do uszu.
Teraz wcale mi nie do śmiechu. Starszy pan oczywiście niczemu winien. Ale konwulsje zwierzęcia, jakie stają mi przed oczami przy każdym jego wydechu, całkiem mnie już wybudzają ze
snu. Bezradnie patrzę w sufit, który jest spodem górnego łóżka
nade mną. Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze da radę ten pan.
Jak długo jeszcze dam radę ja? Wreszcie, po blisko dwóch godzinach, hałas zaczyna cichnąć. Z każdym wydechem robi się
spokojniej, aż w końcu nie słychać prawie nic. Tylko jak się
ktoś poruszy albo przekręci. Czuję, jak się we mnie wszystko
rozluźnia. Więc już wszystko będzie dobrze. Leżę na plecach.
Przeciągam się. Zamykam oczy i nagle ponownie je otwieram.
Z góry nade mną dobiega do mnie coś na kształt grzmotu.
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WRRRRRR!!! O matko, co to?! BRRRRRRRRR!!!! Matko kochana. WRRRRRRR!!! To już nie są żadne piski ani kwiki. To
po prostu dudnienie, które rozdziera uszy. Nie mogę uwierzyć.
To niemożliwe. Przecież dopiero co starszy pan poszedł spać.
WRRRRRRR!!! Chryste Panie. BRRRRRR!!! Dźwięk jest tak
głośny, że naprawdę bolą mnie bębenki w uszach. W końcu już
nie wiem, co jest naprawdę, a co jest na niby. Uszy mnie bolą.
O spaniu nie ma mowy. BRRRRR!!!! Ratunku. Matko kochana.
BRRRRR!!! Obolały i półżywy popadam jakiś koszmarny letarg, zawisam w nim jak w błotnistej mazi. Niesiony i ogłuszony tym hukiem. Skrzywiony. Skurczony. Potłuczony.
W końcu światło mnie kłuje w oczy. Nie wstanę. Nie ma
mowy. Nigdzie nie pójdę. Po takiej nocy. Wszyscy wokół jednak wstają i się pakują. Więc i ja w końcu siadam na łóżku i
bezradnie rozglądam się dookoła. Starszego pana już nie ma.
Zniknął też sąsiad z góry. Może to wszystko mi się śniło? Może
to jakiś koszmar mnie dopadł? Może mi się wydawało? Przecieram czerwone z niewyspania oczy.
– No? – zagaja z szelmowskim uśmiechem Francuz – i jak
wam się spało?
– W odpowiedzi dobiegają jakieś jęki, wypowiadane półgębkiem.
– Spało mi się bardzo dobrze – oświadcza przekornie dziewczyna, która jest z Francuzami. – Jeden pan tylko trochę hałasował.
– Hałasował? – pyta teatralnie Francuz. – To była burza!
Grzmoty! Sztorm!
Wszyscy się śmiejemy. Nie złośliwie. Trochę gorzko. Ale co
poradzić. I tak bywa.
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Dzień 103. Comillas
Ranek. Wyszedłem właśnie z albergi. Samopoczucie po nieprzespanej nocy mam mało bojowe. Dziś pójdę krótszy etap.
Do Comillas jest nieco ponad dwadzieścia kilometrów. Ulice
Santillana del Mar jeszcze szare. Słońca nie widać. Kamienie
śpią, te, którymi jest brukowana ulica i te, z których pobudowane są liczące sobie kilka wieków domy. Na razie patrzę na GPS,
bo nie widzę znajomych strzałek. Fletcha, jak to mnie uczył
mój niemy przyjaciel. Nastrojowe i dość drogie miasteczko zostawiam szybko za sobą. Droga prowadzi mnie pod górę. Daleko przede mną kołyszą się zielone trawy. Wśród nich białe pudełka domów, im dalej, tym mniejsze. Jeszcze dalej srebrzystobłękitne szczyty gór. Na niebie nie ma żadnej chmury. Ciepło.
Mam tylko bawełniany bezrękawnik, kapelusz i krótkie spodenki. Ten kapelusz to świetny wynalazek, bo osłania twarz i kark.
Dużo gorzej, gdy pada, nie ma jak naciągnąć kaptura, wszystko
się mnie, woda podcieka. Za szybko szedłem. Trzeba było trzymać z tymi, co ich wcześniej poznałem. A tak znów idę sam.
Może nowe znajomości się nawiążą, może nie. Droga mija mi
szybciej, niż bym się spodziewał. Niewiele po południu docieram do Comillas. Co ja teraz będę robił? Miasto położone jest
na oceanem. Woda w pełni dnia jest błękitno-turkusowa, ale ja
szukam albergi. Starszy Hiszpan, zapytany o drogę do niej, podejmuje się mnie tam zaprowadzić. Idziemy obok siebie, ale
niestety nie znam hiszpańskiego. Potrafię powiedzieć, skąd jestem i dokąd idę.
– Polonia?
– Si, si. Polonia – potwierdzam nieco zdziwionemu mężczyźnie.
Ma granatowy trykot i szary kapelusz. Siwe, krótko przystrzyżone włosy.
– Tu – w końcu wskazuje na niewielki budynek w oddali. Na
ładnym, piętrowym domu widzę tablicę: „Albergue de Peregrinos, La Peña, Comillas, Camino de Santiago”. Więc to chyba
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tu. Przed drzwiami nie ma nikogo. Żadnego pielgrzyma, żadnego plecaka. Chyba za wcześnie przyszedłem. Otwierają o piętnastej. Tyle czasu. Decyduję, że pójdę po zakupy. Szkoda czasu
marnować. Zastanawiam się, czy nie zostawić plecaka, ale to za
duże ryzyko. Po dość stromych schodach schodzę do miasta.
Pytam o supermercado. Oglądam miasteczko. Zaraz przy schodach, na wysokim postumencie z krzyżem, figura Pana Jezusa.
Ciągle jest. Ta religia sprzed lat. Jeśli nie w życiu tych mieszkańców, to w symbolach zostawionych przez ich przodków.
Przechodzę przez ruchliwy plac. Główną drogą, przecinającą
miasto, idę do supermarketu. Jestem głodny. W Santillana del
Mar nic nie kupiłem, więc teraz sobie odbijam. Biorę arbuza i
melona. I makaron, i ser. I wszystkiego za dużo. Kupuję to
wszystko, bo przecież nie wiem, czy jutro będzie sklep. Objuczony jak polski osioł – w Polsce nie ma osłów, ale jak Polak
się tak objuczy nad miarę, to wtedy jest polski osioł – idę z powrotem. W obu dłoniach mam reklamówki, których uchwyty
wpijają mi się w ręce. Plecak wrzyna mi się w ciało. Te schody,
jeszcze parę metrów i meta. Na miejscu są już chętni do albergi.
Siadam na kamiennej ławce przy jej ścianie i wyciągam moje
skarby. Na pierwszy ogień idzie melon. Mój nóż jest ostry, sok
z kolejnych plastrów witam z przyjemnością. Potem naturalny
jogurt. Pakuję łupiny i opakowanie po jogurcie do reklamówki i
wrzucam do kosza. Idę położyć się na pobliską trawę. Słońce
grzeje moją twarz, przymykam oczy. W końcu rozpoczyna się
wpuszczanie pielgrzymów. Jest tu nas już spory tłum. Nie ma
żartów, kto się nie zmieści, pójdzie precz. Podaję swoje dane.
Alberga ma dwa poziomy. Na parterze są łóżka piętrowe, a na
piętrze normalne. Wędruję na piętro. Biorę łóżko tuż przy schodach. Łatwiej będzie wyjść. Jutro pójdę długi etap. Chcę nadrobić to spowolnienie. Zaczyna się harmider. Zanim zdołam się
rozpakować i jakoś pozbierać, już trudno się dopchać do łazienki. Wszyscy piorą i się czyszczą. Higiena na pielgrzymce jest
priorytetem. Taka to bowiem pielgrzymka, która tak naprawdę
nie ma nic wspólnego z zaparciem się siebie, ze zmierzeniem
się z własnymi granicami, z poświęceniem. To radosne przeży785

wanie wakacji, gdzie trzeba być ciągle pięknym, ciągle świeżym, gotowym na następne wyjście na miasto. I dobrze. Tylko
że nie mogę już nic uprać. Sznurki całkowicie już zajęte rewią
mody pielgrzymkowej. Może jutro. Hiszpanie są głośni i rozmawiają tylko ze sobą. Więc wśród tego małego mrowiska ludzi jestem całkiem sam. Nie ma się do kogo odezwać i nikt nie
zwraca na mnie uwagi. Nie przeszkadza mi to. Przeszedłem tak
różne okoliczności, że robię po prostu swoje. Przyrządzam sobie jedzenie. Ładuję komórkę. Sprawdzam trasę na jutrzejszy
dzień. Najwygodniej byłoby mi pójść do Buelna. Ale to około
czterdziestu kilometrów. Dam radę. Muszę dać. Dziś był dzień
luzu, to jutro będzie normalne maszerowanie. Tylko ten plecak
ciężki od zapasów. Na półce przy wejściu do albergi zauważam
ponownie pięknie wydany Zohar. Widać ktoś nie zasypia gruszek w popiele. Kościół katolicki widocznie nie interesuje się
pielgrzymami, to ktoś inny się interesuje. Natura nie znosi próżni. Wychodzę ponownie do miasta. Na górze widzę jakiś malowniczy zamek czy pałac. W drodze na plażę spotykam drogowskaz. Do Rzymu 1820 kilometrów, do Jerozolimy 5170, do
Santiago de Compostela 456. Więc tyle mi zostało. Daleko i blisko. Teraz dla mnie 456 kilometrów to coś w zasięgu wzroku.
Droga, o jakiej jestem w stanie pomyśleć. Nie, żeby blisko, ale
przecież przewidywalnie. Gdy przechodziłem przez próg swojego domu, 456 kilometrów to było nie wiadomo gdzie. Nie do
pomyślenia. Więc blisko i daleko. Zejście na plażę jest bardzo
strome. Pewnie pięćdziesiąt metrów w dół. Nie chce mi się. Nie
mam siły. Jakoś gdzieś wysączył się ze mnie wigor i energia.
Zawracam do albergi. Chcę się po prostu położyć na łóżku i odpocząć. W środku spotykam Manuelę. Rumunkę, którą spotykałem kilka etapów wcześniej. Rozmawiamy, ale raczej zdawkowo, bo i nie ma warunków. Jeden Włoch siedzi na łóżku i wciera w siebie jakieś kremy. Przeszedł właśnie do głowy i na swoją
łysinę nakłada kolejne warstwy błyszczących substancji. Niedobrze mi się od tego robi. Od tej dbałości posuniętej do takich
działań. Ja sobie nic nie wcieram. Jak można, to się kąpię. Parę
razy udało mi się ogolić. Poza tym skóra przyzwyczaja się do
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słońca i do wiatru, i już ponad trzy miesiące jakoś nic mi nie
przeszkadza. Kładę się w swoim śpiworze i pozwalam ciału na
relaks. Starszy pan, który wczoraj spał obok mnie, też jest tutaj.
Szczęściem dużo, dużo dalej. Widziałem wielu pielgrzymów,
którzy za późno przyszli i nie dostali miejsca. Ruch pielgrzymkowy rośnie. Robi się tłoczno. Tłoczno w publicznej alberdze,
tłoczno na sznurku do suszenia bielizny. Taka jest cena sukcesu.
Ludzie przynajmniej zarobią na pielgrzymach. Obracam się plecami do sali. Przede mną jest tylko ściana. Jestem śmiertelnie
zmęczony po poprzedniej nieprzespanej nocy. Sen jest jak kamień. Ciemny, ciężki, natychmiastowy. Żadnych dyskusji. Żadnego stopniowania. Po prostu nie ma już nic.
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Dzień 104. Buelna
Pielgrzymka taka jak moja, taka długa, taka heroiczna, powinna być nasycona wspaniałością i wielkością. Powinno być w
niej wzniośle i kolorowo. Głęboko i przejmująco. Ja nad oceanem, ja w górach, ja pokorny, ja uduchowiony, ja bawiący się,
ja wśród ludzi, ja na łonie przyrody, Pan Bóg, natura, architektura, ludzie, krajobrazy, świątynie, mądrości, prawdy. Ciemno
jest, wyszedłem o szóstej trzydzieści, jak wszyscy spali. Idę do
Buelna, czterdzieści kilometrów. Może więcej, może mniej, w
Hiszpanii nie wiadomo. Idę i dobija mnie proza tego, co robię.
Żenująca zwykłość. Tępa powtarzalność. W kółko i w kółko.
Ciągle to samo. Chcę już wrócić do domu. Mam już tego
wszystkiego po prostu dosyć. Tej ciągłej szarpaniny, z bólem, z
finansami, z wyścigiem do kolejnej albergi. Mam dość. Dłuży
mi się. Nuży mi się. Wzdłuż drogi posadzone są drzewa. Nie
wiem, jakie. Nie obchodzi mnie to. Jakoś muszę skończyć tę
pielgrzymkę. Albo choć ten jeden jeszcze dzień, który właśnie
się rozjaśnia, przeciera, wyraźnieje. Drewniana barierka przy
ścieżce, którą idę. Przed sobą widzę nieco dalej skrawek oceanu. Chyba tylko jeszcze jego widok jakoś mnie podnosi. Jest
jakimś antidotum na szarość, która się wkradła we wszystko, co
robię, we wszystko, czym jestem. Ale nie mogę skręcić. Pójść
tam na plażę, usiąść. Patrzyłbym wytrwale. I słuchał. I już, tak
bardzo prędko, nie byłoby wreszcie mnie, tylko wiatr bezkresny
i plusk morza. Tylko słońce i piasek. Ostry błękit nieba i kołyszące się korony drzew i krzewów. Dzieci biegałyby, przekrzykując się i wskakując z tym krzykiem w pieniące się fale. Wieczorem stawałbym się karminowym pociągnięciem światła tuż
nad horyzontem, zagubionymi ludźmi, którzy przyszliby właśnie na zachód słońca. Ojciec z kilkuletnim synem pokazywałby mu, jak puszczać kaczki płaskim kamykiem. Jakaś kobieta,
obejmując kolana, pozwalałaby swoim włosom odchylać się do
tyłu i patrzyłaby w słońce. Potem wieczór, gwiazdy. Noc. Ale ja
jestem czymś innym. Jestem tępym już do bólu powtarzaniem
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czynności, wykonuję kolejne kroki, sześć milionów pięćset
trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąty trzeci, czwarty, piąty...
Chcę już wrócić. Do normalnego życia. Do normalnego bycia.
Mam dość tego kieratu, do którego się zaprzęgłem. Wraz z podróżą słońca po niebie podnosi się też i moja droga. Idę teraz
wyżej. Po lewej stronie srebrzystoszaro-niebieskie szczyty gór,
po prawej Atlantyk. Jakieś płaskie rozlewiska i miasto. Łachy
ziemi wcinające się w wodę, białe, porozrzucane po jej powierzchni łódki. Domy mieszkalne na przeciwnym brzegu są
równe, rzędami poustawiane, nieprzyzwoicie zwykłe. Przechodzę jakimś długim mostem i przesuwam się dalej. Bo już nie
idę. Nie maszeruję. Przesuwam się w tej rzeczywistości. Dziesiątków niewielkich wiosek, powtarzających się widoków, determinacji, która na przekór zmęczeniu i dolegliwościom pcha
mnie ciągle naprzód. Mijam jakiś malowniczy niewielki hotelik. Przed nim parę dobrych samochodów. Gdyby był bliżej morza, nadawałby się na jakąś ciekawą konferencję. Ale tak... to
bym się nie pisał. Obok żółtych znaków pojawiają się czerwone. Nie wiem, dlaczego. Tutaj wszystko jest dziwne. Wskazują
ten sam kierunek, ale jedne są żółte, a drugie czerwone. W końcu dochodzę do momentu, gdzie Camino de Santiago jest w
prawo, a Santo Toribo De Liebana, oznaczone czerwonymi znakami, w lewo. Wybieram Santiago. Mijam drzewa cytrynowe.
Cieszy mnie widok tych owoców, które całe życie widziałem
tylko w sklepie. Nie zrywam. To na posesji. Za ogrodzeniem.
Poza tym nie byłoby jak zjeść. To nie pomarańcze. Idąc dalej,
napotykam tablicę informującą, że jestem w następnej hiszpańskiej prowincji: „PRINCIPADO DE ASTURIAS”. Więc jak
przejdę Asturię, to już tylko Galicja. Śmieszne, bo w Polsce też
jest kraina, na którą się mówi Galicja. Galicja to od Galia, a Galia to od Celtów. Różne ludy wędrowały przez Europę. Celtowie, Germanie, Normanowie, Słowianie. Absolutyzujemy państwa i konkretne narody, przypisując im wartość najwyższą,
nieprzemijalną. Gdy tak naprawdę tylko niewiele państw lub
społeczeństw przetrwało jakiś dłuższy, liczony w tysiącach lat,
czas. A jeśli nawet przetrwały, to co z tego? Na ile współczesny
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Egipcjanin jest realnym kontynuatorem społeczeństwa, które
budowało piramidy? Zastanawiam się, co trwa? Co jest istotne i
nieprzemijające bez względu na zmiany, migracje, wojny, czy
depopulacje. I zdaje mi się, że myśl ludzka. Że idee. Że religie.
Że to, co zdawałoby się kruche najbardziej, ludzkie wyobrażenia, aspiracje, marzenia, przekonania zdają się trwalsze być od
murów czy struktur społeczno-państwowych. Może świat w
ogóle jest po prostu myślą, jakąś inteligencją, może Bóg nas
myśli i myśli wszystko to, co widzimy. Może substancją świata
nie jest bozon Higgsa, tylko właśnie myśl, informacja. Choć
marzenie to coś o wiele więcej niż informacja. Marzenie to
kwiat, a informacja to rodzaj komórek, z których jest zbudowany. Im bardziej gorąco, tym bardziej bolą mnie nogi. Chce mi
się pić, nie mam już wody. Ale idę po prostu do przodu. Mieszają mi się godziny z upałem, zagryzam upływający czas zmęczeniem. Jeszcze kilometr, jeszcze piętnaście minut. Jeszce trochę.
Buelna. Jestem tu po dziesięciu godzinach ciężkiego marszu.
Parterowy budynek pomalowany na żółto ma dwie tablice.
Pierwsza: „HOSTEL SANTA MARINA”, druga: „ALBERGUE
DE PEREGRINOS SANTA MARINA”. Będę tu miał miejsce?
Wnętrze jest chłodne. Podchodzę do kobiety za kontuarem. Tak,
są wolne miejsca. Dwanaście euro nocleg, osiem euro kolacja.
Można zakupić śniadanie, ale jutro planuję następny długi etap,
więc wyjdę o szóstej trzydzieści. Za późno na śniadanie. Płacę
za nocleg i kolację. Sala sypialna na końcu korytarza. Łóżko
jest piętrowe, czyste, wybieram dolną część. Do albergi przylega bar, dwa w jednym. Idę kupić wodę mineralną. Półtora litra
kosztuje dwa euro. Muszę się napić. Chyba mają tu plażę, ale
jestem tak zmęczony, że ani mi w głowie dalsze wycieczki. Wyciągam się na łóżku i odpoczywam aż do kolacji. Poznaję jednego z lokatorów, to Hiszpan, był poprzedniego dnia w Comillas, więc też zrobił kawałek drogi. Przechodząc przez korytarz,
napotykam na wyłożoną książkę: „Cosa insegna realmente la
bibbia”. Znów jakieś nauki. Pisma Świętego jako takiego nie
ma. Jeszcze by kto przeczytał. I co wtedy? Dobrze, że Kościół
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go nie rozpowszechnia po albergach. Inni za to rozpowszechniają swoje dzieła. Każdy orze jak może. Znaczy, niedobrze, ale
co ja poradzę. W końcu i moje własne wyjście na tę pielgrzymkę nie znalazło zainteresowania w mojej własnej parafii. Wszyscy mają swoje sprawy, co ich obchodzi, co robią inni? Czy ta
pielgrzymka jest ostatecznie moją własną sprawą? Czy moje
życie jest ostatecznie moją własną sprawą? Tak i nie, bo tylko ja
za nie odpowiadam. Tylko ja je kształtuję. Tylko ja się z niego
jakoś tam rozliczę. Z drugiej strony życie to wymiana z innymi.
Nie ma życia, które byłoby w całkowitej izolacji od otoczenia.
Istotą życia jest bycie w relacji z tym, co dookoła, ze światem, z
ludźmi. Więc życie to nigdy nie jest też tylko i wyłącznie moja,
czyjaś sprawa. Na kolacji jest nas szesnaście osób. Siadam wyświeżony i wykąpany. Hiszpanie jednak całkiem zajęci sobą.
Nikt się do mnie nie odzywa, nikt nie próbuje nawiązać kontaktu. Siedzimy obok siebie, ale to wszystko. Rozmawiają ze sobą,
traktując mnie jak powietrze. Nic w tym złego. Ja też nie potrafię się włączyć do rozmowy, bo prawie nic nie rozumiem. Jem
makaron z mięsem. Ze smaku wnioskuję, że kiedyś było tu mięso. Wyraźnie da się wyczuć jeszcze jego zapach i smak. Jednak
do ust pakuję głównie makaron, pokropiony jakimś sosem. Sałatka jest bogata, zielona. Niezbędny kwas foliowy. Na koniec
deser. Gospodyni przynosi kosz z pomarańczami. Hiszpanie
biorą go i wybierają pomarańcze. Gdy kosz dochodzi w końcu
do mnie, na dnie jest już ostatnia pomarańcza, najmniejsza,
brzydka i pomarszczona. W środku jednak nadal jadalna. Takie
życie. Czasem pomarańczowe, czasem nie. Chyba lubię Hiszpanów. Leniwie wracam na swoje łóżko. Porządkuję rzeczy. Przeglądam mapę następnego etapu. Pakuję sobie plecak na wyjście.
Gdy wstanę, będzie ciemno. Przy świetle z komórki będę musiał się ubrać i zapakować śpiwór. Wszystko muszę mieć przygotowane, aby czegoś nie zgubić, aby nie tracić czasu. Wreszcie
wyciągam się jak długi. Włączam sobie na komórce jakąś muzykę, przeglądam zdjęcia. W końcu ustawiam budzik i kładę telefon obok poduszki. Wieczór jest jakiś gorzki, oschły. Nic nie
poradzę. Mam tylko moje zdecydowanie. Ciąg upartych czyn791

ności, który pcha mnie naprzód. Więc zasypiam spokojnie. Nic
więcej już nie mogę zrobić.
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Dzień 105. Cuerres
Pochmurno. Następny długi etap. Idę. To wszystko. Po lewej
stronie piętrzą się góry, jakby miały zamiar zwalić się na tę drogę. Spomiędzy nich wypływa biała mgła. Chmury są ciężkie,
strzępią się o te ciemne, zwaliste sylwetki gór. Umysł mi wysechł. Skupiam się tylko na tym, co mnie boli albo co mi przeszkadza. Na tym, żeby dalej. Bo daleko. Żeby szybciej. Że do
domu. Gdzie on jest? Że do Polski, co zielona i przestronna.
Tymczasem Hiszpania – jeżyny i drut kolczasty. Choć jakby go
nieco mniej tutaj, w Asturii. Szlak prowadzi mnie nad ocean.
Cichy i spokojny dzisiaj. Po mojej prawej stronie w wodzie leży
głaz. Nie jest to taki sobie zwyczajny kamień czy odłamek skały. Dłuższy od boiska piłkarskiego, wysoki na jakieś dwadzieścia, trzydzieści metrów, porośnięty szarozielonym mchem olbrzym, spoczywa w przybrzeżnej wodzie. Czy kiedyś się podniesie? Czy pokaże swój prawdziwy kształt? Rozłoży mocarne,
skaliste ramiona i wypowie swoje imię, napełniając wszystkich
słyszących strachem i grozą? Nie. Nic takiego się nie stanie.
Będzie tak leżał sennie. To ludzie będą rozpościerać ramiona.
Siadać obok siebie, patrząc na niego. Przechodzić. W końcu
przestaną go zauważać. Nic gorszego nad pozostanie niezauważonym. Więc jakoś tam się przypomni, żeby nie zniknąć. Żeby
go czas i ocean nie zabrał bez słowa protestu, bez ludzkiego
wspomnienia. Bo wszystko w tych naszych wspomnieniach
jest. Każdy krzew, któregośmy się złapali, każdy człowiek, którego spotkaliśmy, każdy cud natury, który na chwilę nas zachwycił. Jesteśmy magazynem istnienia. Zwierciadłem, w którym istnieje wszystko, co się nam kiedykolwiek przydarzyło.
Cała podłość i cała nasza miłość w tym zwierciadle na zawsze
trwa. I tylko Bóg, taką mam nadzieję, może w Miłości swojej,
bo większa ona od wszystkiego, jakoś to nasze zwierciadło
przetrzeć. Zmazać brud. Otrzeć łzy. Naprawić to, co nienaprawialne. Kto wie? Może potrafi nawet utulić rozpacz. Ale tak naprawdę. Tak jakby już nigdy nie było dla niej powodu, jakby ni793

gdy nie zarysowała szkła życia, przez które patrzymy na istnienie. Z tyłu ten wielki głaz podobny jest do hiszpańskiego galeonu, z przodu do leżącego lwa. Ale tylko dla mnie. Dla innych
ludzi do czegoś całkiem innego podobny być może. Jakieś ruiny na wzniesieniu obok niego. Została ściana i łuk drzwi, patrzący pustym przejściem na ocean. Tak nie powinno być.
Wszystko, co we mnie jest, buntuje się przeciw rozpadowi.
Przeciw utracie. Ale się uczę. Cierpliwości. Nadziei. Nadziei, że
koniec to początek. Że jest coś ponad. Tym wszystkim. Coś, w
czym istnieje i ogromny skalny głaz, i jeżyny przy ścieżce, i
chmury na niebie. Ja też jakoś w tym wszystkim jestem. Razem
z Tobą.
Ścieżka zagłębia się w malownicze zarośla. Schylam się jak
mogę, ale i tak szoruję kapeluszem po gałęziach. Raz nawet obrywam kępą liści w twarz. Nie obrażam się ani się nie denerwuję. Droga, krzewy, kamienie, trudności, to wszystko jest moje.
To moi przyjaciele. Bez nich nie byłoby tego, co jest. Tej mojej
dziwacznej pielgrzymki. Więc wytrwale idę naprzód. Nie narzekam. Znoszę, co mnie spotyka. Bo tak chcę. Bo tak się zdecydowałem. Może też dlatego, bo mi obiecałeś. Sam wiesz co.
Z góry otwiera mi się widok na szeroką, piękną plażę. Nie
ma słońca, ale sporo osób jest w wodzie. Wiele z nich to młodzi
chłopcy unoszący się na swoich deskach do pływania. Czekają
na odpowiednią falę, by ruszyć w pęd i ścigać się, by mknąć i
cieszyć się. Patrzę tak na nich i się uśmiecham. Może tak powinno się żyć? Cieszyć się każdą chwilą. Wchodzić na falę i pędzić. Brać życie takim, jakie jest, a nie wiecznie być przywiązanym do tego, co będzie, do tego, co było, co może jeszcze być.
Skały przede mną tworzą wysoki na wiele metrów masywny
mur, który wchodzi głęboko w ocean. Niemal w połowie tego
muru znajduje się brama. Ostrołuk, przez który przepływa błękitny ocean. Gdybym miał czas, to bym tam poszedł albo popłynął. Stanąłbym w tej skalnej bramie i poczułbym się... sam
nie wiem, jak. Bo nie należy nazywać słowami wszystkiego. Bo
jest jakaś część naszego doświadczenia, rzeczywistości, życia,
która jest daleko poza słowami. Której słowa tylko zaszkodzić
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mogą, bo jedyne, co potrafią, to ją odrzeć z jej istoty, zredukować do czegoś, co możemy wyrazić, to jest posiadać. W magazynie pamięci, w depozycie stron zasypanych znakami alfabetu.
Więc wcale nie ma potrzeby nazywać wszystkiego. Czasem
trzeba po prostu czuć. Być. Istnieć. Bo może wtedy właśnie –
najmocniej – dotyka się życia. Proszę Hiszpanów, żeby mi zrobili fotografię na tle tego skalnego muru. Krótkie pstryk – i już.
Kolejna ramka życia zapisała się w pamięci. Ale to tylko pozór.
Trzeba ludzkiej pamięci i ludzkiego wzroku, żeby w tej magnetycznej naprawdę coś się zapisało. Inaczej będzie tylko bezładną mieszanką zer i jedynek. Stanów naładowanych dodatnio lub
ujemnie.
Idę. Chmury gdzieś powędrowały. Słońce spada z góry na
moje ramiona. Jakoś po tym wczorajszym makaronie nie czuję
się dobrze. Mijam jakieś bary, domy. Nie zwracam już na nic
uwagi, tylko chcę dojść. W te dwa dni zrobię osiemdziesiąt albo
więcej kilometrów. Tak mi wyszło z poszukiwania alberg. Poza
tym. Spieszę się. Chcę dotrzeć. Cuerres wita mnie ciepłym popołudniem. Alberga to duży dom prowadzony przez Niemców.
Jest donativo, więc nie przepłacę. Na spotkanie wychodzi mi
wysoki mężczyzna.
– Jestem Manfred – przedstawia się.
– Zbigniew. Z Polski – dodaję.
– I skąd przychodzisz, Zbigniew?
– Dzisiaj z Buelna.
– A tak w ogóle?
– A tak w ogóle to z Polski.
– Z Polski?
– Z Polski.
– A skąd z Polski?
– Z Lublina.
– Z Lublina? – Manfred marszczy brwi na chwilę. – Wiem –
rozjaśnia się. – To we wschodniej części Polski.
– Zgadza się.
– No to... zapraszam, Zbigniewie.
W środku czysto i pięknie. Dom z duszą. Manfred pokazuje
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mi salę sypialną, kuchnię, łazienkę.
– Możesz brać, co chcesz. Wszystko jest dla pielgrzymów.
– Ale... – zaczynam pytanie.
– Donativo – odpowiada Niemiec. – Masz jakieś potrzeby?
– Właściwie to chciałbym uprać swoje rzeczy. Ostatnio nie
miałem okazji.
Kąpię się, przebieram, a następnie idę do ogrodu przylegającego do domu. Mam wielką, żółtą, plastikową miednicę. Piorę
przepocone i zakurzone rzeczy. Wykręcam i wieszam na wskazanych przez Manfreda sznurkach. Wreszcie niezbędne czynności higieniczne mam z głowy. Zaglądam do lodówki w kuchni.
Stoi kilka małych puszek piwa. Biorę jedną z nich i idę do ogrodu. Rozkładam się na stojącym tam leżaku i przymykam oczy.
Spomiędzy liści drzewa zerka na mnie słońce. Drażni się z moimi rzęsami. Żartuje. Chowa się i znów się pokazuje. Pociągam
łyk chłodnego napoju. Odstawiam puszkę na trawę. Jakieś nieopanowane rozluźnienie wlewa się w całe moje ciało. Czuję,
jak niemal fizycznie ustępuje ze mnie napięcie czterdziestokilometrowego marszu. Lekki wiatr omywa moją twarz. Następny
łyk. Zamknięte oczy. Minuty. Kwadranse. Jeszcze jeden. Czuję
się lepiej. Fizycznie i psychicznie. W ogrodzie jest niewielka
kapliczka. Wchodzę tam. W ciszy po prostu jestem. Nie jestem
jednak całkiem tak po prostu. „Jestem” to dużo znaczy. Bóg też
jest. Więc jak my naprawdę jesteśmy, to jesteśmy jakoś z nim,
może w nim. A może jak jesteśmy z nim i w nim, to wtedy właśnie jesteśmy? Nie odmawiam żadnej konkretnej modlitwy. On
wszystko i tak wie.
Wracam do domu. Zagaduję Manfreda:
– Jak to się stało, że tu jesteś?
– A... kiedyś byłem pielgrzymem. Kilka lat temu doszliśmy
z żoną do wniosku, że kupimy dom i zrobimy schronisko dla
pielgrzymów.
– I tak zostałeś hospitalero.
– Dokładnie – śmieje się. – Wieczorem zapraszam cię na kolację.
W pokoju, w którym jest moje łóżko, pojawia się kolejny
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pielgrzym. To Hiszpan. Wygląda jak niepełnosprawny. Z pewnym trudem się porusza, jakby miał jakiś uraz albo problem.
Nie pytam, w czym rzecz. Zresztą widzę, że on w jakiś sposób
wstydzi się tego, że jest, jaki jest. Zna kilka słów po angielsku.
Jest pielgrzymem rowerowym. Wiele więcej nie potrafię się dowiedzieć. Jakoś mi przykro. Przykro mi, że on się wstydzi. Że
stara się nie okazywać swoich niezdarnych ruchów. Jakby miał
świadomość, że jest gorszy, brzydszy, nie taki jak inni. I narasta
we mnie złość. Bo wszyscy jesteśmy tacy sami. Bo tylko podli
ludzie uważają się za lepszych, zwłaszcza od tych, którzy wcale
nie ze swojej winy czegoś nie mają, zdrowia, urody, siły, inteligencji. Bóg jest w każdym taki sam. I nie ma powodu, byśmy
się wstydzili z jakiegokolwiek innego powodu niż nasze własne
głupie lub złe czyny. Więc się wkurzam na to jego zakłopotanie.
Ale co mam powiedzieć? Mogę go tylko traktować jak człowieka. Normalnie.
Na kolacji u Manfreda jesteśmy we dwóch. Jest też jego
żona Brigitta i para przyjaciół z Niemiec. Jedzenie jest smaczne, gospodarze przesympatyczni. Dzielę się z nimi swoimi poglądami na Camino. Tym wnioskiem, że każde Camino jest dobre, że nie da się wartościować i porównywać. Że każdy krok
na tych dróżkach, na tym zmierzaniu do Świętego Jakuba z
Composteli, ma swoją odrębną i z niczym nieporównywalną
wartość. W zasadzie myślimy tak samo. Podobnie reagujemy.
Mamy zbliżone oceny i opinie. Na deser jest melon. Manfred
kroi go na plastry. Owoc jest dojrzały i soczysty. Dobrze nam
się tu siedzi i rozmawia. Okazuje się, że przybywają następni
pielgrzymi. Gościnny i ciepły jest ten dom. Kładę się na łóżku i
uruchamiam Wi-Fi. To jedno z udogodnień, na które trudno
czasem trafić w publicznych albergach. Przenoszę zdjęcia na
zapasową kopię w internecie. Sprawdzam, gdzie jutro mogę
pójść. Wychodzi mi na to, że będzie to La Isla, miejscowość oddalona o dwadzieścia cztery kilometry. Czyli dzień odpoczynku. Zmęczenie robi w końcu swoje. Miałem jeszcze pociągnąć
zamek, przekręcić się na bok. Miałem zamknąć oczy i zasnąć.
Nie zdążyłem. Coś objęło mnie. Wzięło. Odda mnie ranem.
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Bym znowu szedł.
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Dzień 106. La Isla
Wstałem pierwszy i rządzę się u Manfreda w kuchni. Gotuję
wodę na herbatę, znalazłem w lodówce jajka i masło, więc robię sobie jajecznicę. Mam jakiś chleb. Wykładam śniadanie na
talerz i jem. Z przyjemnością. Wreszcie jak człowiek, a nie bezdomny czy oberwaniec. Częstuję się nawet dwoma ciastkami.
Wchodzą Hiszpanie. Też pichcą coś do jedzenia. Robię im
miejsce. Pakuję swój plecak. Wrzucam też do małej skrzynki
moje donativo. Niewiele tego, kolacji, śniadania i noclegu nigdzie bym za to nie kupił. Ale staram się, na miarę swoich możliwości, zrewanżować. Manfred czeka na mnie. Ma jakieś zawiniątka w misie i prosi, żebym sobie wylosował. W środku ma
być cytat z Biblii, żebym sobie przeczytał po drodze. Może to
właśnie dla mnie będą te słowa? Nie wierzę. Ale dziękuję mu
serdecznie za wszystko. Jest trochę takim ambasadorem Niemiec, strasznie dobrą robotę robi, dla ludzi, dla pielgrzymów,
dla siebie...
Po drodze czytam ten cytat, ale nie trafia jakoś szczególnie
do mnie. Pismo Święte, nabożeństwa, obrzędy, to są pomoce,
środki, narzędzia. Jak się człowiek na nich za bardzo skupi, to
umyka mu to, co najważniejsze, to, co podstawowe, to, co przed
oczami, jasno, jaskrawo, ciągle, bez żadnego przestanku. Że
tego nie widzimy, to po części dlatego, że patrzymy gdzie indziej. Właśnie na te słowa, które zamiast nas wyprowadzać
poza siebie, to skutkiem naszego błędu skupiają całą naszą
uwagę, stają się same najważniejsze i ciągle głodni jesteśmy
nowych słów, nowych pouczeń. Gdy to, co Jest, czeka i krzyczy
prosto do naszych uszu: Przestań odwracać wzrok! Popatrz w
końcu na mnie! Zapomnij o sobie! Porzuć się. Porzuć to
wszystko, co chcesz mieć. Więc te słowa są środkiem, wyrazem
czegoś, ale owo coś jest pozasłowne, rzeczywiste, żywe. Prawda to nie słowa. Bóg jest Prawdą, bo tak o sobie powiedział. I
Życiem. I chyba kocha nas do szaleństwa, bo inaczej po cóż by
nas stwarzał w każdej nanosekundzie naszego istnienia?
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Jakieś dwieście metrów nad ziemią wisi gęsta zupa chmur.
Góry po mojej lewej stronie wbijają się w tę wiszącą warstwę i
giną w niej. Idąc, mam przez chwilę takie wrażenie, jakbym
szedł pod wodą. Jakby to był świat pod powierzchnią świata
prawdziwego. Jakby ten prawdziwy był tam, ponad lustrem
chmur. Tam niebo i słońce, i wyższe góry wyłaniają się i można
widzieć daleko i pięknie. Tutaj jesteśmy wszyscy pod. Ale przecież to tylko chwila. W końcu chmury się rozejdą i niebo stanie
się częścią i mojego świata, przez który idę teraz pod górę... potem w dół... i znów pod górę. Jeżyny są niesmaczne, niektóre
już popsute. Góry śmiesznie wyglądają, ścięte poziomo przez
ten chmurzasty dywan. Dzień nasyca się ciepłem i wiatrem.
Przez chmury zaczyna przezierać błękit, po mojej prawej stronie otwiera się Atlantyk. Ten zwiastun bezkresu, za którym jakoś tak bardzo tęsknię. Leniwy ten dzisiejszy dzień. Ani raniący
słońcem, ani zamykający deszczem, ani kładący się na ramionach ciężarem długiego marszu. Droga wije się w pobliżu brzegu. Fale łamią się długimi liniami, plaże nie mają końca, ludzie
na nich maleńcy, drobne kreski naprzeciw wiecznego rytmu
morza, który był, zanim się pojawili. Czy będzie, jak znikniemy? Czy kiedykolwiek znikniemy? Jak to właściwie będzie?
Właściwie można by zejść po trawiastym zboczu, które tu jest
łagodne, wprost na plażę. Gdyby nie wszędobylski drut kolczasty. Rozciągnięty na rachitycznych drewnianych kołkach. Możesz tu, ale nie tam. Dla twojego dobra. Dla czyjegoś dobra. Zawsze ktoś kogoś jakoś ogranicza. Myślę, że Bóg to wolność.
Wolność całkowita. Bez żadnych ograniczeń. Można wszystko i
można wszędzie. Jedynym jej ograniczeniem jesteśmy pewnie
my sami. Jedynym wyjściem z tej wolności jest możliwość zapadnięcia się do wewnątrz. Tylko tak można być wolnym od
Boga. Tylko w sobie samym. W swoim własnym więzieniu,
które uczyni nas na zawsze niezależnymi od Niego, skazanymi
na zamknięcie i skowyt, bo przestrzeń nasza zamyka się wtedy
w nas samych, czyli de facto jesteśmy nigdzie. A chcieliśmy
być wszędzie. Chcieliśmy wszystko mieć właśnie w sobie,
wszystko posiadać, wszystko przeżywać, wszystkiego doświad800

czać. A mamy tylko siebie, zapadamy się ku sobie. W siebie.
Taka jest alternatywa dla tego zagubienia się w Bogu, w Życiu,
w Miłości, która nie ma początku i nie ma końca. Która cała
jest dla nas. Jeśli tylko zrobimy ten jeden krok, ten jeden z kroków, jakie robimy na pielgrzymce naszego życia. Krok przekroczenia siebie. Dalej? Nikt nie wie, co dalej. Dalej JEST. I to wystarczy. Trochę to szalona, rzecz jasna, decyzja, taki krok. Ale
czy da się żyć bez szaleństwa? Czy takie życie, samo w sobie,
nie jest wówczas szalone?
Spotykam innych pielgrzymów. Wyprzedza mnie jakaś
dziewczyna. Chwilę później skośnooki pielgrzym. Chyba rozmawiają ze sobą. Przyjmuję to wyprzedzenie ze spokojem. Czekam na podejście. Spotykamy się na nim ponownie. Ciągle tak
mam, że na podejściach jestem najszybszy. Wyprzedzam najpierw Azjatę, potem tę Europejkę. Dumny jestem z siebie.
Śmieszne to, ale jakoś wpisane gdzieś we mnie. Dążenie do
współzawodnictwa, do porównywania efektów. Niestety na zejściu znów zostaję z tyłu. Oboje skaczą jak kozice po nierównościach terenu. Ja stopy stawiam ostrożnie, kijami amortyzuję
przeciążenia. Nic na to nie poradzę. Zatrzymuję się. W dole kolejna zatoka i zagłębiona w niej plaża. Ile razy już widziałem
ten widok? I ciągle się zatrzymuję? Może śmierć albo starość to
jest taki stan, kiedy człowiek przestaje. Przestaje się zatrzymywać, przestaje się dziwić, przestaje się zachwycać. Stawać i w
tym oniemieniu, być z tym i w tym, co napotyka. Może jesteśmy wiecznym poznawaniem, może życie to jest coś wiecznie
nowego? A gdy wszystko stanie się znane, gdy już wszystko
wiemy i nic nas nie dziwi, to może nie ma po co żyć? No bo po
co?
Droga wysypana jest kamieniami. Nic nie szkodzi, podeszwy mam grube. Zielone wzniesienia i doliny tuż nad oceanem. Ścieżka biegnąca po ich grzbietach i w zagłębieniach.
Wije się i skręca. Biegnie gdzieś do przodu. W uszach szumi
wiatr. Daleko przede mną następny pielgrzym. Ma granatowy
plecak i biały trykot.
Odchodzę od oceanu. Chmury znów gęstnieją i opadają jesz801

cze niżej. Nawet pobliskich wzniesień już nie widać. Krawędź
chmur wisi na wysokości jakichś stu metrów, wszystko, co wyżej, znika jakby ucięte pędzlem, nożem. Nieważne. Dochodzę
do La Isla. Przede mną rozwidlenie drogi. W lewo jakaś bardziej podrzędna droga, w prawo, prawie na wprost, normalna
szosa, a wzdłuż niej chodnik. Na wysepce rozdzielającej te
dwie odnogi stoi słupek i wskazuje, że należy wybrać kierunek
w prawo. Nieco dalej umieszczona jest nowa niebieska tabliczka ze znakiem Camino i strzałką w lewo. Na słupie, na którym
ta tabliczka jest umieszczona, nieco poniżej narysowana jest
strzałka na wprost i podpis „BICI”, znaczy rower. Jeszcze dalej,
już za wysepką, jest brązowe drogowe oznaczenie kierunku do
Santiago de Compostela, wskazuje ono w lewo. Stoję i się przyglądam. Jakież to urocze. Jakież hiszpańskie. W prawo, w lewo,
prosto, jak tylko chcesz. Kogo obchodzi kierunek? Bawmy się!
Wyciągam mój GPS. Chwila oczekiwania. Z analizy mojej pozycji na mapie dochodzę do wniosku, że główna droga doprowadzi mnie na nocleg do La Isla. Idąc w lewo, po prostu minąłbym tę miejscowość. Tylko co potem? Fiesta?
Dochodzę do miasteczka. Pytam o albergę, bo oczywiście
strzałki znikają. Co za dużo, to niezdrowo. Idę za wskazaniami
kolejnego przechodnia i docieram do jakiegoś domu, pod którym widzę pielgrzymów z plecakami.
– Hola! – witam się po hiszpańsku. Brzmi to jak „Ola!”.
Zdrobnienie od Aleksandra albo Olga jest chyba najczęściej
wymawianym imieniem w Hiszpanii. Oczywiście w uszach Polaka.
– Hola! – odpowiada mi młody Hiszpan.
– Mówisz po angielsku? – pytam.
– Trochę.
– To alberga?
– Nie. Ale tu musisz się tu zarejestrować, żeby dostać miejsce w alberdze. Zaraz wyjdzie taka starsza pani, zaczekaj.
Babcia pojawia się chwilę potem. Tak ją nazywam w myślach – babcia. Jest szczupła, strasznie zasadnicza i ma siwe
włosy. Od razu widać, że nie ma z nią żartów. Jakiś niemiecki
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taki charakter, no. Dopełniam formalności i po chwili, z grupą
pielgrzymów, pod dowództwem starszej pani, wędruję do albergi. To niewielki parterowy dom, położony stosunkowo niedaleko. Zastanawiam się, skąd miałbym wiedzieć, że najpierw trzeba pójść do domu tej pani? I jak go właściwie znaleźć? Mój
młody rozmówca ma na imię Xabi.
– Xavi? – upewniam się.
– Nie. Xabi.
– A... Bo pamiętam, że był taki piłkarz.
– Tak, wiem – uśmiecha się Hiszpan. – A ty jesteś Zbigniew.
– Otwieram szeroko oczy. – Wiem – śmieje się ponownie – spotkałem takiego Hiszpana z Madrytu i opowiedział mi o tobie.
Mówił, że jest taki Polak, który idzie z samej Polski. Więc od
razu pomyślałem, że to ty.
– Hiszpana z Madrytu? – dopytuję nieufnie.
– Tak. Szliście razem kilka etapów. W Santillana del Mar on
nie znalazł noclegu w alberdze, w której byłeś.
No i tak człowiek robi się sławny. Zajmujemy łóżka. Ja jestem głodny, więc pierwszą rzeczą, jaką robię, to wychodzę po
zakupy. Ładna ta La Isla. Mała miejscowość tuż nad oceanem.
Idę między domkami. Ulice są wąskie. Dzieci grają w piłkę.
Wychodzę do centrum, to jest miejsca nad brzegiem. Duży bar.
Obok niewielki sklep. Nie mają makaronu. Dostaję jednak
wskazówki, jak znaleźć inny sklep, tam makaron ma być. Kilkaset metrów dalej już nowe osiedle, wielorodzinne bloki. Jest
też mały supermarket. Wszystkiego pod dostatkiem. Oprócz tradycyjnych zakupów inwestuję w dużą puszkę klopsików w sosie pomidorowym. Waży pewnie z kilogram. W końcu kupuję
też loda i piwo. Raz na jakiś czas trzeba sobie dogodzić. Słodycz czekolady miesza się w moich ustach z łagodnością zamrożonej śmietany. W środku jeszcze jakiś nugat. Gryzę następny kęs. Przymykam oczy. W drugiej dłoni mam reklamówki
z zakupami. Gdy dochodzę nad ocean, siadam na długiej ławce.
Patyczek wrzucam do pobliskiego kosza. Otwieram puszkę
piwa. Przede mną raj. Taki niewystrzałowy, ludzki, ale zawsze.
Dzieci szaleją w wodzie, dorośli w plażowych strojach chodzą,
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kąpią się, leżą na ręcznikach. Wokół ruch, relaks, poczucie, że
życie jest dobre. Piwo sączę powoli. Nigdzie się nie spieszę, bo
etap był krótki i mam sporo czasu. Tak jestem tu, z tymi wszystkimi ludźmi. Razem z nimi cieszę się. Że nie pada. Że ładnie
tak. Że czasem dobrze jest żyć. Czas też przestał pędzić i po
prostu prześwieca między sylwetkami przechodniów, odbija się
od powierzchni oceanu, pędzi z unoszonymi wiatrem drobinami
piasku. Dobrze, że tu jestem, ale pora do albergi. Muszę sobie
ugotować obiad, popatrzeć, co dalej, dokąd jutro będę szedł. Do
schroniska blisko. Docieram bez trudu mimo braku strzałek.
Wykładam zakupy i biorę się za tę puszkę klopsików. Nie ma
własnego otwieracza. Wyciągam mój składany nóż i kroję metalowe wieczko. Ostrze wchodzi jak w masło, jest specjalnie
utwardzone, ale mniej odporne na korozję, za to z tą puszką radzi sobie bez problemów. Makaron już się gotuje. Otwartą
puszkę z klopsikami wstawiam do drugiego garnka z gorącą
wodą. W alberdze jest już wielu pielgrzymów. Jest też ten Azjata i ta dziewczyna, para, która mnie mijała po drodze. Przysłuchuję się im z uwagą i mam wrażenie, że z powodzi różnych
słów wyławiam jakieś znajome dźwięki.
– Przepraszam – mówię w swoim języku – jesteś z Polski?
– No tak – odpowiada dziewczyna. – Justyna jestem.
– Zbigniew – odpowiadam i uśmiecham się. To ciągle wielka
ulga spotkać kogoś z kraju. Móc porozmawiać w języku, w jakim poznało się pierwsze słowa. – Reflektujesz na mały obiad?
Klopsiki z makaronem.
– Nie... dzięki – odpowiada Justyna.
Zaczynamy rozmawiać. Ona spod Torunia, ja z Lublina.
Dziesiątki pytań, wrażeń. Ślicznie tak. Wykładam gotowe jedzenie.
– Wiesz co? – zaczyna Justyna.
– No?
– Właściwie to może zjadłabym trochę.
– Nie ma sprawy – śmieję się – mam tak dużo, że sam nie
dałbym rady, w takich opakowaniach sprzedawali.
Dzielę ten obiad mniej więcej po równo. To znaczy chyba ja
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mam trochę więcej. Klopsiki są smaczne. Jak na swoją cenę zupełna rewelacja. Obok nas siadają Xabi i Min, bo tak ma na
imię Azjata, którego widziałem na szlaku. Min jest Koreańczykiem i pokłócił się ze swoim szefem. Skutkiem tego stracił pracę i postanowił pójść na Camino. Jest jeszcze młody, więc w
gorącej wodzie kąpany. Choć takie konflikty to u Azjatów chyba rzadkość. Tam liczy się autorytet szefa, kogoś starszego i posłuszeństwo. Więc może w nim jest coś z zachodniego indywidualizmu? Zaczynamy w tym polsko-hiszpańsko-koreańskim
gronie całkiem poważne i ciekawe rozmowy. O swoich motywacjach. O życiu. O Camino. Nie mogę uwierzyć, że jesteśmy,
w sumie, tak bliscy sobie. Że tak podobnie myślimy. Ciągle
mnie to dziwi w kontaktach z innymi ludźmi, z innych krajów,
kontynentów, kręgów cywilizacji i kultury. Wcale nie ma barier
między nami w tej rozmowie. A nie jest ona o byle czym. Tylko
o tym, co jest ważne, po co się idzie i temu podobne.
Dokąd jutro pójdziemy? Chyba wszyscy do Villaviciosa. To
będzie odejście od oceanu w głąb lądu. Justyna planuje potem
pójść w kierunku Oviedo, na szlak Camino Primitivo. Ja deklaruję, że będę szedł del Norte. Jak już coś wybrałem, to chcę to
dopiąć do samego końca. Po Villaviciosa del Norte prowadzi do
Gijon. Popisuję się też swoim koreańskim. Kiedyś uprawiałem
taekwondo, więc przynajmniej liczyć potrafię. Min kiwa z akceptacją. Dobrze pamiętam: jeden, dwa, trzy... U nich taekwondo to sport narodowy. W wojsku też uczą. W końcu rozchodzimy się od tego stołu. Wychodzę i siadam chwilę przed albergą.
Dobrze mi z tymi ludźmi. Sympatyczne to miejsce. Jutro prognoza pogody zapowiada gorąco. Gdy odejdzie się od linii
brzegowej, to nie ma chłodniejszego wiatru znad oceanu. Będzie więc trudniej. Porządkuję swoje rzeczy. Rozścielam śpiwór. Wychodzę jeszcze na krótki spacer, obserwując, jak powoli
gaśnie dzień. Sto szósty. Każdy inny. Tylko noce podobne. No,
może poza tą w Santillana del Mar, w czasie której praktycznie
nie spałem. W końcu zalegam na swoim łóżku. Już nic nie pozostało mi do zrobienia. Sen jest jak dobry znajomy, jak towarzysz na szlaku. Ja go znam i on zna mnie. Nie musimy sobie
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nic mówić ani niczego ustalać. Po prostu przychodzi, a ja jestem mu wdzięczny, że każdorazowo następnego dnia oddaje
mnie lepszym, zdrowszym, silniejszym niż to było wieczorem.
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Dzień 107. Villaviciosa
Znów blisko. Dwadzieścia cztery, mniej więcej, kilometry.
Idę wąskimi drogami. Czasem asfalt, czasem grunt. Dzień jeszcze nie w pełni, więc mgły. Dróżka spada w dół. Przechodzi
między dwoma białymi domami o czerwonych dachach. Potem
ostro w górę, zakręt. Bo bokach zielone wzgórza. Droga się po
nich i między nimi wije. Proza życia, proza pielgrzymowania.
Pogubiłem towarzyszy. Gdy wychodziłem, było nas kilka osób,
ale nie wiedzieliśmy, w którą stronę z albergi. Ja się zdecydowałem pierwszy i tak na razie idę. Pewnie mnie dogonią, a potem znów ja będę z przodu. Pochylony słupek po prawej stronie
drogi znów ma trzy strzałki, dwie w prawo, jedna w lewo. Jedna z dróg jest prawdopodobnie dla rowerów, bo jest też napis
„BICI”, ale która? Konia z rzędem. Tuż nad kopułami wzgórz
unosi się wciąż mgła. Taki to zielono-szary krajobraz. Może to
nie mgła, tylko chmury? W końcu już jedenasta. W ciągu następnej godziny zamglenia stają się już tylko wspomnieniem.
Idę pod autostradą. Tylko wysokie eukaliptusy sięgają jej wstęgi, przerzuconej na betonowych wspornikach w górze. Ile to
może być metrów? Dwadzieścia? Trzydzieści? Wchodzę pod
ten wspornik. Nade mną dwie oddzielne taśmy z betonu, asfaltu
i stali. Od spodu są ciemnoczerwone. Piękną tę technikę mamy.
Ja przemieszczam się jak żuk pod tymi cudami, po których w
górze mkną samochody.
W końcu dogania mnie Min. Jest ode mnie dużo niższy, ale
ma strasznie silne nogi. Zamieniamy parę słów, ale jest gorąco,
teren jest nierówny, idziemy szybko, więc nie ma jakoś czasu i
energii, żeby porozmawiać. Dowiaduję się, że Justyna rzeczywiście zdecydowała się iść do Oviedo, więc spać będzie poza
Villaviciosa. Idziemy razem blisko godzinę. Tuż przed Villaviciosa Min chce odpocząć. Ja idę dalej, zwłaszcza że znów przez
cały dzień mam kłopoty z brzuchem. Kupię sobie w Villaviciosa środek na przeczyszczenie i wreszcie mi wszystko przejdzie.
Coś z tym muszę zrobić. Nie dam rady dłużej tego tak ciągnąć.
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Słońce jest niemożliwie gorące. Do miasta, jak zwykle, zejście
w dół. Tym razem łagodniejsze. Jakoś tak przyjemniej się czuję
wśród cywilizacji. Samochody, sklepy, apteki. Nie zginie człowiek. Nabywam w aptece przy ulicy jakieś proszki. Wezmę sobie i rano będę jak nowy. W centrum miasta znajduję biuro informacji turystycznej. Obsługująca kobieta jest uprzejma i nawet zna kilka słów po angielsku. Nie żeby zaraz jakieś dyskusje
rozpoczynać, ale podstawowe pytania i odpowiedzi są dla obojga nas zrozumiałe. Nie ma tutaj albergi publicznej. Zaznacza mi
na mapie prywatną. Wychodzę na zewnątrz, ustawiam się z tą
mapą tak, by odpowiadała obrysowi ulic. To blisko. Idę w prawo, potem dwa razy w lewo. Widzę dużą zieloną tablicę: „ALBERGUE HOSTEL VILLAVICIOSA”. Mężczyzna w środku,
za kontuarem, jakiś trochę nieobecny. Gdy pytam jednak o nocleg, ożywia się i sprawnie pomaga mi wypełnić formalności.
Piętnaście euro. Nie mam wyjścia. Mój pokój jest na górze. To
dobry pokój. Ma balkon wychodzący na ulicę. W środku są trzy
piętrowe łóżka. Jest też łazienka i ubikacja, dwa w jednym. Wybieram łóżko na dole, przy samym balkonie. Wyciągam zakupione proszki. Wpatruję się w opakowanie. Wewnątrz jest ulotka. Odczytuję z niej tyle samo informacji, co z opakowania.
Czyli zero. Łykam proszek i popijam wodą. Chyba farmaceuta,
który mi to sprzedał, wiedział, co robi. Miałem plecak i muszlę,
i w ogóle wyglądałem przecież na pielgrzyma, a pielgrzymom
się kawałów nie robi. Raczej ich tu lubią. Siedzę przez chwilę.
Nic się nie dzieje. To pewnie później. Biorę puste reklamówki,
zwijam je i wychodzę na miasto. Na ulicy spotykam Mina.
– Gdzie śpisz? – pytam.
– W hostelu.
– Takim z zieloną tablicą?
– Nie. Tam trochę dalej.
Mieszam się z tłumem. Idę uliczkami. Oglądam miasto. Dochodzę do niewielkiego, ale ładnego kościółka. Przystaję i czytam tabliczkę z informacjami. Będzie msza. Jutro. Jutro pewnie
będę w drodze. Idę dalej. Budynki, skwery, sklepy. Znajduję
duży, tani supermarket. Mają tu chyba wszystko. Ładuję do
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wózka arbuza i resztę potrzebnych zakupów. Gdy wracam do
swojego pokoju, na schodach spotykam Xabiego.
– Też tu mieszkasz? – pyta.
– Aha – kiwam głową.
– Słuchaj, a może pójdziemy połazić po mieście? Co ty na
to?
– Czemu nie.
– To za piętnaście minut?
– Okej.
W pokoju robię szybką toaletę. Żeby wyglądać jak typowy,
to jest turystyczny pielgrzym. Tylko brody nie zgolę. Bo nie
mam jak. Chwilę później jestem na dole. Xabi i dwójka innych
Hiszpanów zabierają mnie ze sobą. Po drodze zwijamy Mina i
jakichś Niemców. Szykuje się sympatyczny wieczór. Idąc, czuję
się jednak dziwnie. Najwidoczniej tajemniczy proszek nie chce
czekać na noc, tylko już zaczyna działanie. Przepraszam Xabiego i wracam do pokoju. W samą porę. W międzyczasie do mojego pokoju zawitała hiszpańska rodzina, pięcioro ich. Schodzę
na dół i siadam z najstarszym chłopakiem w patio na dole hostelu. Oglądamy telewizję. Na ekranie Vuelta Espania. Chłopak
mówi po angielsku. Pyta mnie o wrażenia z Hiszpanii. Jak ją
postrzegam na tle innych krajów, przez które szedłem. Co mi
się podoba, a co nie. Biorę bezwiednie pilot do ręki i przełączam. Jakiś rzut dyskiem. Znów program sportowy. Ale zaraz,
zaraz... to Polak na ekranie.
– O popatrz, to sportowiec od nas – wskazuję mojemu nowemu znajomemu sylwetkę masywnego lekkoatlety na ekranie.
Sportowiec pochyla się, obraca, bierze zamach i niewielki krążek szybuje w niebo. Wyświetlają wynik. Ponad sześćdziesiąt
siedem metrów. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Inni zawodnicy też rzucają.
– Więc nie bardzo rozumiem – tłumaczę mu – dlaczego w
Hiszpanii tak mało Hiszpanów jeździ hiszpańskimi samochodami. Gdzie patriotyzm? Czemu kupujecie chętnie obce?
– Też nie wiem – przyznaje młody człowiek. – Ja jeździłem
seatem i nie był w niczym gorszy od innych.
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– No właśnie, tym bardziej. Macie piękne drogi. Świetną infrastrukturę. Ale wiesz, często widziałem hasła separatystyczne.
U was regiony faktycznie chcą być niezależne.
– No, tak właśnie jest. Baskowie chcieli niepodległości, teraz
Katalonia. Hiszpanie nie czują się bardzo związani z własnym
krajem. Częściej z własną prowincją.
– A najładniejsze miasto, jakie do tej pory widziałem, to chyba San Sebastian. No i Bilbao.
W trakcie naszej rozmowy kończy się konkurs rzutu dyskiem. Patrzę na ekran. Pojawia się informacja, że Piotr Małachowski miał najdalszy rzut i że zdobywa złoty medal mistrzostw świata. Obok niego drugi z moich rodaków, Robert
Urbanek, ma medal brązowy. To teraz są mistrzostwa świata?
Nic o tym nie wiedziałem. Mój młody rozmówca cieszy się razem ze mną z sukcesu naszych dyskoboli. Miłe to dla mnie. Tu,
w niewielkiej hiszpańskiej miejscowości, też Polaków widać.
Choćby poprzez sport. Niestety ze względu na skutki kuracji,
muszę ponownie wrócić do pokoju. W alberdze jest sprawne
Wi-Fi, więc archiwizuję sobie zdjęcia i przeglądam internet.
Wysyłam pocztę elektroniczną. Robię wpis na blogu. Mało tych
wpisów, bo też i ciężko mi się pisze na telefonie komórkowym.
Nie jestem jak ci młodzi mistrzowie kciuka. Ja szybko piszę tylko na klawiaturze. Pojawiają się pozostali lokatorzy pokoju.
Martwią mnie te moje wizyty w toalecie. Okropna sprawa. Ten
proszek jakiś atomowy chyba. Gdy zapada zmrok i wszyscy się
kładziemy, nie mogę usnąć. Na zewnątrz głośno gra muzyka.
Wstaję i wychodzę z pokoju, z albergi. Jest po północy. Na ulicach mnóstwo ludzi. Większości już paruje z głów. Idę do centrum. Tam ustawione jest podium, reflektory, głośniki, chyba jakieś występy. W całym mieście słychać głośne granie. Niektórzy z przechodniów poprzebierani są w dziwne stroje. Jakby
wielki bal karnawałowy. Jeśli coś warto w Hiszpanii, to chyba
bawić się i bawić. Są w tym Hiszpanie prawdziwymi mistrzami.
Nigdy im dosyć. Pełny spontan. Wracam do pokoju. Niestety,
noc mam niespaną. Przez otwarty balkon dobiega ciągle muzyka. Godziny wloką się jedna za drugą. O trzeciej nadal głośne
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granie. Fiesta. Zabawa. Do upadłego. Schodzę na dół albergi do
wejściowego holu. Siadam, kładę się na kanapie. Godziny jak
koła w błocie, powoli, mozolnie. Wracam w końcu na górę, do
pokoju, bo proszek ciągle działa. Noc powoli rzednie. Leżę na
łóżku. Moje oczy są nadal otwarte.
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Dzień 108. Villaviciosa
Pochmurno. Rodzina, która spała razem ze mną w pokoju,
wyraziła mi współczucie.
– Pewnie trochę chory jesteś.
– Trochę – odpowiedziałem. – To przejdzie.
Czułem się strasznie nieswojo, bo i im pewnie przeszkadzałem. Idę teraz do kościoła. Nigdzie dziś nie pójdę. Zostaję w
Villaviciosa. W sumie to niedziela. Więc to może się jakoś tak
złożyło. Nie wiem, czy zdarzenia ku czemuś prowadzą, mają
swój sens, znaczenie. Dawniej przywykłem przypisywać im takie znaczenie. Wszystko jest po coś. To się stało dlatego, a tamto dla czegoś innego. Więc to wszystko, ten mój pomysł, łyknięcie tabletki, wcześniejsze kłopoty może prowadziły do tego,
żebym został na niedzielę w Villaviciosa. Jednak teraz tak nie
patrzę na życie. Nie doszukuję się ukrytych znaczeń. Przyczynowości i dróg przeznaczenia. Po prostu jest, jak jest i muszę
sobie z tym radzić. Nie zostaję więc, bo niedziela, tylko dlatego, że nie mogę iść dalej. Mógłbym mieć problemy po drodze,
nie tylko ze zmęczeniem, a wtedy stałbym się problemem dla
innych i dla siebie samego. W życiu bardziej niż przeczuciami i
emocjami, trzeba się kierować rozumem. Tak właśnie czynię.
To dopiero trzeci dzień, od kiedy wyszedłem z domu i będę odpoczywał w drodze do Santiago. Pierwszy miałem w Opocznie,
gdy nie byłem w stanie iść dalej. Drugi to był dzień odpoczynku w Vézelay. Teraz tu.
Kościół Santa Maria de La Oliva jest uroczy. Niewielki, symetryczny, bardzo stary, z kamienia. Charakterystyczna płaska
dzwonnica. Obok kościoła sporo ludzi. Staję nieco dalej. Przychodzi ksiądz. Otwiera drzwi, te z boku, a nie główne, na froncie świątyni. Jestem w środku. Za chwilę msza. Ludzie rozmawiają ze sobą i rozglądają się na wszystkie strony. Są u siebie.
Ksiądz pojawia się tym razem w ornacie i zaczyna się msza.
Jest nawet kazanie, którego nie rozumiem. Gesty na szczęście
znam, kolejność elementów mszy ta sama. Myślę, że odprawia
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się po hiszpańsku, to znaczy nie tak dostojnie jak w Niemczech,
nie tak nabożnie jak w Polsce i nie z takim uroczym zapałem
jak we Francji. Po hiszpańsku to dla mnie po ludzku, zwyczajnie, codziennie bardziej. Ale to są tylko odcienie mszy w wykonaniu różnych narodów. W sumie, w końcu to jest to samo.
Czytania, modlitwy, gesty, eucharystia, komunia. Jeśli się wystarczająco długo to powtarza, to w końcu wchodzi to człowiekowi w krew. Pamiętam, że brakowało mi mszy, gdy szedłem
przez protestancką część Niemiec. Teraz przydałaby się po polsku.
Gdy wychodzę z kościoła, już pada. Niebo ma kolor sinostalowy. Chmury jakby odrywały się od niego i strzępami już wisiały tuż nad ziemią, roniąc deszcz. Lustra kałuż odbijają świat,
kolor nieba, zarysy budynków. Wszystko mokre. Ludzie trochę
skurczeni, schowani pod kapturami, osłonięci parasolami. Robią drobniejsze kroki. Chodzą szybciej. Tylko samochody wydają się zadowolone z tego deszczu, jakby specjalnie na niego
wychynęły ze swoich garaży, by się obmyć, wyczyścić, błyszczeć. W sumie deszcz wcale ich nie wyczyści, ale ileż rzeczy
robimy, choć nie przynoszą tak naprawdę pożądanego skutku.
Rano zjadłem w alberdze śniadanie i poinformowałem właściciela, że chcę zostać na drugi dzień. Śniadanie było płatne
dwa pięćdziesiąt, następny dzień dodatkowo piętnaście euro.
Zdawał się zadowolony. Wchodzę do pustego już pokoju i padam na łóżko. Oczy mam chyba czerwone. Zwykle po nieprzespanej nocy mam takie. Pojawiają się na nich maleńkie naczynia krwionośne. A może to coś innego. Zamykam je. Leżę głową w stronę balkonu. Z zewnątrz dobiega mnie równe bębnienie deszczu. Powoli się uspakajam. Cichnę. Deszcz mnie kołysze, powietrze jest świeże, przesycone wilgocią, lekko chłodne.
Jakoś tak dobrze mi. Obracam głowę na bok. Przytulam policzek do poduszki. Podciągam nogi...
Gdy otwieram oczy, jest wczesne popołudnie. Patrzę za siebie. Niebo jest błękitne. Siadam na łóżku. Pora coś zjeść. Mam
mnóstwo jedzenia. Po kościele zaszedłem do supermarketu.
Dziś byłem w alimerce, wczoraj w mercadonia, oba tanie i mają
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podobny asortyment. Nakupiłem nawet słodyczy, co oczywiście
godne nagany. Zajadam się i patrzę przez balkon na cieszące się
słońcem miasto. A może tak pojechać nad ocean? To kilkanaście kilometrów. Jeden z Niemców, którego spotkałem wczoraj,
mówił, że można pojechać na plażę busem. Zabieram więc niezbędne rzeczy i wędruję po schodach na dół. Gospodarz tłumaczy mi jak dojść do tego busa. Dworzec znajduję bez problemu.
Pusto. Jedna starsza kobieta i jakaś para młodych ludzi, najwyraźniej po wczorajszej fieście jeszcze nieźle wstawionych. Przekomarzają się ze sobą i żywo dyskutują. Wreszcie kobieta zwraca na mnie uwagę i podchodzi.
– Cześć. – Jest młoda, ładna i nie do końca trzeźwa.
– Cześć.
– Czekasz na coś? – Ze zdziwieniem odnotowuję, że mówi
po angielsku.
– Tak. Czekam na bus na plażę.
– To świetnie. My też jedziemy tym busem. Będzie za piętnaście minut. To bardzo piękna plaża. Umiesz pływać?
– Trochę.
Zaczyna mi udzielać porad i informacji. Mężczyzna, w podobnym stanie jak ona, nawołuje od czasu do czasu z ławki, na
której siedzi. Dowiaduję się, że plaża jest dobra, wspaniała, najpiękniejsza, najczystsza, niesamowita, robiąca wrażenie, najlepsza, fantastyczna i doskonała. Dowiaduję się też, że bus jedzie
dwadzieścia minut, że ostatni jego powrót znad plaży jest o siedemnastej czterdzieści pięć, więc jak będę wracał, to muszę koniecznie zdążyć, bo potem nie będę miał innego środka transportu.
Dziwnie się czuję, rozmawiając z nią. Z jednej strony mówi
lekko niezbornie i wylewnie, jak to po alkoholu. Z drugiej jest
bardzo sympatyczna i naprawdę pomocna. Busem ma kierować
ich przyjaciel, Manuel. Oni tu mają, a może wypożyczyli, dom i
właśnie do niego wracają.
Podjeżdża ten bus. Cena umiarkowana. Wsiadają jeszcze
dwie osoby. Droga mija mi bardzo szybko, bo dawno niczym
nie jechałem i z ciekawością patrzę na mknące krajobrazy. Gdy
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wysiadam, przede mną faktycznie jest plaża. Idę poprowadzoną
przez piasek drogą. Wszędzie ludzie, jedni się kąpią, inni leżą
na kocach, ręcznikach. Mam niecałe dwie godziny. Parkuję
obok wieży ratowników. Rozkładam tam swoje rzeczy i wędruję w stronę morza. Ocean jest ciepły. Jeszcze kilka kroków i
wpadam nurkiem pod wysoką falę. Czuję, jak woda obmywa
mnie od czubka głowy przez całe ciało, aż odrywa się gdzieś na
łydkach. Nie wypływam od razu. Robię rozgarniający wodę
ruch rękami. Poruszam nogami. Jeszcze raz. Wreszcie się wynurzam. Powietrze wpada do moich płuc. Kolejna fala chłoszcze mnie pianą. Rzucam się w nią i w następną. Wokół mnie kipiel białych bąbelków. Odwracam się na plecy i zaczynam płynąć. Nadchodzący grzbiet wody całkiem przykrywa mi twarz,
ale to mi nie przeszkadza. Miarowe ruchy ramionami. Teraz
czas na oddech. Następna fala i następne przykrycie. Spadam w
dół, jakby woda zapadała się po przejściu fali. Ale po chwili
znów mnie unosi. Raz, dwa, raz, dwa, pracują moje ramiona.
Następna. Przechodzę do pionu. Wciąż mam jeszcze grunt pod
nogami. Nie odważę się wypłynąć dalej. Nie na Atlantyku, nie
w sytuacji, gdy nie jestem pewien własnego organizmu. Zmęczonego marszami, dzisiaj – nieprzespaną nocą. Nie. Nie tu i
nie teraz. Odwaga, poza pewnym progiem, staje się groźną głupotą. Czy taką głupotą było wybranie się w tę podróż? Myślę że
nie. Kolejna fala zabiera mnie ze sobą. Kładę się na niej i biję
dłońmi wodę, i mknę razem z nią w kierunku brzegu. Znów staję. Pozwalam sobie na zabawę z tym żywiołem. Wyskakuję i
nurkuję. Płynę pod wodą, to znowu po jej powierzchni. I tak jestem najdalej ze wszystkich kąpiących się. Tylko jakaś kobieta
podpływa w moim kierunku. Pojawiające się jednak ruchy powrotne, ciągnące mnie w głąb oceanu, skłaniają mnie do przeniesienia się na większą płyciznę. Tam zresztą jeszcze bardziej
pieni się woda. Celowo wystawiam plecy albo klatkę piersiową,
by fala uderzyła w nie z całą siłą. Rozlega się taki dźwięk, jak
klaśnięcie w dłonie. Bryzgi wody i piany lecą na wszystkie strony, słońce przegląda się w nich i błyszczy. Znów nurkuję. Kocham wodę. Gdy zachowa się rozsądek, to człowiek jest w niej
815

bezpieczny. Może bezpieczniejszy niż na lądzie. W końcu, zmęczony, wychodzę na brzeg. Moje nogi drżą, choć przecież wcale
nie chodziłem. Na skórze są drobne krople wody. Idę w kierunku pozostawionych rzeczy. Wszystko w porządku. Nie chcę się
kłaść. Wysycham, chodząc wzdłuż plaży. Potem siadam na
ręczniku i patrzę na ludzi. Na ten zgiełk głosów. Na kolory parasoli, ręczników, strojów. Na piłki podskakujące tu i ówdzie.
Jakiś krążek szybuje między dorosłym mężczyzną i małym
chłopcem. Wiatr jest delikatny, powietrze ciepłe. Takie późne
popołudnie nad Atlantykiem w Hiszpanii.
Do wody wchodzę jeszcze raz. Tym razem na krócej. Nie
mam sił. Trochę mnie to dziwi, ale tak to odczuwam. Gdy w
końcu wysycham i odpoczywam, idę do pobliskiej przebieralni.
Mieści się w długim blaszanym białym kontenerze. Tam też są
toalety. Suchy i przebrany drepczę na przystanek. Nie muszę
długo czekać. Bus pojawia się dziesięć minut przed godziną odjazdu. Kierowca zaprasza mnie do środka. Jestem jedynym pasażerem. Wnętrze jest klimatyzowane. Patrzę na zegar umieszczony ponad przednią szybą. Siedemnasta czterdzieści, czterdzieści jeden, kierowca uruchamia silnik. Siedemnasta czterdzieści dwie, ruszamy z miejsca i bus odjeżdża. Patrzę i rośnie
we mnie zdziwienie. Może on wie, że już nikt nie przyjdzie. Ale
to przecież jest ostatni bus. Co, jeśli ktoś przyjdzie o planowej
godzinie odjazdu? O siedemnastej czterdzieści pięć? I dlaczego
właściwie odjeżdżać trzy minuty wcześniej? Ot, Hiszpania –
myślę sobie, powłócząc oczami po migających widokach. Do
Villaviciosa dojeżdżam sam. To chyba nie był opłacalny kurs.
Wysiadam i zamiast wprost do albergi, idę pochodzić po mieście. Jest nowoczesne i zabytkowe. Ma różne części. Mnie się
podoba ta część nowoczesna. Ładne bloki, szerokie place, tafla
wody pośrodku. Wychodzę na ulicę, którą doszedłem do tej
miejscowości. Raz jeszcze ją przechodzę, skręcam w te uliczki,
które zaprowadziły mnie do biura turystyki. Jest w człowieku
taka chęć powrotu. By zobaczyć znowu to, co się widziało
pierwszy raz. Kiedyś tam. Odwiedzając takie dawniej poznane
miejsca, w jakiś sposób odwiedzamy siebie. Siebie tamtego.
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Siebie sprzed dni, miesięcy. Siebie sprzed lat. Jakby spinamy
czas klamrą i udowadniamy, że nasze istnienie jest większe niż
czas. Że czas go nie ogranicza ani nie unieważnia. Więc właśnie
tak, odwiedzając miejsca minione, wracamy nie tylko do
miejsc. Wracamy do własnej przeszłości. Najczęściej do czasu,
gdy wszystko było pierwsze, gdy smakowało najbardziej, najmocniej, gdy dotykało najbezpośredniej. Może samego serca
nawet. Więc chcemy znowu dotknąć swojego serca. I być.
W pokoju spotykam Hiszpana, którego pamiętam z Buelna.
Pewnie szedł wolniej i teraz się spotkaliśmy. Na noc zostajemy
już we dwóch. Niestety połknięta wczoraj tabletka znów daje
znać o swoich tajemniczych właściwościach. Szczęściem nie
tak mocno, jak poprzedniej nocy. Mimo że nigdzie dzisiaj nie
poszedłem, jestem bardzo zmęczony. Nie pamiętam, co się
działo tego dnia. Nie wiem, że kąpałem się w morzu, że byłem
w kościele, że robiłem zakupy. Nic już nie wiem, gdy wpadam
w ciemność. Ciemność, która nie jest groźbą ani niebezpieczeństwem. Ciemność, która jest snem, wytchnieniem, schronieniem, niezbędnym wypoczynkiem. Nie mam jej nic do powiedzenia, bo relacje między nami nie polegają na słowach. Po
prostu jesteśmy dla siebie. Istnieje nawet taka możliwość, że to
wcale nie jest ciemność. Bo ciemność to wrażenie koloru czarnego, tymczasem w moim śnie nie ma żadnych kolorów. Kontakt z nim mam gdzieś głębiej. Gdzieś poza kolorami. A może
to wcale nie jest sen, tylko Ten, który na mnie czeka? Może na
ten czas przepadam w Nim właśnie i On o tym doskonale wie, a
ja wiem to też dokładnie, tylko nie tutaj, gdzie funkcjonują myśli i słowa, ale gdzieś nieskończenie głębiej i dalej. W końcu zamykam oczy, zapominam słowa. Pewnie znów będę, ale to już
jutro.
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Dzień 109. Gijon
W dole pofałdowany dywan z krótko przystrzyżonej trawy,
rozciągający się na jakiś kilometr lub dwa w kierunku Villaviciosa. W jego środku oczko wodne, w którym przegląda się stalowe niebo i postrzępione kontury drzew. Hen, za zabudowaniami miasta wyrasta górski masyw. Ciągnie się jak leżący potwór
albo gigantyczny pociąg, który zastygł w drodze i po prostu
jest, bo się zapomniał, bo mgła, bo tak naprawdę niknie w
chmurach.
Mokro jest i chłodno. Po dwóch nieprzespanych nocach, ta
druga nieco lepsza, idę do Gijon. Trochę w strachu. Jak będzie.
Czy wreszcie moje ciało wróci do normy. Czy zacznie funkcjonować tak, że nie będę się musiał nim zajmować. Dość mam
przecież kłopotów z drogą, z pogodą, z pieniędzmi. Z rozstaniem. Właściwie to wszystkiego mam już coraz bardziej dość.
Znużenie gdzieś wkradło się w mój układ nerwowy i synapsami
ścieka do mojej świadomości, jak ta szarość z nieba, która spływa na dół mgłą, rozmyciem kształtów, wilgocią, co się wciska
pod kurtkę i koszulę.
Idę, bo muszę. Bo tak postanowiłem i od tego postanowienia
nie ma odwołania. Dziś nie idę szlakiem. Zdawał się prowadzić
w te góry, które widzę przed sobą. Tam deszcz, potoki błota, ślizgawka. Dziś chcę po prostu dojść. Po jak najmniejszej linii
oporu. Bo jestem zmęczony, podrapany okolicznościami, poobijany przypadkami. Więc idę wzdłuż szosy. Będzie dalej, ale bez
sensacji. Pewna droga, zero przygód. Jakiś „uprzejmy” kierowca zwolnił i zaczął coś do mnie pokrzykiwać. Pewnie chciał poinformować mnie, że to droga dla niego, a dla mnie szlak Camino jest parę kilometrów obok. – No hablo castellano – reaguję.
Żegnaj, poligloto. I co może ten człowiek zrobić, skoro oprócz
hiszpańskiego nie zna ani słowa?
Zaczyna padać. Wszystko tonie w szarej mgle. Świat staje
się nieostry, niepewny. Dosłowność, której tak na co dzień człowiek pragnie, ustępuje przypuszczeniom, domysłom, daje pole
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wyobraźni. Ale zamiast malować to, czego nie widać, jakoś zapada się ku sobie. W rytm padającego deszczu. W rytm wbijających się w asfalt kroków. I cichnę tak. Pokonując kilometry.
Trzymając się lewej krawędzi drogi. Nasłuchując sygnałów z
organizmu, czy już zawarliśmy trwały rozejm, czy też będą jakieś bunty dalej.
Mimo wszystko jakoś lubię. Lubię to skąpanie w szarej nieokreśloności, we mgle i w deszczu, co przesłania. Co? Wszystko. Zacierają się wtedy granice. A granice zawsze ograniczają.
Więc więcej staje się możliwe. Wzrok nie ma się na czym
oprzeć, leci nad doliną, nad wierzchołkami drzew, mknie ku
podnoszącym się czapom wzgórz, by w końcu już nie wiedzieć:
chmura to czy daleki cień jakiejś góry. Nic wtedy nie wiadomo.
Świat jest jakby na początku. Jakby wszystko dopiero miało się
stać, zmaterializować, zbudować. Jakby trzeba dopiero wszystko to odkryć, poznać, a teraz jest jeszcze niedookreślone, to jest
młode, czekające. Czy będzie można zawsze poznawać? Czy
kiedyś nie będzie granic? Czy będzie można przepaść w tej nieokreśloności, by się wynurzyć gdzieś, kiedyś, w całkiem nowym, w nowym zupełnie świecie?
Ta rozmywająca wszystko szarość ma jeszcze jedną cechę.
Ukrywając wszystko przede mną sprawia, iż idę jakby w miejscu. Przemieszczam się, ale wciąż idę w tym przemgleniu. Więc
mój świat jest malutki i rozmyty. Więc tak naprawdę niosę tę
niewielką przestrzeń ze sobą. I jakbym wcale przez ten świat się
nie przesuwał. Godziny zlewają mi się w jedno, kilometry znaczą tylko postępujące przemoczenie. Deszcz składa się z nieskończonej ilości maleńkich kropelek, które niby to spadają, ale
zdają się być bardziej zawieszone w tej mgle. Wpadają pod rękawy, wpełzają pod kurtkę. Robię się cały wilgotny, ale nie
ustaję. Nie robię przystanków. Zamykam się w tym marszu i
powtarzalnym wysiłku. Mocniej i mocniej. W Gijon nie ma publicznej albergi. Będę nocował na kempingu przed tym miastem. Mijam jakieś jabłonie. Dziwne te jabłonie w Hiszpanii.
Biedne takie. Gdzie im do polskich, nawet takich dzikich. Próbowałem parę razy zjeść jabłko. Przykre doświadczenie.
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Przed Gijon jest drogowskaz w lewo. Kemping Deva. Asfalt
lśni od deszczu. Odnajduję domek, który jest recepcją. Pierwsza
dobra wiadomość – można przenocować. Druga? Jest na miejscu mały sklepik. Kupuję w nim tylko pieczywo i wodę. Nic innego dzisiaj nie będę jadł. Wystarczy. Mam kluczyk do domku i
mapkę z narysowanym jego położeniem. Kemping zajmuje spory teren. Rozmaitego przeznaczenia zabudowania i małe drewniane kempingowe domki. Przechodzę przez przejście w ciągu
zabudowań gospodarczych i idę w kierunku rzędu ciemnobrązowych chatek. W mojej są już goście. Anglik i dwaj Hiszpanie.
Niemożliwie ciasno. Toaleta jest też maleńka. Próbuję rozwiesić kurtkę na piętrowym łóżku. Spada. Zresztą może ktoś przyjdzie jeszcze spać. Posilam się tym, co zakupiłem. Deszcz potężnieje, to słabnie, ale ciągle pada. Gryzę bagietkę. Powoli,
ostrożnie, zapoznaję się z jej smakiem. To będzie mój jedyny
posiłek dzisiaj. Nie chcę mieć więcej sensacji. Chcę przespać
nadchodzącą noc. Wychodzę na zewnątrz, bo deszcz zelżał na
chwilę. W jednym z domów rodzaj świetlicy, zaglądam tam
przez okno. Dzieci się bawią, biegają, krzyczą. Nic z tego. Nie
pochodzę. Jest strasznie nieprzyjemnie i chłodno. Wracam do
domku. Mamy nowego lokatora, młody Czech z Pragi. Jest
sympatyczny i dobrze mówi po angielsku. Widać, że jest dumny
ze swojego kraju. Co rusz podkreśla jego piękno i jakieś tam
osiągnięcia. Byłem w Pradze. Znudziła mnie. Ale Czechów lubię.
Jeden z Hiszpanów jest tak naprawdę Francuzem. Właściwie
to, jak mówi, sam nie jest pewien, czy bardziej jest Francuzem,
czy Hiszpanem. Przyjechał do Hiszpanii kilkanaście lat temu i
już tak zostało. Pytam go, co jest lepszego w Hiszpanii w porównaniu do Francji. Zaczyna się plątać, motać, opowiadać coś
w kółko. W końcu wniosek jego jest taki, że nie wie. Mój wniosek jest taki, że nie chce nikogo urazić. Ani Hiszpanów, że coś
we Francji jest lepsze, ani Francuzów i Francji, że coś w Hiszpanii jest lepiej. Ta ostrożność aż przebija z jego kluczenia. Jakby był Polakiem, to bez oporów by wygarnął, co mu się nie podoba. My mamy chyba dar otwartej krytyki. A może tylko ja
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mam i rozciągam tę moją przypadłość na moich rodaków? Przechodzimy na tematy kulinarne. Okazuje się, że pory spożywania posiłków w Europie zależą od szerokości geograficznej. Im
ta szerokość większa, to znaczy im bardziej na północ, tym
wcześniej się spożywa główne danie dnia i tym wcześniej kończy się jeść. U nas po godzinie dziewiętnastej właściwie już się
nic nie je. W Hiszpanii czy nawet we Francji to czasem za
wcześnie, żeby usiąść do stołu. Czuję się jakiś stłamszony w tej
ciasnocie, wilgoci, padającym na zewnątrz deszczu. Łóżko trochę krótkie. Więc lekko zwijam nogi w śpiworze. Ktoś gasi
światło. Zostaje tylko noc i deszcz. Jego rytm, jego rym, jego
wieczne opowiadanie, że z każdą kroplą niesie ziemi życie, niezbędny napój wszystkim roślinom i zwierzętom. Ale ja nie wierzę w te opowiadania. Wiem, że zwierzęta piją z rzek i jezior.
Więc oddzielam z jego opowieści wszystkie słowa, tak że zostaje sam szmer i to on właśnie jakoś mnie przenika, jakby wpadał
przez uszy do mojego wnętrza. Jakby przynosił życie mi samemu. Obmywał mnie z brudu i potu. Ze zmęczenia i zwątpienia.
I z ciemnych myśli, które dziś ciągnęły się za mną jak ogon.
Zanurzam się w nim jak w morzu. Płynę razem z nim w noc, w
ożywczą podróż, z której jutro się wyłonię, lepszy, młodszy, silniejszy, znów gotowy do drogi.
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Dzień 110. Avilés
Nie pada. Dziwne. Przed domkiem, z którego właśnie wyszedłem, siedzi mój przyjaciel z Anglii. Narobiło się tych przyjaciół. I to wcale nie na niby. Nie na zawsze, rzecz jasna. Spotykamy się i rozstajemy, ale przyjaciółmi jesteśmy prawdziwymi.
Nie dzielą nas bariery ani konwenanse, ani uprzedzenia, ani
zbytnia samokontrola. Dobrze być z ludźmi po prostu tak, na
Camino. Ale czas już iść. Niebo ciężkie i wilgotne. Pobyt w Villaviciosa jakoś mnie zmiął. Nie zgniótł całkiem, ale straciłem
sporo wigoru. Ten deszcz zalał jakąś iskrę we mnie. Żyłkę
przedsiębiorczości, niecierpliwość oczekiwania, żądzę, by dalej
i po nowe. Teraz został mi goły marsz przez pochmurną Hiszpanię.
Gijon wita mnie labiryntem małych uliczek. Trochę rozpaczliwie czepiam się żółtych strzałek. Wypatruję ich z napięciem.
Nie chcę się zgubić w mieście. W lewo, w prawo, dwa skrzyżowania prosto, teraz znów w lewo. I tak ciągle. Po półtoragodzinnym marszu docieram do jakiegoś placyku. Nieżyjący mężczyzna ma na nim swoje popiersie. Pamięć o nim żyje zatem.
Przynajmniej w rejestrze pomników. Może też w ludziach, co tu
mieszkają, bo może znają go i czymś się zasłużył. Ja siadam na
ławce obok tego postumentu. Naprzeciwko mnie „Meson El Estanco”, nie wiem, co to jest. Kwiaty w oknie. Wygląda na restaurację. Naprawdę. Naprawdę nie chce mi się już iść. Czy
psychika może się męczyć tak jak nogi? Czy może się zużywać
tak jak buty? Czy to może być normalny proces zużycia, a nie
jakiś wewnętrzny upadek motywacji? Może to wcale nie moja
wina, że wewnątrz mnie pada deszcz i jest siwo, i pochmurnie.
Może to, że siedzę tu tak, ze zwieszoną głową, to mechaniczny
skutek. Sam nie wiem, czego. Drogi. Jakichś przeżyć, które, dodane do siebie, tworzą niewidoczny łańcuch, co się zaczepia
gdzieś o myśli, uczucia, emocje i ciągnie człowieka do ziemi.
Jem kupiony wczoraj chleb. Póki co zostanę przy tym chlebie.
Muszę sobie wyregulować wreszcie trawienie. Podnoszę się i
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zapinam plecak. Może raczej to moja wola mnie podnosi i powoduje, że ramiona podnoszą i zapinają na moich biodrach plecak. Niedługo się rozjadę. Zacznę rozmawiać sam ze sobą, prowadzić wewnętrzny dialog i spór. Bo czym jestem w końcu?
Tym poczuciem zmęczenia i jakiejś beznadziejności? Czy
czymś, co mnie pcha ciągle naprzód?
Ulice Gijon stają się szersze, otwierają się jak rzeki, które rosną wraz z każdym dopływem. Samochody, tłumy ludzi. Trzymam się znaków. Teraz są wmurowane w płytki chodnika.
Sympatyczne, metalowe muszle. Dużo łatwiej je pominąć niż
żółte strzałki umieszczane wysoko. Widzę innych pielgrzymów.
Wymieniam nieśmiertelne Buen Camino i czuję się lepiej. Człowiekowi pisane jest bycie z ludźmi. Tylko wymieniając się z innymi jakoś tak... rośniemy. Istniejemy. Jesteśmy. Jesteśmy sobie
nawzajem potrzebni. Czasem o tym zapominamy w imię idei, w
imię walki o siebie, w imię żarłoczności, wskutek której, gdybyśmy mogli, to pożarlibyśmy cały świat.
Po drugiej stronie ulicy majestatyczny kościół. Wchodzę do
wnętrza. Ciemno. Daleko, kilkadziesiąt metrów przede mną,
krzyż i dwie plamy światła, jedna u jego podstawy, druga na postaci rozpiętej na tym krzyżu. Posadzka lśni, jest z czarno-białych rombów. Rzędy drewnianych ławek. W całym kościele
może dziesięć osób, może mniej. Idę do przodu, w końcu klękam. Nie wejdę w ławkę, bo nie chce mi się zdejmować i zakładać ponownie plecaka. Schylam się. Niknę. Milknę... Jestem.
Boże mój. Jestem. Jestem tu. O nic nie proszę. Prosić będę, jak
wstanę, jak będę szedł drogą, jak będę tam sam, wtedy wiesz
dobrze, że Ciebie poproszę. Poproszę o wszystko. O tych
wszystkich cudownych ludzi, jakich mi dałeś na tej drodze. Ale
o co dla nich prosić? O zdrowie, to pewne. O pieniądze? Może
trochę też. Nie jestem purytaninem. Pieniądze są potrzebne. O
przyjaciół? Pewnie też. Wie każdy, kto ma przyjaciela. Więc o
co jeszcze? Co najlepsze dla nich by było? O siłę? O uśmiech?
Może w końcu o to, żebyś, do jasnej cholery, w jakiś cudowny
sposób, niezrozumiały dla nas, niewidoczny i niepojęty, nieprzewidziany i niemożliwy, żebyś po prostu narodził się w ich
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sercach, przynosząc im to wszystko, o co Cię posądzamy, miłość, spokój, pewność, radość i to wszystko bez granic. I to
wszystko bez warunków. I to wszystko tak po prostu, bo niczym innym nie jesteś. Żebyś i mi kiedyś... sam nie wiem, żebyś po prostu był. Żebyśmy mogli pogadać. Wiem. Mam cykora. Więc znów robię to, co mogę, co, niczego nie wyrażając,
wyraża wszystko. Cichnę, milknę.
Ciężko się było podnieść z kolan. Przywarłem do tej posadzki. Jakaś pani mi się przygląda. Pewnie niezbyt często pielgrzymi zaglądają do kościoła. Mają inne ważne sprawy. Do czasu.
Do czasu. Miasto znów otwiera się przede mną. Szlak wiedzie
mnie do nabrzeża. Wybetonowana przestrzeń, równe rzędy latarni, przystrzyżone niewielkie drzewa, porozrzucane w tej
przestrzeni ławki. Niebo i ten beton mają w zasadzie ten sam
kolor. Strzałka na najbliższej latarni też jakby wyzuta z żółci.
Jej kolor jest jakiś szarobrązowy.
Kolejne znaki szlaku w końcu wyprowadzają mnie z miasta.
Droga jak to droga. Wszystko już widziałem. Ale chyba nie
wszystko czułem, no może ostatni raz w Polsce, kiedy mijałem
jakieś instalacje KGHM pod Legnicą. Teraz czuję coś podobnego. Nieprzyjemny, słodkawy, duszący zapach. Po prawej, w oddali, wysokie kominy. Gdy pochodzę bliżej, widzę ciągnące się
hale przemysłowe. Wszystkie mają kolor rdzy, brązowoszary.
Nie wiem, co się tu produkuje, ale to pierwszy widok jakiegoś
zakładu przemysłowego w Hiszpanii. Kłęby białej pary wzbijają się do góry. Pewnie coś wytwarzają. Coś potrzebnego. Trzydzieści lat temu, gdy mieszkałem w przemysłowej dzielnicy Lublina, to można było śmiało zamknąć oczy w autobusie komunikacji miejskiej i zbudzić się na miejscu, bo aromat był zupełnie unikalny. Teraz fabryka zamknięta. Jakieś niedobitki coś
produkują, poza tym magazyny i drobna inicjatywa. Było, minęło.
Mijam jeden z partyzanckich punktów dożywania pielgrzymów. Pod niewielkim daszkiem są owoce, woda i jakieś inne
drobiazgi. „Tylko dla pielgrzymów” – głosi napis w kilku językach. Nie mam ochoty, nie częstuję się. Na kolejnym podejściu
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doganiam jakąś młodą kobietę. Ma czarne włosy i okulary.
Buen Camino. Nazywa się Julia i jest Austriaczką. Zaczynamy
iść razem. Kilka minut później spotykamy skrzyżowanie, ale
nie ma oznaczeń szlaku. Przeprowadzamy krótką naradę i
wspólnie wybieramy drogę w prawo. Julia próbuje mnie poczęstować awokado, ale się krzywię i odmawiam. Rozmawiamy o
pielgrzymowaniu, o narodowościach.
– Wy to jesteście trochę jak Niemcy – wysuwam przypuszczenie.
– No co ty?! – zaprzecza żywo. – Austriacy są zupełnie inni
niż Niemcy.
– Jak to inni? Mówicie tym samym językiem, mieszkacie
koło siebie, macie chyba wspólne pochodzenie.
– Nie... – kręci głową. – Austriacy są dużo bardziej żywi,
kontaktowi. Tacy... – szuka właściwego określenia – lżejsi.
Niemcy są sztywni.
– No tak – przyznaję jej rację – w końcu Wiedeń to stolica
walca.
Droga, teraz już polna, prowadzi ostro pod górę, więc rozmowa się urywa. Przy następnym skrzyżowaniu spotykamy
dwójkę innych pielgrzymów, to Hiszpanie, kobieta i mężczyzna, zastanawiają się, którędy iść. Trzydzieści metrów dalej na
drodze stoi koń. Samodzielnie, bez żadnego wozu ani uprzęży.
Bez właściciela, bez jeźdźca. Bez pozwolenia na podróżowanie
szlakiem świętego Jakuba. Koń jest biały i dobrze mu z oczu
patrzy, choć może trochę smutno. Moje towarzyszki, trochę
przelęknione, przyglądają się temu zjawisku. Podchodzę do niego. Wyciągam dłoń i kładę mu na pysku. Czuję szorstką sierść.
Przesuwam góra, dół. Nie ucieka. Nie cofa łba. Patrzy na mnie.
– No. Bywaj. – Klepię go na pożegnanie.
Schodzi trochę z drogi na pobocze. Idziemy teraz we trójkę,
ja i dwie kobiety. Julia mówi po hiszpańsku, więc rozmawia z
naszą nową towarzyszką. Tempo niestety drastycznie spada,
więc ruszam szybciej i wkrótce zostaję sam. Las, drzewa, zieleń. Dłonie z kijami same się wyciągają. Krok mam długi. Alberga w Avilés czeka na mnie. Do samego miasta nie robię już
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żadnych przystanków. Wchodzę w szeroką ulicę. Trzymam się
strzałek. Przede mną duże rondo pokryte kwiatami. Szybko
znajduję wejście do albergi. Od ulic oddziela ją brązowo-czerwony mur. Sama alberga, za nim, jest w kolorze ultramaryny.
Nie podobają mi się te kolory. Jeśli chodzi o barwy, to najpiękniejsza jest zdecydowanie Francja. Hospitalero mówi po angielsku, co dla mnie jest przyjemną niespodzianką. Płacę, podaję
swoje dane i mogę ruszać na salę. Jest duża. Pewnie ponad
pięćdziesiąt łóżek. Tylko niektóre są zajęte. Idę przez tę salę,
szukając najlepszego posłania. Przy ścianie niestety jest grzyb.
Dalej jest kilka łóżek tradycyjnych, to jest niepiętrowych. Wybieram jedno z nich. Przynajmniej nie będę miał nikogo nad
głową. Jest prawie siedemnasta. To jeden z dłuższych dni, jeśli
chodzi o czysty marsz. Tuż po mnie dociera Michel, Czech, którego poznałem w Gijon. Wędrujemy pod prysznic. Niestety
trzeba wyjść na zewnątrz budynku i po schodkach wejść do łazienki. Mydło w dłoni, kilka minut. Zimno trochę, więc szybko
wycieram się ręcznikiem i pędzę z powrotem. Muszę przeprać
sobie koszulki, bo w Gijon tego nie zrobiłem, a są wilgotne i
przepocone. Wieszam je na jednym ze sznurków rozpiętych
między albergą a łazienką. Gdy wracam, spotykam Elę. Widzieliśmy się pierwszy raz kilka dni temu, w La Isla. Rodzice Eli
wyjechali do Niemiec, więc ona jest Niemką polskiego pochodzenia. Trochę razi mnie jej fryzura. Połowa głowy jest wygolona na zero, na drugiej pukle włosów. Pojawia się też Hiszpan
rowerzysta, spotkany przeze mnie w Cuerres. Siadamy na chwilę we trójkę. Ela wyraźnie pokasłuje. Wędruję do swojego plecaka i po chwili wracam z witaminą C. Dziękuje i łyka. Od razu
jej lepiej. Albo przynajmniej weselej. Ela ma ukulele.
– Zagraj coś – proponuję.
– A co?
– No nie wiem. Może „Hallelujah” Cohena.
Ela zaczyna grać, śpiewamy.
– Ty potrafisz śpiewać – chwali mnie na koniec.
– E tam. Czasem się trochę drę – żartuję.
Biorę puste reklamówki i idę do miasta po zakupy. Hospita826

lero reklamuje mi stare miasto, tłumacząc, jak dojść do marketu. Rzeczywiście – jest. Robię zakupy i przez chwilę idę po tym
starym mieście. Próbuję się jakoś nim zachwycić, ale nie potrafię. Może te kamienice i stare, może zabytkowe. Jakoś do mnie
jednak nie przemawiają, ani kształtem, ani kolorem. W alberdze, po powrocie, zastaję Julię. Przyszła sporo później ode
mnie. Jej towarzyszki jeszcze nie ma. Podobno została gdzieś
przed miastem w oczekiwaniu na autobus. Część zakupów przeznaczam na następny dzień, arbuza i trochę pieczywa biorę ze
sobą i wychodzę przed schronisko. Jest tu niewielki plac, stoliki, krzesełka. Siadam obok Eli. Chwilę później przychodzi Julia. Częstuję je arbuzem. Dosiada się dwóch Belgów z niemieckojęzycznej części Belgii. Rozmawiamy, jak to pielgrzymi. Żartujemy, śmiejemy się. Po pewnym czasie jednak konwersacja
przechodzi na język niemiecki. Cała czwórka mówi po niemiecku, więc rozmawiają ze sobą w tym języku. Siedzę niemo, bo
nie rozumiem. Kolejne wymiany zdań odbijają się ode mnie jak
gałęzie od pędzącego samochodu. Staję się zbędnym elementem tego germańskiego towarzystwa. Po paru minutach milczenia, w środku rozmowy, wstaję i idę do albergi. Przygotowuję
sobie wszystko do jutrzejszego dnia. Na komórce sprawdzam
prowizoryczne mapy. Będę szedł do Soto de Luiña. Dystans jest
różny w zależności od źródła informacji. Wędruję zagadnąć hospitalero na ten temat.
– To wszystko nieprawda, co piszą – macha ręką. – Tak naprawdę to jest jakieś trzydzieści dziewięć kilometrów.
Dziękuję mu i wracam. Nie wiem, komu wierzyć. Hiszpania.
Najgorzej wygląda prognoza pogody. Cały dzień ma padać.
Taki czas. Dobrze, że dzisiaj buty mam suche. Z przyjemnością
wsuwam się w mój czerwony śpiwór. Gdy jest gorąco, mam do
niego pretensje, że przecież mógłby być lżejszy, delikatniejszy,
że przecież nie ma co się tak opatulać. Teraz się do niego
uśmiecham. Dobrze tak. Zaciągnąć zamek, włożyć głowę w
kaptur i poczuć ciepło. W tym cieple gaśnie na sali światło. Gasnę i ja, bo jestem bardzo zmęczony.
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Dzień 111. Soto de Luiña
Pada i pada. I bez końca pada. Idę w deszczu albo może raczej poprzez deszcz. Bo ten deszcz bardziej jest, aniżeli pada.
Jest w powietrzu, jest naokoło mnie, jest hen, przede mną we
mgle, w której giną zawieszone między zboczami gór estakady
dróg. Liście palm pochylają się w dół, jakby chciały strzepnąć z
siebie tę przejmującą wilgoć. Wszystko staje się mokre. Wilgoć
pojawia się wszędzie, jakby znikąd. Bo przecież nie ma ulewy.
Szumu deszczu, który biczami smagałby ziemię, który tańczyłby w kałużach koncert deszczowych baniek i tysięcy małych
plusknięć, które razem składałyby się na to znane mi doznanie
deszczu. Idę jakby w skraplającej się chmurze. Nawet nie jestem pewien, czy jeśli wszedłbym pod dach, to byłbym wolny
od tej wilgoci. Gdy idę w dzień, gdy słońce, gdy niebo na
wskroś, to jestem. Jestem wszędzie. Jestem w zielonych obrysach drzew, jestem w bezkresie nieba, biegnę spadającą w dół
drogą, co się wije między wzgórzami. Rosnę razem z paprociami w lesie. Szumię z wiatrem. Czasem, w miastach, pnę się po
murach kościołów, cieszę oczy kolorami placów, towarzyszę
dzieciom w ich zabawach. Znów mam siedem lat i latam za piłką, i kopię ją, i śmieję się. Gdy pada deszcz, to się kurczę. Maleję do przestrzeni dwa na jeden metr. Wszystko wokół mnie,
zamiast się otwierać, napiera na mnie, zwala się na mnie zamgloną, mokrą niewyraźnością. Więc dokładnie widzę tylko
skrawek drogi, przyglądam się i jestem tak naprawdę tylko na
tym jej skrawku, którego dotykają właśnie moje stopy. I siedzę
tak w mojej kurtce, pod kapturem, staram się, by nogi nie ustały, kontroluję ręce trzymające kije, bezradnie przesuwam wzrok
po szarości, by chwilę później znów pozwolić mu przywrzeć do
powierzchni drogi. Marsz, zamiast być wędrówką przez świat,
staje się czystym niemal doświadczeniem wewnętrznym. Sporem z trudnościami i brakiem elementarnego komfortu. Nie, nie
jest mi zimno. Ciało rozgrzewa się od wysiłku, więc to nie jest
największy problem. W butach mam wodę. Każdy krok i czuję,
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jak przepływa przez wyściełającą je gąbkę. Raz, dwa, raz, dwa.
Czasem tak w życiu jest, że nie ma widoków, widoków na przyszłość, widoków na lepsze życie, jakichkolwiek widoków. I
mimo to trzeba iść. Trzeba wpaść wtedy w swoje serce. Bo nic
innego nam nie zostaje. Trzeba jakoś znaleźć w nim trochę ciepła, trochę zapału. I iść. Na przekór pogodzie. Iść z samego siebie. Bo w ten sposób dajemy. Dajemy coś z siebie. W tej ponurej, pochmurnej rzeczywistości stajemy się czymś, co ją ożywia. Nasza wola, nasze zdecydowanie, nasz marsz podtrzymuje
ten świat. Przed osunięciem się w niebyt, stagnację, smutek,
rozpad. Więc idę. Międlę w ustach smak tego dnia. Smak kilometrów w zamknięciu deszczem, smak godzin przebytych w
szarości. Jestem pluskiem butów. Parciem przez tę niewyraźność. Polskim pielgrzymem idącym przez hiszpański deszcz.
Soto de Luiña. Alberga mieści się w budynku przypominającym małą szkołę. Gdy do niej wchodzę, uderza mnie jakiś marazm. Teraz silniej czuję przejmujący chłód i wszechobecną, zawieszoną w powietrzu wilgoć. Stalowe, piętrowe łóżka na dużej
sali. Leżą na nich ludzie. Nikt się nie odzywa. Zupełna cisza.
Wychodzę do przedsionka przed salą do spania. Wieszam kompletnie mokrą kurtkę, na niej pokrowiec na plecak. Buty zostawiłem na zewnątrz. Jest mi jeszcze chłodniej. Widzę wolne dolne łóżko. Ściągam polar – mokry. Spodnie – szkoda gadać.
Rozwieszam jak potrafię na barierce łóżka. To na nic. W tej
temperaturze i wilgotności powietrza nic nie wyschnie. Jakaś
kobieta na łóżku z lewej strony obraca się w czarnym śpiworze.
Wszyscy chowają się w swoich, by uciec przed tym przejmującym deszczem, który, teraz tego doświadczam, zdaje się i tu jakoś wnikać. Wciskać się mikrokroplami przez szczeliny, wisieć
w powietrzu i wszystkich nas przyprawiać o dreszcz. Szczęściem plecak w środku suchy. Wkładam drugie spodnie i bluzę.
Wsuwam się do śpiwora i staram się jakoś ogrzać. Jakoś przeschnąć. Jakoś wrócić do stanu, w którym człowiek nie czuje się
osaczony.
Stopniowo przychodzą nowi pielgrzymi. Zaczynają się rozmowy. Zapala się światło. Życie jakby wraca do tego miejsca. I
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ja wstaję. Wędruję, by zaparzyć sobie herbatę. Kobieta, którą
widziałem wcześniej, zagaduje mnie po angielsku. Nie mam
ochoty na rozmowę. Na nic nie mam ochoty. Wszystkie moje
rzeczy, które przemokły w trakcie marszu, są nadal mokre. Do
niewielkiego stolika przynoszę trochę jedzenia, które niosłem
ze sobą. Przysiada się młody mężczyzna. Jest z Luksemburga.
Mówię, że szedłem przez Schengen. Pytam w jakim języku
mówi się w Luksemburgu.
– W luksemburskim – odpowiada.
– Żartujesz.
– Nie. To nasz język.
– Pierwsze słyszę – oponuję.
Luksemburczyk idzie w odwrotną stronę. Właściwie to nie
wiem, dlaczego. Zaczął w Santiago i idzie teraz w stronę granicy z Francją. Można rozmaicie. Wieczorem przybywa hospitalero i woła wszystkich, bo ma coś bardzo ważnego do przekazania. Rozkłada na dużym stole jakieś mapy i tłumaczy.
– O co chodzi? – pytam jednego ze słuchaczy, który mówi
po angielsku.
– Jest nowe Camino. Nowy szlak wyznaczyli.
Hospitalero, widząc, że nie wszyscy rozumieją po hiszpańsku, prosi tego pielgrzyma o tłumaczenie. Wyznaczyli nowy
szlak, któremu nadali nazwę Camino Naturale. Jest o wiele lepszy od poprzedniego szlaku i od tej pory należy iść tym nowym
szlakiem. Na mapach, zdjęciach rozłożonych na stole hospitalero pokazuje, gdzie szlak się rozwidla i jak trzeba iść, żeby iść
nowym szlakiem.
– Nowy szlak jest oznaczony żółtymi strzałkami – tłumaczy.
– A na czym polegają różnice między żółtymi strzałkami
oznaczającymi stary szlak a żółtymi strzałkami oznaczającymi
nowy szlak? – pytam poprzez naszego tłumacza.
Hospitalero nie potrafi odpowiedzieć. Te nowe są nowe.
– Ale czym się różnią? Kolorem? Kształtem?
– No, to trudno powiedzieć. Tu na mapie można zobaczyć,
gdzie trzeba skręcić w lewo, żeby nie pójść starym szlakiem.
Ten nowy jest krótszy i o wiele, wiele piękniejszy.
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Dostajemy wszyscy niewielkie żółte strzałki, które możemy
sobie przypiąć. Nie bardzo wiem, gdzie. Wrzucam odznakę do
kieszeni. Koniec spotkania. Koniec przemowy. Można wracać
do śpiwora. Ten śpiwór teraz to cały mój świat. Oaza ciepła i
bariera dla mokrego powietrza, które na zewnątrz. Za oknami
dalej deszcz. Czy on się nigdy nie skończy? Czasem się tak
nam zdaje, że nasze cierpienie nie będzie miało końca, że ciąg
porażek, kłopotów, sytuacji nie do wytrzymania nigdy się nie
zmieni i zostaje nam już tylko znoszenie tego, co jest. Nie
wiem. Nie wiem, czy deszcz przestanie padać. Nie wiem, czy
cień, który spotyka człowiek w swoim życiu, kiedyś gdzieś
przepadnie i wzejdzie znowu słońce. Wiem, że trzeba iść. Krok
za krokiem. Dzień za dniem. Wiem, że trzeba mieć cel, jakby
nierzeczywisty on nie był, zawsze jest celem. Gdy go mamy,
nasze życie staje się drogą i niezależnie od pogody, jaka w nim
panuje, będziemy zawsze mozolnie przesuwać się do przodu.
Na przekór chmurom, na przekór deszczom, na przekór własnemu poczuciu beznadziejności i frustracji. Ten cel nas zakotwicza, ciągnie, pozwala nam przekroczyć czasem samych siebie,
to jest wyjść poza ten zbiór pragnień, marzeń, oczekiwań, który,
przy długiej presji złej życiowej pogody, może się skurczyć,
skarleć, zmaleć. Ten cel w jakiś sposób zaczepiony jest w naszym sercu. I wtedy w nim samym znajdujemy siłę, by iść i nic
nas nie może zatrzymać. I w końcu wychodzimy. Ponad pogodę, ponad wszelkie okoliczności, ponad siebie. Ja idę do Santiago. Czy to miejsce? Czy coś więcej? Nie wiem. Nie spekuluję.
Zostaję na tych prostych prawdach. Że gdzieś tam jest. Że Jakub, być może, jest tam pochowany. Że Bóg chyba istnieje. Że
przecież w końcu szukam prawdy. Prawdy o życiu. Prawdy o
sobie. Prawdy jako takiej. Prawdy, która nie byłaby słowami.
Prawdy, która byłaby samym życiem. Dotykalnym, namacalnym, odczuwalnym. Obracam się na bok. Zwijam się na chwilę
w moim śpiworze. Prawda jest dla mnie prosta. Na zewnątrz
jest zimno i pada. Ja muszę odpocząć i nabrać sił. Przede mną
jest droga. I gdzieś tam... Santiago.
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Dzień 112. Cadavedo
Zimno jest i wilgotno. Zieleń drzew jest ciemna, przygaszona, mokra. Daleki skrawek Atlantyku ma kolor nieba, czyli
można zapomnieć o błękicie. Pastelowe krowy na trawiastym
zboczu zdają się jakieś zapomniane w tej szarości. Po prostu są,
nie wykazując istotnych objawów życia. Całkiem jakby je tam
ktoś namalował, bo tak powinno być, bo bez tych zwierząt obraz nie miałby właściwej kompozycji, zrównoważenia, wymowy.
Camino Naturale, reklamowane przez hospitalero, prowadzi
mnie ostrym zejściem w dół. Ścieżka, początkowo trawiasta,
zmienia się błotnistą breję, w której ślizgam się z każdym krokiem. Próbuję odnajdywać jakieś skrawki twardszego gruntu.
Daremnie. Po kostki brnę w żółtoszarej mazi. Kije pozwalają
mi zachować równowagę. Na dnie doliny jest potok. Szczęściem da się przejść po kamieniach. Pod górę znów śliska breja
i wrażenie, że zaraz całkiem w niej utonę. W końcu jestem na
górze. Podoba mi się to Camino Naturale, ale to chyba nie na tę
pogodę. Żółta strzałka nakazuje skręcić z ogólnej drogi w dół.
Całe doświadczenie się powtarza. Początkowo trawiasta nawierzchnia przechodzi w rozlazłe błoto. Zatrzymuję się. Nie
zgadzam się. To nie będzie tak, że ktoś będzie określał moją
drogę według własnego widzimisię. Nie idę dla sportu. Nie idę
dla przemierzania szlaku. Idę do Santiago i odmawiam dalszego
podążania za wskazówkami tego nowego szlaku. Nie dziś, nie
w tych warunkach. Zawracam i idę pod górę. Wychodzę na asfalt. Decyduję, że dziś w ten właśnie sposób dojdę do Cadavedo. Droga niemożliwie wije się wśród nadmorskich wzgórz.
Nad dolinami i przewężeniami poprzerzucane są wiadukty. Jedne stare, łukami podpierające biegnącą po nich wstęgę drogi.
Drugie nowoczesne, proste, wysokie, na betonowych podporach. Te pierwsze mają w sobie coś ze sztuki, te drugie są
oschłe jak równania matematyczne. Wszędzie rosną eukaliptusy. Strzelają w górę swoimi koronami. Z ich pni odpadają pasy
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kory. Jakby je ktoś obdzierał ze skóry. I świecą tą swoją nagością. Nie podobają mi się te drzewa. Są jakieś poszarpane. Jakby po katastrofie, jakby przeszedł tędy kataklizm, który zostawił właśnie takie obdarte, na wpół kalekie drzewa.
Czasem widzę Atlantyk po mojej prawej stronie. Chmury
nad nim siwobiałe, pofałdowane, skłębione. Ale nie pada. Tylko
tak straszy, że za chwilę się urwie i spadnie na ziemię cała nagromadzona na niebie wilgoć. Pamiętam, jak oglądałem dawno
temu program o sztuce malowania. Sympatyczny Irlandczyk
malował głównie krajobrazy. Niebo na tych jego dziełach było
niemal zawsze pochmurne. Chmury były ciężkie i ciemne, dalekie kontury zamglone. Może pogoda w Irlandii jest trochę podobna do tutejszej. Idę bez przystanku, więc do Cadavedo docieram wcześnie. Jest niewiele po trzynastej. Strzałki jednak nie
pokazują, jak dostać się do albergi. Na skrzyżowaniu u wejścia
do miejscowości jest sklep. Zamknięty. Przerwa południowa.
Pewnie im gorąco. Zaczepiam jakiegoś mężczyznę.
– Alberga? Tędy – pokazuje w lewo. – Ale o klucz trzeba zapytać w barze El Salon.
Tyle zrozumiałem. Bar znajduję bez trudu. W środku jakiś
mężczyzna za ladą zaprzecza, iżby miał klucz.
– Idź prosto do albergi. Tam jest otwarte.
Dziękuję za poradę i ruszam przed siebie. Po lewej stronie
odnajduję schronisko. Niewielki biały domek. Rzeczywiście
otwarte. Jestem tu sam. Wybieram spokojnie łóżko. Siadam.
Odpoczywam. Na półce znów widzę Zohar. Jakaś inwazja Zoharów w tej Hiszpanii. Księga mądrości. Tajemnic. Człowiek
chce. Posiąść. Wiedzę. Władzę. Panować nad rzeczywistością.
W końcu być Bogiem. Do tego to wszystko zmierza. I w ten
sposób może wpakować się pułapkę, bo ostatecznie rzecz biorąc, bogiem może być tylko dla samego siebie. A gdzie wtedy
jest Bóg? To znaczy Rzeczywistość, z której przybyliśmy? Rzeczywistość, która na nas czeka? Miłość, której intencją jest nasze istnienie? Być może wcale nie musimy. Władać. Panować.
Nie musimy nawet przetrwać. Możemy po prostu żyć i kochać.
Bo wszystko jest nam dane. I będzie dane. Bo sami siebie za
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włosy z bagna nieszczęścia nie wyciągniemy. Bo istnienie to
wymiana i potrzeba drugiej strony, żeby być. I nikt przed nikim
nic nie ukrywa. Bo wszystko jest jasne i proste. Wszystkie te
wtajemniczenia i łamigłówki to tylko wymysły. Przejaw głodu,
pokusy posiadania.
Wychodzę z albergi. Idę po zakupy. Plecak zostawiłem w
środku. Chyba nikt nie ukradnie. Na ulicy, tuż za skrzyżowaniem, na którym zastanawiałem się, którędy do albergi, spotykam pielgrzyma. Mijał mnie wcześniej na drodze z Soto de Luiña.
– Prosto. Po lewej stronie niewielki biały domek – tłumaczę
mu, jak ma trafić do schroniska.
Kręci głową, że brak strzałek do niego prowadzących. Ja się
już nie irytuję. To Hiszpania, a poza tym, trzeba sobie radzić.
Sklep jeszcze zamknięty, więc zakręcam w lewo i idę w głąb
miejscowości. Domy, domki, posesje. Wąskie ulice. Wszystko
zadbane, tylko ta pogoda. Odnajduję nawet kościół. Na jego
frontonie postać Matki Bożej. Zamknięty na cztery spusty.
Mam takie wrażenie, że spośród krajów, przez które przechodziłem, Hiszpania jest najmniej religijna. Jakby doszło do jakiegoś nagłego przesunięcia. Jakby tektoniczne płyty społeczeństwa przemieściły się, gniotąc dawne zwyczaje i postawy, nie
tworząc nowych. We Francji kościoły w wioskach i w niewielkich miasteczkach, nawet jeśli były puste i niezbyt dobrze
utrzymane, to często były otwarte. Tu – zamknięte na głucho.
Idę dalej. Zakręcam. Znajduję inny sklep. Robię w nim zakupy.
Gdy wychodzę, próbuję zakupioną bagietkę. Po spróbowaniu
wracam do sklepu. Kupuję jeszcze jedną. Pyszne są. Wałęsam
się tak wśród tych sennych uliczek. Rzadko można spotkać
przechodnia. Ciągle pochmurno i szaro. Dom z numerem trzydzieści cztery ma fantazyjną elewację. Kamienny mur jest miejscami poprzykrywany ciemnozielonym otynkowaniem. Wszystko komponuje się ze smakiem i wyczuciem. Ładne to. Na rogu
klomb kwiatów. Dalej proste, białe mury kolejnej posesji. Plączę się trochę po tych uliczkach. Nie uważałem i nie jestem pewien, dokąd idę. Miasteczko jednak małe, więc zaraz wychodzę
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na jego obrzeże i odnajduję właściwą drogę. W sklepie, który
napotkałem u wejścia do Cadavedo, kupuję parę drobiazgów, w
tym puszkę sardynek. Wracam do albergi. Jest ten poprzednio
spotkany przeze mnie pielgrzym i dwie kobiety. Przed albergą
zaparkowali jacyś rowerzyści i weszli, żeby nabrać wody. Piorę
przepocone, brudne rzeczy i wieszam je na sznurku przed wejściem. Robię sobie jeść. Po posiłku czuję się strasznie zmęczony. Reszta pielgrzymów poszła właśnie do miasta. Rozkładam
na łóżku śpiwór. Kładę się na nim i wyciągam komórkę. Otwierają się przede mną kolorowe okienka. To już najwyższy czas.
Na coś w końcu muszę się zdecydować. Dom, który zniknął mi
z oczu sto dwanaście dni temu, coraz częściej pojawia się w
moich myślach, coraz mocniej chcę po prostu już wracać. Już
się najadłem tych dni i godzin, tych widoków i kilometrów,
tego szukania i tego dążenia. Chcę wrócić, po prostu. Przeglądam możliwe loty. Im wcześniej, tym drożej. Liczę dni i pieniądze. Muszę sobie zostawić pewien margines. Chcę dojść nie tylko do Santiago, ale do Muxia i Finisterra. Wychodzi mi, że wracać mogę począwszy od 20 września. Wcześniej ceny są bardzo
wysokie, a gdybym miał jakieś kłopoty, zupełnie nieoczekiwane, to mógłbym nie dokończyć mojej pielgrzymki. Później jest
dużo taniej. Ostatecznie ważę dwie możliwości: 21 września –
poniedziałek, czy 23 września – środa. Różnica dwieście złotych. Z drugiej strony coś trzeba będzie wydać na miejscu. Ale
czy aż tyle? Pewnie nie. Ale dość mam już Hiszpanii, chcę do
Polski. Chcę wrócić. To pragnienie powrotu rośnie we mnie od
jakiegoś czasu. Potężnieje z każdym dniem. Staje się twarde i
palące. Nie zawsze potrafię już patrzeć na to, co przede mną lub
dookoła mnie. Patrząc, widzę Polskę. Jej drzewa, jeziora, jej
łany zbóż nieokolone żadnymi drutami, jej niebo, ostatecznie
też jej ludzi, z jedynym tak brzmiącym na świecie językiem. I
chcę wrócić. Po prostu. Mam do tego prawo. Nie. Jeszcze nie
dziś. Ale nie zostanę tu dzień dłużej niż to konieczne. Klikam w
opcję zakupu biletu powrotnego z Santiago na 21 września.
Przechodzę przez kolejne strony i pola, wpisuję potrzebne informacje, wybieram właściwe opcje. Na koniec milczenie prze835

glądarki, czekanie i... błąd wykonania. Próbuję jeszcze raz. Wynik ten sam. Trzecią próbę podejmuję z inna przeglądarką. Skutek znów ten sam. Nie zarezerwuję biletu ze swojego telefonu.
Leżę i patrzę w ten mały ekran. Tak często mi pomagał w trakcie tej pielgrzymki, a tym razem się poddał. Czasem tak jest w
życiu, że trzeba się poddać. Cofnąć. Przyjąć do wiadomości, że
coś, czego pragniemy, czasem całym sercem, po prostu nie jest
możliwe. Poddać się i nie ugiąć, nie upaść, to chyba jakaś dziwna, cenna umiejętność. Czy ja tak potrafię? Nie wiem. Ja zdążam. Idę. Pielgrzymuję. I dlatego wiem, że upadnę tylko w jednym przypadku, gdy przestanę iść. Gdy nie dotrę. Wywołuję
pocztę elektroniczną. Piszę list do Polski. Proszę o zarezerwowanie biletu. Przelew potrafię zrobić z komórki. To, wcześniej
sprawdziłem, działa. Odkładam aparat na bok. Rozsuwam zamek śpiwora i wsuwam się do środka. Nie mam chwilowo nic
więcej do zrobienia. Zupełnie bezwiednie zasypiam.
Gdy otwieram oczy, jest już prawie noc. Wstaję i rozglądam
się. Przed domkiem, przy diodowych latarkach, siedzą pielgrzymi. Schodzę do nich po schodkach. Witają mnie jak swojego.
Są dwie Niemki, Hiszpan i Hiszpanka, Szwajcar i jeszcze inni.
Dominuje język hiszpański, choć i po angielsku da się coś powiedzieć. Nie mam pojęcia, jak my się rozumiemy. Żartujemy,
bo przecież raz po raz wybuchamy śmiechem. Hiszpanka pyta
mnie, co sądzę o hospitalero w Soto de Luiña.
– No... – zastanawiam się przez chwilę – myślę, że jest bardzo zaangażowany w to, co robi.
Wszyscy patrzą się na mnie z uwagą. Nie rozumiem do końca, o co chodzi.
– Nie no. W porządku facet – dodaję.
Hiszpanka kiwa głową. Rozmowa schodzi na pogodę. Potem
stacza się na warunki, w jakich kto szedł tego dnia. Jeden wpadł
całymi butami w to błoto. Inna się potknęła i bach. Pojawiają
się kolejne opisy.
– A ja jak szłam, to zauważyłam ślady kroków prowadzące
w dół, a potem, wyobraźcie sobie, te same ślady w górę – mówi
Niemka.
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– Może ktoś szedł tyłem – żartują pozostali.
Uzmysławiam sobie, że to prawdopodobnie moje ślady. Wtedy kiedy zawróciłem z błotnistego zejścia.
– Słuchajcie – przerywam im – teraz już rozumiem, skąd to
pytanie, co ja myślę o naszym hospitalero. Bo on nam zachwalał tę właśnie drogę.
Wyraz zrozumienia na twarzach i lekkie skinienia głowami,
upewniają mnie w tym, że trafiłem w sedno.
– No więc, szczerze mówiąc – kontynuuję – to ja też pod
jego adresem posłałem, w trakcie tej drogi, parę polskich słów.
Nie będę wam tu ich przytaczał, bo i tak nie zrozumiecie, ale
domyślacie się chyba.
Wszyscy się śmieją. Nad nami wisi czarna noc. Nie widać
gwiazd. Pewnie niebo jest zachmurzone. Dzielę się z nimi wrażeniami na temat deszczu.
– W Hiszpanii jest kilkanaście określeń na deszcz. To, co widzieliście w ostatnie dni, nazywa się czidimidi – objaśnia Hiszpanka.
Próbujemy, po kolei, wymówić tę nazwę.
– To pada w bok albo raczej wisi w powietrzu – komentuję.
Inni się zgadzają albo coś jeszcze dodają. Rozmawiamy tak
do dwunastej. Daleko już po czasie na zamknięcie albergi i pójście do łóżka, ale tu nie ma nikogo oprócz nas. I nocy, która nas
osłania. W końcu jednak czujemy się zmęczeni. Pierwsze wstają Niemki. Ustaliliśmy, że jutro idziemy do Almuña lub Luarca.
W Almuña alberga jest publiczna, w Luarca prywatna. Siadam
na łóżku. Inni też już szykują się do snu. Nie wiem, kto gasi
światło, ale jestem już w śpiworze. Przespałem się kilka godzin
wcześniej, więc nie jestem bardzo zmęczony. Sen przychodzi
niepostrzeżenie i jak zwykle łagodnie. Gdy człowiek żyje prosto, to taki sam staje się wokół niego świat. To zasypia się bez
oporów, bez kluczenia, swobodnie.
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Dzień 113. Almuña Luarca
Szlag by trafił te oznaczenia. W pewnym miejscu była strzałka przed rozwidleniem. Właściwie to nie wiedziałem, czy wybrać drogę na wprost, czy w prawo. Przyglądałem się i przyglądałem tej strzałce. Dwaj Niemcy, których wyprzedziłem wcześniej, znów pojawili się za mną. Skręciłem w prawo i teraz idę i
idę, a żadnych znaków już nie ma. Trzeba było pewnie pójść
prosto. Niemców też nie ma. Widać wybrali właściwą drogę. A
może usiedli i się naradzają już ponad pół godziny... Wyciągam
swój GPS i sprawdzam położenie. Mogę do Luarca iść przez las
krótszą drogą albo ruszyć wzdłuż szosy, która najpierw robi łuk
w prawo i dopiero potem zawraca na zachód. Zanurzam się w
krainę drzew. Są jakieś poskręcane, trochę bajeczne, krzewy,
poszycie, wszystko się pieni dookoła mnie. Droga trawiasta jakby pijana kręci się to w lewo, to w prawo, wreszcie podrywa się
w górę. Trawa ustępuje miejsca glinie. Zatrzymuję się. To nie
tędy. Uruchamiam ponownie wyświetlenie mapy. GPS pokazuje
mi, że zszedłem z właściwej drogi o prawie sto metrów. Tylko
że ja stoję na tej drodze i to jest jedyna droga przez las. Mapy...
darmowe mapy Hiszpanii nie są dobrej jakości. Coś tam pod
nosem klnę i zawracam. Zejście w dół, te same zakręty, tylko w
drugą stronę, metry i minuty, dobrze, że etap w sumie krótki,
ale mam rosnące poczucie, że się zgubiłem. Decyduję się iść
wzdłuż szosy, przynajmniej nie zginę. Po kilkuset metrach, jak
gdyby nigdy nic, znów pojawia się z boku znak Camino, zachęcający do wejścia na pnącą się w górę wąską ścieżkę. Pochylam
się, bo nad tą dróżką wiszą ramiona drzew. Jest stromo i wąsko.
Zagłębiam się stopniowo znów w las. Zakręty, wzniesienia i
spadki powodują, że tracę orientację. Pilnie szukam żółtych
strzałek lub muszli. Las jest gęsty, zielono-żółto-brązowy. Trzymam się po prostu ścieżki, która w końcu wyprowadza mnie na
trochę otwartej przestrzeni. Przede mną ogrodzenie z siatki, w
dole, za nim, biegnie autostrada. Wzdłuż tej siatki szeroka droga z twardą nawierzchnią. To chyba tędy. Ruszam dalej przed
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siebie. Las po mojej lewej stronie jest ciemnozielony, twardy,
nieprzenikniony. Żebrzę wzrokiem o podpowiedź, o mały żółty
kształt informujący mnie, że jestem na właściwej ścieżce. Nie
chcemy błądzić. Chcemy jakiejś pewności, że to, co robimy, to,
dokąd zmierzamy, ma jakiś sens. Że idziemy w zamierzonym
kierunku. Zgubić się to znaczy wskutek własnego wysiłku dojść
nie tam, gdzie się chciało. Dlatego szukamy, chcemy się upewnić, potrzebujemy potwierdzeń. Ale czy jakieś inne, oprócz naszego otwarcia się na Prawdę, na Życie, na Wszystko, będzie
nam dane? Na co dzień znajdujemy te potwierdzenia w słowach, w naukach, które ogłaszane są z niezwykle uroczystych
miejsc i pozycji. Nasi nauczyciele serwują nam przepisy na życie, wskazówki i drogowskazy, które niezawodnie nas doprowadzą. Czy aby sami jednak wiedzą... co mówią? Czy tak się nauczyli i powtarzają? Czy cnotą nie stało się powtarzanie? Kopiowanie? Samoupewnianie się co poprawności wybranego
szlaku? Z Bogiem jest taki problem, że jest on niewidzialny. Za
to widzialni jego przedstawiciele, właśnie... czy to jego przedstawiciele? Czasem tak, czasem... Każdy jest ułomny. Więc jak
w tym życiu, jak w tym gąszczu zdarzeń, ludzkich zachowań,
sytuacji rozmaitych, znaleźć żółte strzałki? Jak znaleźć potwierdzenie, że nie idziemy na manowce? Wreszcie, po blisko dwóch
kilometrach, napotykam upragniony znak – mam skręcić w prawo, na wiadukt biegnący ponad autostradą. Jego nawierzchnia
jest z szarego, popękanego asfaltu. Farba na barierkach z obu
stron też zdaje się powoli spływać z deszczem i z upływem czasu. Na wprost widać szeroki pas oceanu. Ciągle siwo. Zieleni w
widocznych kępach drzew tyle, co kot napłakał. Droga staje się
trawiasta i biegnie wzdłuż brzegu. Dobrze jest tak... iść z Atlantykiem po swojej prawej stronie. Dobrze z wielu względów.
Pierwszy to taki, że człowiek wie, gdzie jest. Nie tak jak w leśnym labiryncie. Druga sprawa jest bardziej osobistej natury. Ja
po prostu lubię morze. W jakiś sposób kojarzy mi się ono z brakiem granic, z wolnością, z tym, że wszystko jest możliwe, z
tym że można, z tym że jestem jakoś – u siebie. Wychodzę w
końcu na twardą drogę. To już blisko. Szlak prowadzi do Luar839

ca. Pytam jakąś kobietę, czy mówi po angielsku.
– Tak, trochę – odpowiada, od razu zaskarbiając sobie moją
sympatię.
– Nie wie pani, jak dojść do albergi w Almuña?
– O, to musi pan tu skręcić w lewo. Tędy – pokazuje widoczną za moimi plecami drogę. – Potem skręci pan w prawo. Po lewej stronie będzie taki duży supermarket, alimerka. Potem w
lewo i dojdzie pan do albergi.
Ot, taki dobry duch, dobry człowiek, sprzyjający zbieg okoliczności. Dziękuję jej i idę za jej wskazówkami. Spoglądam na
zegarek, jest przed trzynastą. Po mojej lewej stronie kwadratowy trawiasty plac o nierównej nawierzchni. Wzdłuż jego krawędzi poustawiane są pokraczne rzeźby z rdzewiejącego materiału. Jakieś stwory ni to kosmitów, ni to demonów. Nie mam
pojęcia, co to może być. Są kanciaste i pokraczne. Nie ma w
tym żadnej symetrii, żadnego piękna. Nie ma w tym żadnej poznawalnej dla mnie myśli, oprócz wrzeszczącego tymi kształtami chaosu. Rozdzierającego przestrzeń, brudzącego krajobraz.
Ludzie jakoś wyrażają się w swoich dziełach. W sztuce, którą
tworzą. Jak wyrażają się Hiszpanie? Może w stanie ciężkiego
upojenia alkoholowego byłbym w stanie coś takiego wymyślić,
ale i to chyba nie. Zostawiam zbiorowisko pokracznych postaci.
Mijam alimerkę i dwie ulice dalej skręcam w stronę albergi.
Wreszcie ponownie widzę żółty znak wskazujący drogę. Kilkaset metrów i docieram do sporego, wolnostojącego domu. Na
werandzie starszy Hiszpan pali papierosa. Wygląda, jakby siedział tu już kilkanaście lat i nikt nie przyszedł.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry – odpowiada.
– Można tu dzisiaj zostać na noc?
– Pewnie, że można.
Z jakąś powolnością pomieszaną z ociąganiem podnosi się
ze swojego krzesełka. Wchodzimy do wnętrza.
– Tu jest kuchenka mikrofalowa, tu grill. Wodę trzeba brać z
łazienki – tłumaczy.
Sala dla pielgrzymów jest pusta. Pomalowane na żółto, pię840

trowe, metalowe łóżka wyglądają na nowe. Miejsc jest pewnie
na więcej niż dwadzieścia osób. Jednak jestem sam.
– Może pan wybierać – podpowiada hospitalero. – Tam jest
łazienka i toaleta – wskazuje na drzwi po przeciwnej stronie.
Kiwam głową, że rozumiem.
– Coś panu potrzeba?
– Nie. Dziękuję. Dam sobie radę. Nikogo więcej nie ma? –
pytam, rozglądając się trochę bezradnie dookoła. Czy będę sam
w całej tej alberdze? Gdzie Niemki? Gdzie Szwajcar? Gdzie
Hiszpanie?
Hospitalero wzrusza ramionami i wraca w kierunku swojego
krzesełka. Zrzucam swoje tobołki na łóżko. Kładę się na chwilę, żeby odpocząć. Wstaję jednak szybko. Alimerka to skarb
albo skarbiec. Nie mogę przepuścić takiej okazji.
– Pójdę do supermarketu – oznajmiam zatapiającemu się w
niebyt hospitalero. Wydaje mi się, że skinął głową. A może
wcale nie skinął, tylko głowa głębiej mu się wsunęła w te jego
ramiona?
Do supermarketu jest niedaleko. Ceny rewelacyjne. Kupuję
sobie spory talerz pizzy. Jest przecież mały piekarnik, to zjem
wreszcie coś na ciepło. Do tego wszystkie standardowe zakupy.
Woda, sardynki, ser, pieczywo, arbuz. Obładowany, ale szczęśliwy, wracam do schroniska. Jest ciągle pochmurno i mokro.
Powietrze robi się chłodniejsze. Gdy wchodzę, czuję się niemal
winny, że jestem tu sam. Hospitalero wtapia się coraz mocniej
w swoje krzesło, jego rysy się zamazują, jakby tracił esencjonalność swojego istnienia, jakby stawał się nie w pełni materialny. Tylko dym unoszący się z jego papierosa dowodzi tego, że
faktycznie tu jest i siedzi, i pełni swoją służbę. Pizza trafia do
piekarnika. Na dźwięk szczęku jego pokrywy hospitalero wynurza się ze swojego niebytu i pojawia obok mnie z radami, że
może lepiej w kuchence mikrofalowej.
– Ona też ma piekarnik – sugeruje.
Nic z tego. Chcę pizzy z normalnego piekarnika. Hospitalero ulega i udziela mi instrukcji, jak ustawić czas pracy urządzenia. W końcu przecież widzę. Są cyfry: 2 min, 3 min, 5 min.
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Czytać przecież potrafię. Ustawiam właściwą liczbę i urządzenie zaczyna pracować. Mój gospodarz rozwiewa się w tym czasie i znika w swojej nieobecności przed albergą. To znaczy tak
się domyślam, że tam właśnie znowu nie istnieje. Bo tu obok
mnie go nie ma. Wędruję do łazienki i napełniam dwie znalezione obok kuchenki szklanki. Wracam i wstawiam je do mikrofalówki. Będzie herbata. Oba urządzenia szumią i brzęczą.
Piekarnik jest stary, ale zapach pieczonego ciasta, jaki się z niego wydobywa, rozjaśnia dzień wokół mnie. Słyszę jakieś głosy
u wejścia. Pewnie następny pielgrzym. Może w końcu on wydobędzie hospitalera z tego niebycia. Bo hospitalero istnieje o
tyle, o ile istnieją pielgrzymi, którzy tu przychodzą. Jeśli nie ma
pielgrzymów, to znika hospitalero, choćby nie wiem, jak się
starał być i istnieć. Bo jesteśmy tylko w relacji, bo jesteśmy tylko w odbiciu, bo nie jesteśmy sami. Nigdy nie byliśmy i nigdy
nie będziemy. Człowiek tak nie może istnieć. Sam dla siebie.
Sam ze siebie. Może nic nie może tak istnieć? Może jedyną formą istnienia jest właśnie relacja, coś, co jest wymianą, biegiem
pomiędzy dwoma stronami. Wtedy pragnienie niezależności,
wyłączenia się, bycia samemu sobie, byłoby pragnieniem nieistnienia. Przejścia w fazę mgły, w czas strasznego rozerwania
między tym, co nam pisane, tym, by w pełni być a tym, co zrobiliśmy tą decyzją, by zapaść się w samego siebie, odciąć od
tego wszystkiego, z czym współistniejemy, od świata, od ludzi,
ostatecznie od tej podstawy, która wszystko utrzymuje w istnieniu, od Miłości, od tego, czemu nadajemy nazwę – Bóg. Odgłosy przenoszą się w moją stronę i przede mną staje młody mężczyzna o krótko przyciętych włosach.
– Cześć – mówi do mnie po polsku i wyciąga rękę.
– Cześć – odpowiadam ze zdumieniem.
– Jestem Staszek. Widziałem twoje dane, jak wpisywałem
swoje. Skąd idziesz?
– Z Polski.
– Z Polski?
– No z Polski.
– Ale skąd?
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– Z domu. Z Lublina.
– Wow. No to gratulacje – ściskamy sobie jeszcze raz ręce.
– A ty skąd? – pytam.
– Studiuję w Warszawie.
– Co?
– Astronomię.
– Wow – tym razem ja reaguję z podziwem.
– E tam – Staszek macha ręką.
– Co?
– To nic takiego. Idę zająć łóżko.
Od frontu słychać następne głosy. Hospitalero chyba dzisiaj
całkiem się zmaterializuje. Staszek znika, a w drzwiach pojawia
się Taka – Japończyk, z którym szedłem i spałem w tych samych albergach wiele dni temu. Obaj się uśmiechamy. Spotkania znajomych ze szlaku mają w sobie jakieś ciepło. Serdeczność szczerą, prawdziwą, ludzką. Nie robimy „misia”, to chyba
nie leży w kulturze Japonii. Zresztą w naszej kulturze raczej
między najbliższymi. Ale w tym zwykłym uścisku ręki jest tyle,
co w objęciu, a może i jeszcze więcej. Mężczyźni nie są z natury wylewni. To nie znaczy jednak, że w ich oszczędnych czasem gestach nie ma jakiejś silnej i znaczącej treści. Po Takahashim przychodzi jeszcze jeden pielgrzym – Hiszpan. Biorę
Staszka i Takę na stronę i przedstawiam ważną propozycję:
– Słuchajcie, a może zrobilibyśmy sobie taką uroczystą kolację? Kupili butelkę wina i tak dalej.
Trafiam w gusta i oczekiwania. Taka właśnie wybierał się do
alimerki.
– Ale jakie wino kupić? – pyta Japończyk.
– Czerwone, wytrawne za jakieś cztery, pięć euro – podaję
wskazówki. Wcześniej byłem w tym markecie i mimowolnie
zrobiłem lustrację asortymentu. Słodkich win nie lubię. Te najtańsze, po dwa euro, chyba niewarte próbowania.
Takahashi znika, a ja ze Staszkiem zaczynamy rozmawiać.
Idzie z Bilbao. Ma ze sobą prawdziwy aparat fotograficzny. Co
to jest prawdziwy aparat? To lustrzanka z wymiennymi obiektywami. Ma dwa takie obiektywy, ale mówi, że używa głównie
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jednego.
– Sporo kłopotu ze zmianą – wyjaśnia.
– Idziesz do Santiago? – upewniam się.
– Tak, ale może nawet bardziej idę do Finisterry. Chcę dojść
na koniec świata.
Opowiadamy sobie o naszych doświadczeniach na szlaku. O
tym, jak się szło, kogo się spotkało. Mówię mu o trochę przykrym moim doświadczeniu z Avilés, gdy niemieckojęzyczni
pielgrzymi przeszli przy mnie z angielskiego na niemiecki, wyłączając mnie tym samym z rozmowy.
– Miałem to samo na jednym noclegu. Mnóstwo Niemców
było i mówili tylko po niemiecku. Trochę to mało przyjemne,
bo przecież znają angielski.
Obaj zauważamy, że przy Tace używamy angielskiego. Bo
jesteśmy razem. Bo jesteśmy pielgrzymami. Nie tylko nie wyłączamy go z naszej rozmowy, ale i on, słuchając czy coś mówiąc, coś do niej wnosi i po prostu ją, i nas, ubogaca. Jest wtedy
bardziej kolorowo, żywo, przestrzennie. Choć za językiem się
tęskni i sami ze sobą gadamy po polsku.
Gdy Taka wraca, idziemy na ucztę. Mamy problem – jak
otworzyć butelkę.
– Może hospitalero ma – zastanawiam się głośno.
– Korkociąg? – pyta Staszek.
– No korkociąg.
– Ale skąd?
– Nie wiem. Co jak co, ale korkociąg to Hiszpan chyba powinien mieć – prowadzę logiczne rozważania.
Hospitalero, całkiem wydobyty już na świat rzeczywisty ze
swojego poprzedniego rozmycia, wita moje pytanie z naturalną
otwartością. Oczywiście, że ma korkociąg. Dlaczego miałby nie
mieć? Znika za jakimiś bocznymi drzwiami i po chwili pojawia
się, niosąc w dłoni potrzebny przyrząd. Wino jest pyszne, intensywne w smaku i kolorze. Nie żaden cienkusz. Słowa pojawiają
się zupełnie spontanicznie. Tak samo, jak spontanicznie pojawiają się kwiaty na zielonej łące. Zdobią ją kolorami, tworzą na
niej wzory, są przejawem życia. Niestety jedna ze szklanek, w
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której gotowałem wodę, pęka. Przy pomocy papieru toaletowego osuszam stolik. Taka mówi, że teraz będzie już szedł bardzo
powoli. Może zostanie gdzieś na dużej z powodu nadmiaru czasu przed lotem do Japonii. Żartujemy i gadamy poważnie. Trochę o Polsce, trochę o Japonii. Wieczór gęstnieje. Robi się zimno. Gdy kończymy, na zewnątrz jest już noc. Zaczął właśnie padać deszcz, więc asfalt błyszczy w świetle pobliskiej latarni.
Hospitalero rozpłynął się w powietrzu. Pewnie zmaterializował
się teraz w cieple swojego domu. Gdzie jasno, bliscy i znajomi.
Gdzie jego życie biegnie na co dzień, a tu tylko czasami, balansuje na granicy snu i jawy. W alberdze jest zaledwie kilka osób.
Wszyscy moi towarzysze z poprzedniego noclegu poszli najwidoczniej do Luarca. Stoimy tak chwilę na tarasie schroniska,
patrząc w noc.
– Chyba trzeba iść spać – przedstawiam propozycję nie do
odrzucenia.
Okno na sali z łóżkami było szeroko otwarte, więc i tu chłód
daje się we znaki. Może gdyby jeszcze nie ta wilgoć. Rozpinam
mój śpiwór. Zżyłem się z nim. Mogę na niego zawsze liczyć.
Nie wyobrażam sobie teraz drogi bez niego. Bez jego sympatycznego czerwonego koloru, bez jego ciepła i miękkości. Bez
tego kaptura, który mogę naciągnąć na głowę. Bez małych
sznureczków, którymi zaciskam jego krawędzie na moich ramionach. Pod głową mam reklamówkę ze zwiniętym polarem.
Tak jest wyżej. Szczególnie mi to odpowiada, gdy przewracam
się tak jak teraz, na bok. Takahashi i Staszek też już leżą. Ciemność wpływa do sali i snuje się pomiędzy łóżkami. Zwijam się
w swoim śpiworze jeszcze bardziej. Z ostatnim ruchem tracę
kontakt z rzeczywistością. To jednak wcale nie znaczy, że ona
albo coś, co jest ponad nią, traci kontakt ze mną. Po prostu pozwalam się unieść. Życiu, które jest. Nawet jeśli mnie nie ma.
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Dzień 114. La Caridad
W atramentowej nocy, rozpościerającej się przede mną, widzę zawieszone nieliczne światła. Rozsypane jak robaczki świętojańskie na czarnym tle ziemi. Niebo nie jest dokładnie czarne,
trochę w nim granatu, nawet chmury da się zauważyć. Idę przez
tę noc. Po prawej niewyraźne zarysy masztów trakcji wysokiego napięcia. Poruszam się miarowo. Dziś mam ponad trzydzieści kilometrów, więc wstałem wcześnie. Przejdę przez Luarca,
potem Navia i La Caridad – przedostatni nocleg nad brzegiem
oceanu. Dalej już pożegnanie z Atlantykiem w Ribadeo i pójdę
ostatni fragment mojej podróży do Santiago. Dlaczego nazywam to, co robię, podróżą? Czemu nie pielgrzymką? Nie wiem.
Myślę o tym różnymi słowami. Ostatecznie rzecz biorąc, słowa
nie są najważniejsze, wbrew zapewnieniom wszystkich wysokich autorytetów. Liczy się to, co człowiek robi, to, po co to
robi i to, czy dochowuje raz danego słowa, czy strzeże wierności raz podjętej decyzji. Taka stałość nie jest prosta. I wcale nie
jest, jakby chcieli niektórzy, kamienna albo twarda. Jest zupełnie odwrotnie. Wymaga ona, ta wierność właśnie, wrażliwego
serca. Wymaga chuchania na płomyk, jaki w nim się zapalił. Bo
z serca się bierze. Bo stamtąd bierze się wszystko. I wierzę jakoś, że idąc gdzieś w nieznane-nieznane, jakimś cudem dojdę
do swojego serca. Jakimś cudem odnajdę je na nowo. Nie takim, jakie było, jakim je znałem. Ale gdzież w końcu możemy
dotrzeć, jeśli nie do prawdy, jeśli nie do Boga, jeśli nie do rzeczywistości ostatecznej, nam pisanej? A gdzież ta rzeczywistość, to życie, ta miłość, jeśli nie gdzieś w naszym sercu właśnie? W miejscu, z którego wynika wszystko, czym jesteśmy.
Więc idę uparcie w podróż i pielgrzymkę, bo ciągle tam gdzieś
się tli, bo ten żar osłaniam, bo to... cała moja miłość. Do Boga,
do ludzi, do świata, do wszystkiego. Bo miłość zawsze oznacza
wyjście, nigdy nie mówi: zostań tu, gdzie jesteś. To ona w końcu jest materią naszego istnienia, z niej się składamy i ją ostatecznie, wędrując w nieznane, możemy odnaleźć. Czyli znów –
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samych siebie.
Droga spada lekko w dół w kierunku oceanu. Wzdłuż asfaltowej wstęgi stoją, nieme już, latarnie. Usypiają na dzień. Jakby
trochę zawstydzone, że nie pełnią już swojej roli, usiłują swoim
kształtem przydać czegoś krajobrazowi. Atlantyk jest spokojny.
Nie całkiem jeszcze wybudzony. Chmury tuż nad nim bajeczne,
skłębione, ale wyżej niebo jest czyste, choć przecież nie błękitne. Za wcześnie. Na słońce i kolory. Droga zakręca w lewo i
stromym zejściem schodzę do Luarca. Brukowana kostką ulica
zdaje się spadać po prostu w dół. Gdyby tu padał śnieg i były
ujemne temperatury w zimie, to byłaby nie lada atrakcja. Ale to
inny świat. Bez długich, przeźroczystych sopli lodu, bez białych
zamieci, bez tej różnorodności, za którą kocham swój kraj. Tu
wszystko jest inaczej, może spokojniej. Bo też tyle się nie dzieje. Łagodniejsze warunki klimatu jakoś i ludzi łagodzą. Choć
przecież walki z bykami i gonitwy z nimi po ulicach miast zdają
się temu przeczyć. Miasto jest ładne. Ale droga, znaczona żółtymi znakami, podrywa się teraz do góry i podejmuję wyczerpujący marsz stromymi uliczkami. Spotykam innych pielgrzymów. Dyszę i pocę się, mimo że jeszcze chłodno. W końcu miasto zostaje za moimi plecami. Gdy się odwracam do tyłu, widzę
porozrzucane po drodze sylwetki z plecakami. Dużo tu nas. A
miejsc w alberdze będzie ograniczona ilość. Mimo tego, że się
staram, nie potrafię utrzymać tempa, jakim idą ci za mną. Mijają mnie najpierw dwaj mężczyźni. Potem Niemki, z którymi nocowałem w Cadavedo. Holender z zielonym plecakiem. W końcu dociera do mnie młody Hiszpan. Zaczynamy rozmawiać.
Skąd jesteś. Jak się idzie. Jak ci się podoba Hiszpania. Mój towarzysz jest z Alicante. Mówi, że jest oczarowany Camino del
Norte i tym, co tu widzi.
– U nas morze jest bardzo ciepłe, plaże są bezkresne, ale,
prawdę mówiąc, to właściwie pustynia – opowiada. – Ziemia
jest wysuszona i szara. Nic nie rośnie. Tutaj... – zatrzymuje głos
– ta zieleń. To jest coś niesamowitego.
Nie widział chłopak Polski. Choć i gdzie indziej w północnej
Europie dominuje zieleń właśnie. Ta nasza jednak jest specy847

ficzna. Jakaś cieplejsza. Bardziej miękka, przyjazna. Łatwiej się
na polskiej łące położyć, poczuć jej zapach, zagapić w niebo,
które nie razi błękitem, ale przeciwnie, pozwala wpaść w siebie
wpatrzonemu wzrokowi. I szybować przez wspomnienia, teraźniejszość, bieg rzek, szum łanów zboża, szmer lasów. Polska
zieleń jest jakby wcześniejsza. Jeszcze niecywilizowana matematyką, regułami biznesu. Mówi do człowieka językiem natury,
językiem szelestu liści, terkotu bocianów, językiem ludu tam
mieszkającego. Na północy Hiszpanii – owszem. Zieleni w
bród, bo jak mówi z zazdrością mój towarzysz – tu tak często
pada deszcz, a w Alicante to podobno wyjątkowe wydarzenie.
Ale tutejsza zieleń nie skłania do bratania się z nią. Jest jakaś
oschła i mało przyjazna. Tylko pióropusze palm wciąż mnie zachwycają. Idziemy tak ze sobą kilkanaście minut, po czym
Hiszpan przyspiesza i stopniowo niknie mi z pola widzenia. To
dopiero dziewiąta, więc dla mnie wciąż za wcześnie na szybki
marsz. Nabrałem tego nawyku, że w pierwszej części dnia idę
swobodnie i powoli. Kiedyś, gdy nacisnąłem rankiem mocniej,
zaraz odezwały się jakieś alarmowe sygnały ze stawów. Więc
stopniowo pozwalam im się rozgrzać. Przełykam jakoś to, że
inni mnie wyprzedzają, że odczuwam niepokój o miejsce w alberdze. Przyzwyczaiłem się, że moje tempo rośnie, gdy innych
spada. Że gdy chcę, to chodzę bez odpoczynku. Że w ostatecznym rozliczeniu to ja idę szybciej. Tak też staje się i tym razem,
gdy jakąś godzinę później mijam znane mi dwie Niemki, biwakujące w towarzystwie Holendra. Machamy sobie i idę dalej.
Buen Camino, szczęśliwej drogi. To pozdrowienie jakoś zapada
w serce. Staje się życzeniem skierowanym do wszystkich ludzi
i wszędzie. Życzę im szczęśliwej drogi. Drogi, która prowadzi
do szczęścia, do ludzi, do radości, do spełnienia zamierzeń. W
końcu – do Boga. Na krótkim, ale ostrym podejściu wyprzedzam kolejną trójkę pielgrzymów. Jeszcze pół godziny i idę zupełnie sam. Droga podnosi się górę, wyżej i wyżej. W dole, patrzę z wysokości jakichś stu metrów, biegnie nić autostrady.
Moja droga zakręca w prawo. Po prawej stronie mam wznoszące się jeszcze wyżej wzgórze, po lewej rozpościera się widok na
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kilkanaście kilometrów. Zielone połacie traw, ciemniejsze kępy
drzew, porozrzucane białe klocki zabudowań. Daleko przede
mną niebieski ocean. Świeci wreszcie słońce. Nie jest natarczywe czy agresywne, jak to się czasem już zdarzało. Świeci rezolutnie, wydobywając z drzew kolory, bawiąc się ich cieniami,
napełniając niebo jasnym odcieniem błękitu. Jestem tu całkiem
sam. Jak okiem sięgnąć, rozświetlone wczesnym słońcem powietrze. Stoję tak i patrzę, oddycham. Ta przestrzeń się we mnie
przegląda. Wraz ze wszystkimi drzewami, polami, kolorami.
Lekki wiatr, który mnie owiewa, zdaje się wpadać do wnętrza
mnie samego. I jakoś tak jestem częścią tego wszystkiego. I ten
cały świat jakoś jest ze mną, we mnie, mną. Może po prostu
przeglądamy się w sobie, ja w nim, a on we mnie? Ten widok
budzi uśmiech na mojej twarzy. Nie wiem, z czego się śmieję.
Raczej śmieję się do czegoś. Do czego? Do wszystkiego.
Żwirowo-kamienista droga zmierza w stronę oceanu, ściana
lasu wzdłuż niej opada w dół. Jeszcze jeden zakręt w lewo i kieruję się na zachód, mając ocean po prawej stronie. Schodzę niżej i niżej wśród niewielkich drzew i krzewów. Schodzę, jak
zwykle, bardzo powoli. Wreszcie zatrzymuję się. Rozwidlenie
dróg. Szukam żółtej strzałki albo znaku muszli świętego Jakuba. Czasem są na drzewach, czasem na kamieniach. Czasem na
specjalnych słupkach wskazujących drogę. Nic takiego nie ma.
Muszę wybierać. Z tyłu słyszę chrzęst kamieni. Jeden z pielgrzymów, których spotkałem wcześniej.
– Hej.
– Hej.
– Nie ma znaków – dzielę się swoim kłopotem.
Holender rozgląda się szybko i wskazując drogę, mówi:
– Tędy.
– A skąd wiesz?
– Strzałka – pokazuje w bok na drogę.
Patrzę, ale nic nie widzę.
– Gdzie?
– Tu. – Podchodzi bliżej i wskazuje na ułożony z małych kamyków znak strzałki.
849

– To jest strzałka Camino?
– No pewnie.
– A skąd wiesz?
Śmieje się.
– Widziałem już takie wcześniej.
Ruszamy razem we wskazanym kierunku. Początkowo mój
nowy towarzysz zostawia mnie z tyłu, jednak kilka podejść w
górę powoduje, że ponownie jesteśmy obok siebie i to ja wychodzę na prowadzenie. Gdy dochodzimy do Navia, Holender
decyduje się zostać w jednym z wielu barów. Widzę i innych
pielgrzymów wchodzących do restauracji, siedzących przy stolikach. Ja kieruję się na most przecinający szeroki, błękitny kanał, jaki wrzyna się w ląd od oceanu. Niebo ma kolor jasnego
błękitu, może z niewielką domieszką zieleni. Ocean jest za to
intensywnie niebieski. Delikatnie pomarszczony. Po lewej stronie odnoga jakiejś wąskiej skalistej mierzei. Przechodzę przez
ten most i idąc za znakami szlaku jakubowego, wychodzę poza
miasto. Jakoś mniej tutaj drutu kolczastego niż we wcześniejszych częściach Hiszpanii. Przyjemniej od tego. Idę przez luźno
zabudowany teren. Mijam ładne, nowoczesne domy. Pola kukurydzy, ściany lasów. Idę ciągle bez przystanku. Do La Caridad
jest tuż, tuż. Przy drodze dostrzegam charakterystyczny asturyjski krzyż. Żółta strzałka na nim wskazuje, by zejść z głównej
drogi w prawo. Jeszcze kilka znaków i trafiam do albergi. Niska, biała, nowoczesna budowla. Wewnątrz hospitalero sprawiający wrażenie bywalca klubów nocnych. Ma jakieś dwadzieścia pięć lat, metr dziewięćdziesiąt wzrostu i pociągnięte
żelem włosy. Z zachowania przypomina średnio rozgarniętego
playboya. Dużo i hałaśliwie mówi, ale nie chce się niczym zajmować. Mam sobie znaleźć miejsce, a reszta to potem. Wewnątrz już sporo łóżek zajętych. Słyszę głównie język niemiecki. Szczęściem jest wolna alejka na cztery łóżka. Zajmuję
pierwsze na dole. Już go nie oddam. Będzie moje. Odpoczywam przez jakiś czas, po czym się podnoszę i wędruję, by załatwić formalności. Hospitalero siada przed schroniskiem przy
drewnianym stole. Ma gest i postawę amanta z taniego latyno850

amerykańskiego filmu. Otwiera piwo i pociągając je oraz żywo
rozmawiając z jakimiś swoimi kolegami, przyjmuje paszporty i
opłaty. Podaję swoje dane, płacę i dostaję pieczątkę do paszportu. Wracam do albergi.
– Cześć! – słyszę za plecami polskie pozdrowienie.
– Cześć – rozpromieniam się na widok Staszka.
– Pierwszy doszedłeś – docenia mój wysiłek.
– A... wcześnie wyszedłem.
Staszek zajmuje łóżko naprzeciw mnie i idzie dać się spisać.
Chwilę później wychodzimy z albergi po zakupy. Market jest
niedaleko. Ale pomimo świecącego słońca jest po prostu chłodno. Z ulgą chowamy się w jego wnętrzu. Przesuwam się między
półkami. Ryby w puszkach są tanie. Biorę sardynki i tuńczyka.
Na stoisku z konserwami mięsnymi nabywam w promocji jakiś
gulasz. Informacja na etykiecie mówi, że to się da odgrzać w
kuchence mikrofalowej. Coś dla mnie. W alberdze jest taka kuchenka. Polecam Staszkowi swój zakup, po czym idę do kasy.
Na miejscu okazuje się, że to promocja, ale przy zakupie co najmniej dwóch sztuk. Wracam się i dzielę się tym odkryciem z
moim rodakiem. Staszek kiwa głową, ale zostawia puszkę gulaszu w koszyku. Po powrocie spotykamy Takę. Właśnie przyszedł i wybrał łóżko nade mną. Alberga jest już pełna. Nad
Staszkiem śpi jakiś Niemiec. Gulasz składa się z fasoli, mięsa i
warzyw. Podgrzany w mikrofali smakuje całkiem dobrze. Robię
się od niego pełny. Naprzeciwko nas przy stole siedzi Austriak,
który wyszedł z Wiednia. Starszy, sympatyczny pan.
– Ile przeszedłeś kilometrów? – pyta mnie wiedeńczyk.
– Jakieś trzy tysiące trzysta. – Tak mi się wydaje przy dość
ogólnych rachunkach.
– To ja przeszedłem trzy tysiące dwieście – odpowiada z
dumą i pewną iskrą w oczach.
Usiłuję w pamięci przeliczyć. Z Lublina do Wiednia... pewnie ze sześćset, siedemset kilometrów najkrótszą drogą. To z
grubsza jest właśnie kierunek na Santiago. Jakim cudem ten
Austriak przeszedł tylko sto kilometrów mniej niż ja, nie bardzo
rozumiem. Może jakoś naokoło.
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– Wyszedłem dziewiątego czerwca – dodaje, widząc moje
niedowierzanie. Pokazuje mi notes, gdzie zapisuje kolejne dni.
Pierwszy wpis jest faktycznie dziewiątego czerwca.
Może i przeszedł tyle, ile podaje. Nie ma sensu wchodzić w
spór. Każdy ma swoją drogę. Swoje własne osobiste obliczenia.
Nie chodzimy przecież jak zawodowcy, z urządzeniami dokładnie mierzącymi drogę. Może w nas jest jakaś nuta współzawodnictwa, chęć udowodnienia czy pokazania, że my jesteśmy lepsi, że dokonaliśmy więcej. Czasem ta nuta potrafi łatwo przesłonić głos rozsądku, według którego musielibyśmy się umieścić wcale nie na pierwszym miejscu, tylko gdzieś dalej, w długim szeregu tych, którzy się nie wybili dostatecznie wysoko.
Staram się więc już nie liczyć i nie porównywać. Wychodzi mi
tyle, ile wychodzi. Gdy ruszałem z domu, czytałem blog podróżnika, który twierdził, że jego droga z Warszawy do Santiago liczyła cztery tysiące kilometrów. Teraz myślę, że moja droga to będzie około trzy tysiące sześćset. Do tego dojdzie jeszcze
odległość do Muxia i Finisterra. Ale nadal to nie cztery tysiące.
Może to kwestia trasy, wyboru drogi. Rozmawiamy trochę z
Taką. Japończyk je niewiele. To już któryś raz, jak widzę jego
posiłek. Ja po takim zasłabłbym w połowie drogi. Wieczór nadciąga jakoś nagle. Niezapowiedzianie. Zamiast miarowego zapadania, które przystoi tej późnej porze dnia, nagle robi się po
prostu ciemno. Zewsząd słychać język niemiecki. Pielgrzymi
układają się na łóżkach, zapinają w śpiworach, pakują rzeczy na
jutro. W ruch idą jeszcze jakieś maści, którymi ten i ów się nasmarowuje. Budynek jest nowy, ale wewnątrz dość ciasno. W
tym tłoku najbezpieczniej zająć po prostu pozycję w łóżku.
– Ja wyjdę o szóstej – mówi Staszek.
– Czego tak wcześnie? – pytam.
– Chcę jutro zrobić zdjęcia wschodu słońca.
Kiwam głową. Nie będę próbował robić zdjęć wschodu słońca. Komórka to nie jest właściwe do tego narzędzie. Owszem,
ogólne krajobrazy czy postaci ludzi. Ale żeby tak się przyłożyć,
skadrować, dobrać parametry. Nie. Wschód słońca nad Atlantykiem to musi być coś specjalnego. Coś, co wymaga odpowied852

niej oprawy, dobrego aparatu. Może tak da się uchwycić coś z
magii wschodzącego słońca.
Gdy zamykam oczy, wciąż słyszę głosy innych. Rozmawiają. Nie wiem, o czym. Ich słowa są już tylko tłem. Jednym z
dźwięków kołyszących mnie do snu. Niczym szum deszczu
albo wiatru, co porusza gałęziami drzew. Wiem, że wokół są
moi przyjaciele, towarzysze, pielgrzymi. I razem z tą wiedzą
znikam raz jeszcze. Jutrzejszy dzień, zdaje się, stoi tuż, tuż. W
zasadzie to właściwie już jest, bo przecież wtedy, kiedy go nie
ma, nie ma także i mnie. Bo śpię. Bo moja świadomość jest
gdzieś indziej. Tylko nie tu. W końcu, chyba to jeszcze wiem
albo mi się już zdaje, wszystko cichnie. Miarowe oddechy dwudziestu osób liczą minuty i godziny do następnego dnia na wybrzeżu Hiszpanii.
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Dzień 115. Ribadeo
Chyba Staszek mnie zbudził swoim wyjściem. Zrobił się
mały harmider i ja też się zbudziłem. Nie ma go już, ale siedzę
na łóżku i przebieram się na drogę. Naprzeciwko Niemiec, śpiący nad Staszkiem, też spuścił nogi z łóżka i widzę, że się pakuje. Ruchy mam mechaniczne, szybkie, wytrenowane. Ostatnie
zapalenie latarki w komórce. Sprawdzenie, czy pod łóżkiem
czegoś nie zostawiłem, na łóżku... Nic nie ma. Gaszę źródło
białego światła. Obok mnie, też gotowy do drogi, ten Niemiec.
Razem wychodzimy z albergi. Jest kompletnie ciemno. Głęboka
noc. Idziemy asfaltem, przynajmniej się nie zgubimy.
– Czym się zajmujesz? – pyta mnie Niemiec.
– Teraz to prawie niczym – odpowiadam – ale tak w ogóle to
zajmowałem się całe życie komputerami.
– Co robiłeś?
– Pewnie wszystko. Najwięcej to pisałem programów. Takie
systemy komputerowe. Różne rzeczy robiły. Ale przeszedłem
chyba pełną ścieżkę kariery w tej dziedzinie. A ty?
– Też zajmuję się komputerami i programami. Pracuję w firmie ubezpieczeniowej.
– Java? – pytam, wymieniając jedną z popularnych technologii informatycznych.
– Java – odpowiada. – Ale nie lubię tego. Kończyłem ochronę środowiska, ale jak zaczynałem pracować, nie było ofert po
moim kierunku. Teraz chciałbym to zmienić. Rynek się rozwinął. Są nowe możliwości.
– Skąd jesteś?
– Z Kolonii. A ty?
– Lublin. Takie duże miasto na wschodzie Polski.
– Wiem – odpowiada. Przynajmniej zorientowany, nie tak
jak Francuz, którego spotkałem w Santillana del Mar. – Wiesz
co, jak tak idę i patrzę na Hiszpanię, to nie widzę żadnych zakładów produkcyjnych. Jakbym tu mieszkał, to kiepsko by
było. No bo gdzie tu pracować? Co oni tu właściwie robią?
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– No... w drodze do Avilés widziałem jakieś zakłady przemysłowe – trochę oponuję.
Niemiec macha ręką.
– To jest nic – sumuje. – Nie wiem, jaką przyszłość tu mają
młodzi ludzie. Założyć rodzinę, dom... – zastanawia się – ja
bym stąd chyba wyjechał.
– Do Niemiec? – śmieję się.
– Chociażby – też się uśmiecha.
– Słuchaj – zaczynam pytanie – dlaczego ty właściwie
idziesz na Camino?
Patrzy się chwilę na mnie.
– Wakacje! – wzrusza ramionami. – A ty?
– Mam takie, wiesz, osobiste i trochę religijne motywacje.
Gwiazdy nad nami są jeszcze intensywne, choć czerń nieba
powoli słabnie i pierwsze zarysy terenu stają się już zauważalne. Będzie dobra pogoda i słońce. W tej mieszance ciemności i
szarości zauważamy strzałkę nakazującą zejście z głównej drogi
w jakąś boczną ścieżkę. Schodzimy z szosy i podążamy w dół.
Parę minut później przechodzimy przez jakąś wioskę. Dnieje.
Mój towarzysz idzie szybciej. Nie oponuję. To normalne na Camino.
– Idź, nie będę cię spowalniał.
– Trzymaj się – mówi, odwracając się w moją stronę.
– Buen Camino.
Jeszcze kilka minut i niknie mi z oczu. Najpierw wśród sennych jeszcze domków i zakrętów drogi. Potem, gdy wychodzę
na otwartą przestrzeń, widzę go jeszcze jakiś czas, kilkaset metrów przede mną. Ale w końcu jego sylwetka niknie za jakimś
wzniesieniem i zostaję już sam. Jest prawie jasno. Po mojej prawej stronie widzę ocean, tuż nad nim niska, siwa warstwa
chmur, nad nią rozpościera się poranne niebo, tuż nad chmurami lekko różowe, potem przechodzi w nieokreśloną biel, by
hen, w górze rozlać się wczesnym błękitem. Wraz z kolejnymi
krokami poranek zdaje się pęcznieć, napierać na granicę cienia,
jaką jeszcze zostawiła miniona noc. Wreszcie zatrzymuję się.
Obracam się do tyłu. Tuż sponad linii horyzontu wynurza się
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pomarańczowa kula słońca. Jego promienie rozsnuwają się w
powietrzu, jakby załamane na krawędzi widnokręgu biegły kilka metrów nad ziemią w moim kierunku. Po prostu sobie stoję.
Linie wysokiego napięcia i gałęzie pobliskiego drzewa rysują
swoje ciemne kształty na tle czystego nieba. Początkowo pomarańczowe, słońce staje się coraz jaśniejsze, coraz bielsze. Nie
mogę już bezpośrednio na nie popatrzeć. Staje się półokręgiem
oślepiającej jasności, tak jasnej, że zacierającej swoje własne
granice. Odwracam się i ruszam w moją drogę. Czytałem w internecie, że alberga w Ribadeo należy do najpiękniej położonych i najładniejszych. Ma jednak jedną wadę, posiada tylko
dwanaście miejsc noclegowych. Wszyscy z La Caridad na pewno się nie zmieszczą.
Dzień już w pełni. Idę przez Tapia. Miejscowość tuż nad
oceanem. Wybrałem dłuższy, alternatywny szlak, żeby przejść
właśnie tędy. Wyszedłem wcześnie, więc i tak na pewno zdążę
do Ribadeo przed innymi. Słońce jeszcze nisko. Dziewiąta.
Drzewa kąpią się we wczesnym słonecznym blasku. Ulice i place całkiem puste. Ławki czekają już na popołudnie i wieczór,
kiedy zasiądą na nich ludzie, kiedy słowa zaczną ubarwiać życie i powietrze, kiedy przyjedzie pora na przebywanie ze sobą.
Teraz jest pora na przejście przez to miasto pielgrzyma z Polski.
Na szczycie niewielkiej wieży kościoła sylwetka Jezusa, nieco
niżej, na marmurowym postumencie, stoi facet, odlew z brązu,
ma frak i chyba czegoś dokonał. Śmiało patrzy w przyszłość ten
posąg człowieka, który przeminął. Ilu z nas chciałoby mieć taki
pomnik? Żeby ludzie pamiętali o nas. Żeby jakoś przywołali
nas we wspomnieniach. To, co robiliśmy, to, kim byliśmy, to,
czego pragnęliśmy, to, co nas rozdzierało, to, o czym marzyliśmy. Świat biegnie swoim torem. I w końcu jaka dla kogoś radość z tego, że ma swój pomnik? To raczej dla obecnych może
być jakaś korzyść, jeśli tę korzyść wyniosą z przypominania sobie kogoś, kogo już nie ma. A Jezus? Czy Jezus nadal jest? Tak
wierzę, tak mówi moja religia. Ale przecież tak naprawdę nie
mamy kontaktu, nie rozmawiamy wieczorem. Nie siadamy,
żeby odpocząć po ciężkiej drodze. Nie odbieram pouczeń, choć
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wielu ludzi w fajnych strojach twierdzi, że ma dla mnie te pouczenia. Nie wiem. Niewiele wiem. Więc w tej swojej niewiedzy muszę coś wybierać. Wybieram więc mój pokaleczony dialog, moje słowa, które wypowiadam do Boga, czasem pretensje
i wściekłe wyrzuty, które czynię, gdy życie za bardzo mnie rani.
Przecież kogoś muszę za to obwinić. Jaka właściwie jest ta
moja wiara? Czy daje się opisać jakoś wygodnie? Czy poprawna jest w cudzych oczach? Czy może powinienem się za nią
wstydzić, bo w ogóle wierzyć to zabobon i przeszłość? W ostateczności zostaje decyzja. Czy i jak wierzyć. Więc ja tę decyzję
jakoś podjąłem. Nie przełomowo, nie w wyniku oświecenia.
Nie w wyniku dociekliwych przemyśleń. Jakoś po prostu się ta
decyzja we mnie układała, kołysała, rosła. Może dlatego, że tak
mało znalazłem swojego na tym świecie. Może dlatego, że nawet wśród ludzi za często czułem się wygnańcem. Może za
wiele chciałem. Może za bardzo mnie bolało. Może za dużo
błądziłem. Może zgorzkniałem i cynizmem obdarzyłem już
wszystko. Bo zabawką ludzkie emocje i aspiracje, bo przemijają ludzie, państwa i narody. Bo jestem świadomy śmierci. Bo
się rozczarowałem. Do wszystkiego nauczania. Bo wyszedłem
na skraj ciemnej pustyni. Bo w końcu musiałem. Coś wybrać.
Sam. Bez niczyjej pomocy. Bez zachęt i uzasadnień. Więc co
mam powiedzieć? Że Cię kocham? Że słabo? Że większy jesteś? Że namawiam Cię po cichu, żebyś, gdy przepadnę, ujął
mnie w nicości? Że w sumie nie mam już nic oprócz zwrócenia
się ku Tobie? Że chyba trzeba zwariować, żeby tak zaryzykować...
Strzałki znów giną w labiryncie uliczek. Na szczęście nie
sposób się tu zgubić. Mój wielki błękitny przyjaciel jest z prawej strony, a dzisiejszy cel leży przecież nad Atlantykiem. Droga jak prezent. Słonecznie, ale nie gorąco. Kilometry bezgłośnie
uciekają spod nóg. Drzewo cytrynowe cieszy mnie żółtymi
owocami. Aż ślina cieknie. Jakiś mężczyzna zatrzymuje mnie i
tłumaczy, że źle idę. Powinienem skręcić w lewo, tamtędy biegnie szlak. Podążam za jego radą. W sumie to bez znaczenia, bo
wszystkie drogi dochodzą do wielkiego mostu prowadzącego
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do Ribadeo. Wysoki jest. Zawieszony w powietrzu. Biegnie
przez szeroki pas wody, w której przegląda się słońce. Gdy patrzę w dół, prawie kręci mi się głowie. Morze ma kolor turkusowy, wieje silny wiatr od oceanu, przejście jest wąskie, więc gdy
z naprzeciwka najeżdża rowerzysta, to się zatrzymuje, przechyla rower, żebym mógł przejść. Strasznie daleko stąd widać. Dobrze tak. Gdy patrzeć można hen i jeszcze dalej. Pamiętam historię jakichś badań, z których wynikało, że pacjenci szpitala
mający okna sali wychodzące na ceglany mur mieli się znacznie
gorzej niż ci, co za oknem mieli rozpościerającą się daleko panoramę. Może to nasza cecha. Że jesteśmy ze wszystkim, że jesteśmy częścią wszystkiego, że zamykając się, nawet w sobie,
więdniemy, bo jakoś odcinamy się od życia, że żyć można tylko
dla kogoś, czegoś, tylko w kierunku, tylko na zewnątrz. Próba
życia do wewnątrz, do siebie, nieodmiennie prowadzi do złych
skutków. Przed Ribadeo jest port. W nim gęste rzędy białych
jachtów. Na wznoszącym się w górę brzegu – miasto. Słońce
odbija się w wodzie. Lubię ten blask, odbity od lekko pomarszczonej powierzchni błękitu. Tuż za mostem zasięgam języka w
kwestii albergi, bo znów nie widzę prowadzących do niej strzałek. Dwaj Hiszpanie idą ze mną jakieś sto metrów, by podprowadzić mnie we właściwym kierunku i wskazać drogę. Zakręcam i idę teraz pod mostem, którym przeszedłem do miasta.
Mijam jakiegoś biegacza, jego koszulka jest już mokra od potu.
Grupa napotkanych kobiet upewnia mnie, że idę we właściwym
kierunku. Oprócz tych ustnych wskazówek nie znajduję żadnych strzałek ani oznaczeń. Wreszcie jest. Niewielki, lekko futurystyczny kształt. Począwszy od La Caridad, pojawiają się albergi budowane z myślą o pielgrzymach. Wcześniej to były adaptowane domy, szkoły, świetlice. Schronisko jest po prawej
stronie drogi, na opadającym w dół brzegu, tuż nad lśniącym
pasem wody oceanu. Z ulicy można bezpośrednio wejść na
dach albergi, na nim taras widokowy. Schodzę poniżej. Przeszklone drzwi. Zamknięte. Jest niemożliwie wcześnie, dopiero
wpół do dwunastej. Przesadziłem dzisiaj. Nikogo w pobliżu. Na
drzwiach jakieś kartki z informacjami po hiszpańsku. Są nawet
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numery telefonu, ale z opisu wygląda na to, że to policja. Zdejmuję plecak. Odpinam karimatę i rozkładam ją wzdłuż ściany
schroniska. Słońce jest w zenicie. Zdejmuję koszulkę, buty i
skarpetki. Kapelusz nasuwam na oczy i kładę się na mojej karimacie. Zamykam oczy. Słyszę szum wiatru i czuję ciepło słońca
na skórze. Świat wokół kołysze mnie. Rozluźniam się. Bardzo
wcześnie wstałem. Myśli zwalniają. Przez denko kapelusza
przenika trochę blasku z zewnątrz. Mięśnie ramion, nóg, pleców powoli mi się rozluźniają. W końcu należy mi się odpoczynek po dniu marszu.
– Zbigniew! – Budzi mnie czyjeś powitanie.
Zsuwam kapelusz z twarzy. Nade mną stoi Taka i Niemiec, z
którym szedłem rano. Czuję się trochę niezręcznie. Siadam i naciągam skarpety oraz buty.
– Sam jesteś? – pyta Japończyk.
– Tak. Przyszedłem pierwszy.
Patrzę na zegarek, jest już po czternastej. Dwaj nowo przybyli podchodzą do ogłoszeń i lustrują ich zawartość.
– Ja pójdę się rozejrzeć – rzuca Niemiec i rusza w stronę
miasta.
Wstaję i wspólnie z Taką lustrujemy ogłoszenia.
– Tu pisze, że trzeba zadzwonić na policję po klucz – twierdzi Japończyk.
– Na policję? Po klucz? – wyrażam swoje wątpliwości.
– Tak – kiwa głową – tak mi się wydaje.
– Hej – rozlega się z ulicy.
Patrzę zdumiony. Justyna we własnej osobie. Spotkaliśmy
się i rozstali w La Isla. Ja zatrzymałem się później w Villaviciosa, a ona miała pójść dalej do Oviedo.
– Wszelki duch! – wyrażam swoje zdziwienie, ale i radość.
– Cześć – śmieje się Polka. Wita się także z Takahashim. –
Co jest? – pyta.
– No zamknięte – odpowiadam. – I chyba tu jest napisane, że
trzeba dzwonić na policję.
Justyna zna hiszpański, studiuje przez chwilę informacje.
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– Tu jest klucz – wskazuje na niewielkie, czarne pudełko
obok wejścia. – Ale kod do otwarcia jest na policji. Trzeba tam
zadzwonić, żeby podali.
Odsuwamy pokrywę pudełka. Pod spodem pokrętła zamka
szyfrowego. Po krótkiej naradzie, co dalej, Taka wyjmuje telefon i dzwoni na policję. Przykłada rękę do ucha, bo właśnie
nadchodzi grupa niemieckich nastolatków. Trzy dziewczyny i
chłopak. Są głośni, szarpią klamkę, rozmawiają.
– Ciszej – zwracam im uwagę – on dzwoni po to, żebyśmy
dostali się do albergi.
Takahashi podaje kod i Justyna wprowadza go na szyfrowym
zamku małej czarnej skrzyneczki. Nic z tego, nie daje się otworzyć. E tam – myślę – dziewczyna jak to dziewczyna. Biorę
sprawy w swoje inżynierskie ręce i zaczynam manipulować.
Sprawdzam jeszcze raz ustawienie. Pociągam, naciskam, szarpię, mocuję się. Prawie się spociłem. Nic z tego. Teraz Taka.
Jest dużo spokojniejszy i metodyczny. Jego próby jednak też
zawodzą. Próbujemy na siłę. Bez rezultatu. Taka dzwoni jeszcze raz. Tym razem rozmowa trwa dłużej, z jego hiszpańskim
jest chyba trochę gorzej niż z moim angielskim. Niemcy dalej
hałasują. Przyszli tu i należy im się otwarcie albergi. Młodzi są.
Kiedy ja byłem młody, też mi się wszystko należało. Potem życie uczy pokory. Przeczołguje człowieka, wyciska z niego fantazje i złudne pomysły. Sztuką jest ocalić. To co najcenniejsze.
Ciepłe serce. Marzenia. Dobre spojrzenie, jakie mamy dla ludzi.
Wnioski z rozmowy są takie, że ostatnia cyfra jest jednak inna.
Zamek zaskakuje. Klucz jest uwolniony i otwiera drzwi. Zanim
zdążamy cofnąć się po nasze plecaki, Niemcy wpadają już do
albergi i zajmują najlepsze łóżka. Jest ich tylko czworo, więc
miejsca starczy dla wszystkich, ale jakoś tak mi niesmacznie.
Wybieram miejsce na dole. Podobnie Taka. Justyna też. Jakby z
kapelusza pojawiają się następni pielgrzymi. Wśród nich Staszek. Witamy się serdecznie.
– Jak zdjęcia? – pytam, pamiętając, że wyszedł wcześniej
specjalnie, by fotografować wschód słońca.
– E tam – macha ręką – spóźniłem się. Poza tym nie miałem
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dobrego miejsca. Słońce wschodziło nad lądem.
Kiwam głową ze zrozumieniem. Justyna wita się z moim kolegą.
– Słuchajcie, ja idę teraz do miasta.
Jestem głodny, poza tym niedziela, więc chcę sprawdzić, czy
jest jakiś otwarty kościół i msza święta.
– Ja się muszę wykąpać i trochę odpocząć – informuje Justyna.
– Ja też na razie zostanę – dopowiada Staszek.
Ulice są pełne ludzi. Chodnik zbudowany z szarej niewielkiej kostki. Słońce i atmosfera odprężenia. Znajduję niewielki
sklep i kupuję bagietkę. Idę dalej, kierując się w stronę kościoła. Przed nim duży plac. Dzieci się bawią. Dorośli siedzą przy
stolikach i coś popijają, kawiarnie, bary, niewielki tłum otacza
młodocianych artystów, którzy na rozłożonej macie prezentują
swoje umiejętności w breakdance. Podchodzę po schodkach do
kościoła. Zamknięte, ale wisi kartka informująca o godzinach
mszy świętych: „De Ribadeo, HORARIO DE MISAS”. Pod
spodem dwa akapity, pierwszy zatytułowany „Feriales”, drugi –
„Domingos y Festivos”. Obstawiam, że ten drugi to niedziele i
święta. „Iglesia Parroquial” jest o 19:30 (horario de invierno)
albo o 20:00 (horario de verano). Nie wiem, co to znaczy. Robię zdjęcie komórką. Justyna będzie wiedziała, bo zna hiszpański. Wtapiam się z powrotem w tłum. Wszyscy się bawią i rozmawiają. Udziela mi się ten nastrój świętowania i luzu. Kupuję
jakiegoś budżetowego loda. Półdarmo. Smakuje mi. O dziwo,
mimo niedzieli, niektóre sklepy są otwarte. Nabywam makaron
kolanka. Coś się z niego zrobi. Drogę do albergi znajduję już
bez trudu. Zachwycający ten spacer nad błękitną wodą. W
schronisku Justyna ze Staszkiem właśnie wybierają się do miasta. Pokazuję im swoje zakupy.
– Dobra, to kupimy coś jeszcze i zrobimy wspólny obiad –
konkluduje Staszek.
– Justyna, zobacz – zwracam się do niej – to jest zdjęcie z tablicy ogłoszeń w kościele. O której właściwie jest msza?
– Jedna godzina jest dla czasu zimowego, a ta druga letnie861

go.
– Ale jaki właściwie teraz jest czas?
– Nie wiem – wzrusza ramionami Justyna. Zwraca się z pytaniem do leżącego na łóżku nade mną Hiszpana. – Letni – tłumaczy jego odpowiedź. – Teraz jest letni czas.
– Więc msza jest o dwudziestej – upewniam się.
– Tak.
– Okej. To wy idźcie na miasto, a ja pójdę połazić nad morze. Jak wrócicie, zrobimy wspólnie obiad.
Zostawiam ich i idę wzdłuż szerokiego, wrzynającego się w
ląd kanału w stronę otwartego oceanu. Wiatr narasta i potężnieje. Dobrze, że kapelusz ma sznurek pod brodę, bo bym go pewnie zgubił. W pewnym miejscu w morze wychodzi drewniany
pomost widokowy. Idę, choć przy tym wietrze nie czuję się
pewnie na wąskim pomoście, biegnącym kilkanaście metrów
nad wodą. Dochodzę do jego końca. Podmuchy są tak silne, że
uniemożliwiają jakieś rozkoszowanie się widokiem. Zawracam
i ruszam dalej wzdłuż brzegu. Skały cudnie zupełnie wpadają w
toń wody. Są ostre, poszarpane, szare od słońca. Woda, płytka
przy brzegu, mieni się wszystkimi kolorami błękitu. Miejscami
prześwituje spod powierzchni piasek na dnie. Jedne z najpiękniejszych widoków i barw, jakie widziałem na swojej trasie. W
grupie skał zanurzonych już częściowo w wodzie znów jest
„brama” albo „okno”. Malowniczy przesmyk, przez który można zobaczyć znajdujący się za skałami ocean. Biały żagiel kołysze się tuż przy wyjściu na otwarte morze. Droga jest piękna.
To specjalnie zbudowany deptak dla turystów. Idę w kierunku
latarni morskiej. Przede mną bezmiar wód. Mieni się w słońcu
wszystkimi swoimi kolorami. Fale kipią na twardych, skalistych
zboczach brzegu, rozbijają się wściekle o skały. Wiatr dmie tak,
że niewiele słychać. Gdy dochodzę w końcu do miejsca, gdzie
stoi latarnia, widzę, że do niej samej nie da się podejść. Prowadzi do niej wąski przesmyk, zamknięty stalową bramką. Stoję w
najwyższym punkcie nabrzeża. Obok mnie ściany skał spadają
ku morzu. Nie wiem, kto je tak ukształtował, bo tworzą równą
płaszczyznę nachyloną ku powierzchni wody, jakby ktoś ją wy862

ciął, wykuł, specjalnie tak uformował. Nie mogę za długo tu
być. Za bardzo wieje. Robię parę zdjęć tej kipieli kolorów i
kształtów, temu obrazowi natury, w której przyszliśmy na świat
i którą podbijamy. Naszą pomysłowością, naszą pracą, naszym
wysiłkiem. Kto wygra? Miejmy nadzieję, że to starcie nie zakończy się ostateczną klęską żadnej ze stron. Za bardzo nawzajem od siebie zależymy. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jak
podepcze przyrodę, jak zaleje ją rzekami betonu. Jak ustawi i
ureguluje już wszystko, jak nie będzie innych linii niż proste i
innych zdarzeń niż zaplanowane. Z drugiej strony, natura bez
ludzkich oczu i serc przepadnie. Stanie się tylko mieszanką materii, tańcem energii, z którego żaden wzrok nie wyłoni przestrzeni do szybowania, ogromu bazaltowych bloków do podziwiania, zachodzącego słońca nad morzem do ścichnięcia i zachwycenia się. Gwiazd, na które można po prostu patrzeć.
Z powrotem idę szybko i wolno. Idę szybko, bo wieje i już
ogłuchłem od tego wiatru. Idę wolno, bo to moje ostatnie spotkanie z Atlantykiem przed Santiago. Jutro szlak kieruje się w
głąb lądu, do Mondoñedo. I potem już ciągle głębiej i głębiej.
Aż do Santiago. Więc mi jakoś żal. Zżyłem się z tym błękitnym
bezmiarem. Dobrze go było mieć po swojej stronie. Prawej
zresztą.
Staszek i Justyna są już z powrotem. Wędrujemy do kuchni.
Jest maszynka elektryczna. Dwie duże misy szklane i... żadnych
garnków. Staszek oferuje swoją menażkę. Jest mała, ale metalowa i może choć trochę coś w niej ugotujemy. Kuchenka ma dwa
pola grzewcze. Lewe zajmują młodzi Niemcy. Też zauważyli,
że nie ma garnków. Rozwiązali to w niemiecki sposób, poszli
do miasta i kupili duży nowoczesny garnek. A co tam. Właśnie
pichcą w nim niemieckie potrawy. Usmażyli na początek cebulę, teraz coś tam dodają. Główną kucharką jest dziewczyna o jasnych, pofalowanych włosach. Pozostała trójka siedzi przy stoliku i gorąco o czymś dyskutuje. W menażce Staszka gotują się
klopsiki. Makaron pokornie czeka w opakowaniu na swoją kolej. Justyna kroi pomidory. We trójkę czuwamy, żeby nie wykipiało, bo menażka jest płytka i niewielka. Niemcy, gdy kończą
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gotowanie, oferują nam swój garnek. Dziękujemy i w ten sposób rozwiązują się nasze problemy z przyrządzeniem posiłku.
Po kilkunastu minutach wielka szklana misa wypełnia się mieszanką wszystkiego, co dobre. Justyna zadbała o estetycznie
rozłożenie składników. My skupiamy się na konsumpcji. Siedzimy przy stoliku we trójkę i wreszcie rozmawiamy po polsku.
Idę już cztery miesiące i mojego języka nie słyszałem zbyt wiele. Gdy kończymy, pytamy Hiszpanów, co z opłatami za albergę
i pieczątkami do paszportów.
– Miała przyjechać policja, ale ciągle jej nie ma – odpowiadają.
– Ale kiedy będą?
Wzruszają ramionami.
– Nie wiadomo.
– No ale my musimy wyjść. Idziemy do kościoła, więc nas
nie będzie.
– Do kościoła? – dziwi się Hiszpan, leżący na górnej części
mojego piętrowego łóżka.
– No do kościoła.
– Idziecie zwiedzać? O tej porze?
– Idziemy na mszę.
Patrzy się na nas bezradnie.
– Idziemy się pomodlić. Na mszę. – Moje wytłumaczenie jakoś go omija. – To może zostawimy wam nasze paszporty i za
nas zapłacicie, a potem wam oddamy?
– To lepiej zostawcie i pieniądze od razu.
Racjonalna rada trafia nam do przekonania. W przedsionku
albergi zostawiamy nasze paszporty pielgrzyma i osiemnaście
euro. Powinno wystarczyć. Idziemy razem do kościoła. Sami.
Wygląda na to, że na Camino del Norte, jak już ktoś idzie to kościoła, to musi być Polakiem. Reszta ma lepsze zajęcia. Zabawę, pływanie, zwiedzanie, korzystanie z życia, którego zawsze
mało, dlatego nie wolno czekać. Bo dzień ucieka i już nie wróci. Więc trzeba się go napić, upić się życiem, cieszyć, ile się da,
radować się bez ociągania. Całe miasto jest na nogach. Ulice
pełne, kawiarnie i bary pełne. Kolorowo i głośno. W kościele
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trochę ciszej. Msza jest standardowa. Idę do komunii. Czy nie
nagrzeszyłem? Pewnie trochę tak. Czy powinienem? Czy mam
prawo? Nie mam pojęcia. Myślę, że tak. Myślę, że jakoś tak Jezus upomniał uczniów, którzy odganiali od niego dzieci. Oni
chcieli stworzyć reguły, ustalić zasady. Nie teraz. Nie ty. Poczekaj. Czy spełniłeś wszystkie warunki? Ale kto się nie stanie jak
to dziecko... to lipa, błąd. Tylko co to znaczy: stać się jak dziecko? Uczyli mnie, że to być pokornym i małym jak dziecko.
Wcale mi się tak nie zdaje. Zdaje mi się przeciwnie. Że dzieci
nie za wiele zważają, że są niecierpliwe, że po prostu lgną do
tego, co je pociąga. Że są bezpośrednie. W końcowym słowie
ksiądz coś mówi o fieście. Pytam przy wyjściu Justynę, co miał
na myśli.
– Powiedział, że to była msza, a teraz jest fiesta i na jedno, i
drugie jest czas.
Chyba miał rację, myślę sobie. Na placu spotykamy roześmianą Holenderkę. Ściska Justynę, jakby były starymi znajomymi. Faktycznie, poznały się wcześniej na szlaku.
– Chodźcie się bawić. Napijemy się!
Moi towarzysze patrzą niezdecydowanie. Holenderka jest
śliczna i młoda. Radosna i wyluzowana. Niestety język i gesty
już lekko zaburzone. Widać gołym okiem, że wstawiona i to nie
na żarty. Nie mam nic przeciwko. Nie mam nic przeciwko winu
i zabawie. Jestem po prostu trochę zmęczony. Poza tym jest
pewna bariera wieku.
– Jak chcecie, to idźcie. Ja wracam do albergi.
– Serio? – W pytaniu Justyny jest odrobina troski, jakby pytanie, czy wszystko będzie w porządku, jak oni zostaną i pójdą
się bawić, a ja wrócę.
– Jasne – śmieję się szczerze. – Bawcie się dobrze.
Gdy przemierzam uliczki Ribadeo w stronę albergi, spotykam jeszcze mojego towarzysza z porannej części etapu.
– Świetnie jest – zwierza mi się Niemiec – wszyscy piją.
Chyba zostanę tu jeszcze na jutro. Idziesz ze mną? – Wskazuje
wejście do baru naprzeciwko.
– Nie, dzięki. Dobrej zabawy.
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Widzę, jak wchodzi i siada na wysokim taborecie przy ladzie. Czy mam ganić tych ludzi? Za ich umiłowanie zabawy?
Za szukanie szczęścia, śmiechu, radości? Dobrych przyjaciół,
kolorowych wieczorów? Może czasem i czegoś więcej, i bardziej... Nie mogę. Wcale mi się to nie wydaje złe, godne potępienia. Są sympatyczni i gdyby nie to, że jestem zmęczony, to
pewnie chętnie bym z nimi usiadł. Smakował. Śmiał się. Radował. Nawet do rana. Tego w życiu też potrzeba. Życie to nie jest
wieczne umartwianie się. Smucenie się, by kiedyś tam się cieszyć. Życie to radość. To bycie z ludźmi. To smak szczęścia.
Rzecz jasna, jak się przedawkuje, to słodycz przechodzi w gorycz, a przyjemność w uzależnienie. Gdy dochodzę do albergi,
robi się już ciemno. Wewnątrz niewiele osób. Siadam ciężko na
łóżku. Dobrze zrobiłem. Po prostu jestem w drodze. To właśnie
bycie w drodze mnie prowadzi. Ma swoje wymogi. Nie mogę
zostać. Nie mogę zabałaganić. Jutro jest sporo ponad trzydzieści kilometrów. Do albergi, jak zwykle, trzeba będzie dojść na
czas, bo nigdy nie wiadomo, czy starczy miejsca.
– Zbigniew. – Naprzeciwko mnie stoi Takahashi. – Więcej
się chyba już nie spotkamy. To nasz ostatni nocleg razem.
– To możliwe – kiwam głową.
– Kupiłem na tę okazję wino. Napijemy się?
Coś się we mnie rozpuszcza.
– Jasne, Taka.
Gdybym nie wrócił... Czy znamy następstwa tego, co się
nam przydarza? Czy znamy następstwa swoich decyzji? Siadam
naprzeciwko Japończyka. Wino jest czerwone, wytrawne, intensywne. Takie, jak lubię. Mamy jakieś kombinowane naczynia
do picia. Ja maleńki plastikowy kubeczek, Taka jakieś umyte
opakowanie po jogurcie. To wszystko nieważne. Spotkaliśmy
się na szlaku i nigdy już więcej się nie zobaczymy. Nie siądziemy. Nie zwierzymy się sobie ze spraw, o których może nikt nie
powinien wiedzieć. Nie będziemy gadać jak faceci o tym, co
nas kręci, o tym, co cieszy, co boli i co jest ważne. W jakiś w
końcu sposób przecież rozmawiamy o życiu. O tym, jak to jest
– żyć. Jak się przechodzi ten wielki ocean dni i nocy, przez jaki
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przyszło nam iść. Wino jest czerwone. Tyle wiem. Wiem też, że
Polska nie jest krajem wina.
– Wódka w Polsce to alkohol, jaki często się pije przy większych okazjach.
– Znam – odpowiada Taka. – Żubrówka – niezdarnie wypowiada nazwę znanej polskiej wódki.
– Ta – potwierdzam. – Dodają trawę do alkoholu. Jedno
źdźbło. Ale zmienia smak.
– I to jakaś specjalna ta trawa?
– Nie wiem. Ale mówią, że właśnie z tych terenów, gdzie
pasą się żubry.
– Żubry? – Taka nie rozumie.
– No... takie krowy. Znaczy bardziej jak bizony – zaczynam
tłumaczyć biologię i fizjonomię żubra.
Rozmowa toczy się na różne tematy. Szkoda. Szkoda, że
spotykamy się tylko na chwilę. Ale taka jest natura życia i taka
jest też rola mężczyzny, żeby mu stawiać czoła. Żeby się nie cofać, żeby nie czepiać się tego, czego uczepić się nie sposób.
Żeby przyjmować los, jaki człowiekowi jest dany. Żeby wędrować i iść czasem pod prąd, bo tak trzeba, bo tak się zdecydowało, bo jest się facetem. Robi się późno. Staszek i Justyna właśnie pojawiają się w drzwiach. Nie wiem, czy to my z Taką tak
długo siedzimy, czy oni nie w pełni zaaklimatyzowali się w barach Ribadeo. W drzwi wchodzą też trzy kobiety z plecakami.
Pytają po angielsku o miejsca do spania. Jednak z akcentu, a
może z jakiegoś słowa między nimi, rozpoznajemy, że to nasze
rodaczki. Przyleciały właśnie kontynuować Camino del Norte,
które rok wcześniej zakończyły właśnie tutaj. Z braku miejsca
idą do miasta poszukać jakiejś prywatnej albergi. Ja wędruję do
łóżka. To już koniec. Koniec Atlantyku. Od jutra wejdę w ląd.
Jakieś cztery, pięć dni i będę w Santiago. Wreszcie, w końcu.
Czy będę? Zastanawiam się nad tym, gdy leżę w swoim śpiworze. Na zewnątrz głośno. Słyszę huk, jakby sztuczne ognie. Gdy
fiesta w Hiszpanii, to sztuczne ognie są obowiązkowe. Właściwie to i fiesta jest obowiązkowa. Pęd i zapał do zabawy jest niezwykły u tych ludzi. Zamykam oczy i zasypiam. Ten dzień już
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nie wróci. Nigdy. Nic nigdy nie wróci. Wszystko jest przede
mną...
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Dzień 116. Mondoñedo
Wyszedłem bardzo wcześnie, o szóstej. Wszyscy jeszcze
spali. Wstałem po cichu, założyłem krótkie spodenki, zmieniłem koszulkę, skarpety, buty. Zwijanie śpiwora po omacku. Wokół śpiące w ciemności postaci. Na chwilę zapaliłem latarkę i
już... droga. Teraz jest ósma trzydzieści i widzę Atlantyk. Naprawdę, widzę go. Wschodzi słońce. Cienie są długie, horyzont
przymglony, morze niebieskie. Nie poszedłem szlakiem. Mało
mnie obchodzi, co tam Hiszpanie wyznaczyli. Idę po swojemu.
Idę nad Atlantykiem. Jeszcze choć kilka godzin będziemy razem. Szlak z Ribadeo prowadzi na południowy zachód, ja idę
zaś wybrzeżem dokładnie w kierunku zachodnim. Nie ma strzałek, nie ma znaków. Jest Hiszpania, wcale niespodziewająca się,
że jakiś pielgrzym będzie tędy szedł. Dla pielgrzymów są odpowiednie drogi, ścieżki, bary, szlaki. Okno wystawowe, w którym mają się zmieścić. Wszystko tam na nich czeka, wszystko
jest przygotowane. Mnie zachciało się pójść drogą całkiem
inną. No i ten Atlantyk – uśmiecham się w jego stronę. Mamy
się wyraźnie ku sobie. Gdy dojdę do Santiago, jeszcze nad niego wrócę. Więc idę po prostu, po swojemu, przez Hiszpanię. W
San Cosme skręcę ostro na południe i powinienem w końcu
dojść do Mondoñedo. Może będzie odrobinę dalej niż szlakiem,
ale za to drogą, którą nikt nie chodzi, no i... nad oceanem. Pogoda bajeczna. Lekko chłodno, miękki wiatr, szosa pusta, pobocze szerokie. Sama pycha. Raz po raz mijam jakieś miasteczka i
zabudowania. Wzrok ciągle ucieka mi w prawo. Przywiązałem
się do tego koloru, do tego zapachu. Czy Atlantyk pachnie? Do
tego wiatru, co nie pozwala słońcu zemścić się na nieostrożnych pielgrzymach, wycisnąć z nich ostatnich potów, przegrzać
ich tak, że zalegną, nie mogąc dalej iść, bo taki żar.
Niewiele po dziesiątej docieram do San Cosme. Przy drodze
jest spory sklep, w nim tanie arbuzy, bagietki, sardynki, ser. Siadam przed marketem na jakichś schodach. Kroję arbuza nożem.
Jego sok ścieka mi po palcach. Przymykam oczy, gdy zanurzam
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w nim swoje zęby. Słodycz chyba się bierze ze słońca. Rośliny
chwytają jego światło i zmieniają w to, co teraz jem, piję, połykam. Kroję następny krążek. Gdy kończę, ręce całe mam tym
soku. Nic nie szkodzi. Wytrze się papierem i jakoś to będzie.
Łupiny wrzucam do stojącego obok kosza. To byłoby na tyle na
dzisiejszy dzień odpoczywania i przyjemności. Ruszam i kilometr dalej skręcam w lewo, wreszcie zostawiając ocean za sobą.
Droga nadal wspaniała do marszu. Samochodów jak na lekarstwo. Miejsca dla pieszych lub rowerów na poboczu dużo. Podejścia stosunkowo łagodne, choć długie. Powoli widok się zamyka. Szerokie krajobrazy z Camino del Norte znikają za ścianą drzew z lewej i taką samą z prawej strony. Jest po prostu
droga i ja. Kolejne kilometry wbijają mi się w nogi, ale nie
przestaję iść. Nie będzie już odpoczynków ani przerw. Dzisiejsze trzydzieści siedem kilometrów przejdę już do samego końca. Mijam miejscowość Lourenza. Tu też jest jakaś alberga.
Robi się ciepło, ale do wytrzymania. W końcu to już wrzesień.
Zapamiętując się w moim marszu, dochodzę w końcu do Mondoñedo. Miasteczko robi wrażenie zapomnianego. Jakby główny bieg wydarzeń przeszedł tędy kiedyś, zostawiając szlak Jakuba, domy, ulice, mieszkających ludzi, ale wszystko to jakby
niewyraźne, popołudniowe, senne, nierzeczywiste. Jakby czas
tu nie biegł wcale albo przeciwnie wręcz, cofnął się i zawisł,
pozbawiając częściowo materialności wszystko, co tutaj jest.
Młoda dziewczyna pyta mnie, czy szukam albergi. Dziwię się
jej, mówi po angielsku i dlaczego właściwie? Czy muszę o
wszystko pytać? Ktoś chce mi pomóc, po prostu. Bo sama jest
na pielgrzymce. Bo warto czasem komuś pomóc. Bo to ludzkie,
normalne, dobre... Prawdę mówiąc, to bez niej pewnie bym trochę błądził. Dochodzimy na niewielki plac, przy którym jest
schronisko. Mieści się ono w długim rzędzie zabudowań tutejszego centrum kultury. Gdy wchodzę do środka, spotykam hiszpańskiego pielgrzyma, jest brodaty i trochę okrągły. Sporo
młodszy ode mnie. Okazuje się, że jest z towarzyszką. Sala do
spania jest na piętrze. Kilka łóżek już zajętych. Wybieram jedno
z wolnych na dole. Schodzę na parter w poszukiwaniu kuchni.
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Bezradnie błąkam się, nie mogąc jej znaleźć. Stopy pieką mnie
niemiłosiernie od długiego marszu. Hiszpan, widząc moje błądzenie, pyta, czego szukam.
– Kuchni – odpowiadam po angielsku.
– Kuchni? – zdaje się nie rozumieć.
– Kuchni. Jeść – wykonuję gest zrozumiały w każdym miejscu świata.
– A – Hiszpan wreszcie rozumie. – Tam – wskazuje mi przewężenie na prawo od drzwi wejściowych. Nie wiem, jak mogłem je przeoczyć.
Kuchnia jest duża, nowoczesna i dobrze wyposażona. Trzeba
będzie zrobić coś dobrego do jedzenia. Ale nie teraz. Teraz
moje nogi krzyczą już głośno, że czas odpocząć. Cały organizm
domaga się odpoczynku. Brnę po schodach znowu na górę. Kto
to wymyślił: robić piętrowe albergi dla pielgrzymów? Przejdzie
taki wiele godzin, przyjdzie odpocząć, a tu na piętro, na parter,
na piętro i tak dalej. Padam na łóżko. Błogosławię odpoczynek.
Leżę na brzuchu. Czuję, jak wreszcie krew odpływa mi ze zmęczonych nóg. Wstałem o piątej trzydzieści. Teraz jest wpół do
czwartej, czyli równe dziesięć godzin. Zmęczenie zabiera mnie
ze sobą. Tracę kontakt z rzeczywistością, zasypiam lekkim
snem. Nie tak, jak w nocy, całkiem niemo i dogłębnie. Raczej
jestem obok tego dnia, tego, co się dzieje na sali, w pobliżu.
Śpię, ale między mną a rzeczywistością bariera jest cienka, na
tyle wystarczająca, że filtruje zbędne wrażenia, na tyle delikatna, że pozwala mi, w razie czego, zaraz wrócić do pełnej przytomności. Sycę się tym odpoczynkiem. Pozwalam mu przelewać się przez moje żyły, przez moje serce, przez moje nogi.
Odwracam się na plecy, potem na bok. Mija godzina, dwie.
– Cześć Zbyszek! – Widzę Staszka z plecakiem.
– Siema – odpowiadam.
– Dawno przyszedłeś?
– No... po trzeciej – odpowiadam. – Patrzę na zegarek, minęła siedemnasta.
– No to szybki jesteś.
– Mało odpoczywam. Justyna też jest?
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– Tak. Przyszliśmy oboje. Po drodze zatrzymaliśmy się takiej kawiarni. Chyba ze czterdzieści minut.
– Super. Jak się ogarniecie, to uzgodnimy, co dziś wieczorem
robimy do jedzenia.
Piętnaście minut później spotykamy się na dole.
– Tu niedaleko jest supermarket – dzielę się swoją wiedzą. –
Znalazłem na mapie w komórce. Kuchnia super wyposażona.
Zrobimy sobie wystrzałową kolację.
– Tylko co kupimy? – pyta Staszek.
– Kartofle – rzuca propozycję Justyna.
– E tam, kto to będzie obierał – wyrażam swoje wątpliwości.
– Ja będę obierać – oferuje się Justyna.
– Na pewno?
– Na pewno.
– Dobra. To kupujemy kartofle, robimy sałatkę, co jeszcze?
– Jajka. Jajka i cebulę. Nasmażymy sobie jajek na cebuli –
deklaruję.
– To koniecznie bekon – dodaje Staszek.
– Dobra. Bekon też może być – wyrażam akceptację.
W końcu powstaje spis tego, co mamy do kupienia. Ustalamy, że najpierw do sklepu pójdę ja, bo już odpocząłem, a jak
będzie potrzeba, to oni dokupią to, czego ja nie przyniosę.
Idę z animuszem uliczkami Mondoñedo. Zasięgam posiłkowo języka po drodze, pytając, czy idę we właściwym kierunku.
W końcu, po blisko kilometrze, znajduję sklep. Jest duży, świetnie wyposażony. Kartofle. Kiedy ostatni raz je jadłem? Nie pamiętam. W czasie pielgrzymki człowiek je, co popadnie. Najczęściej pieczywo. Jak można coś ugotować, to makaron albo
ryż. W Noja jadłem frytki, ale frytki to nie kartofle. To się nie
liczy. To jest „postprodukt”. Worek jest jakiś duży. Sprzedawca
oferuje się odważyć mniej. Kupuję dwa kilo, pewnie i tak za
dużo. Jajka są niemożliwie tanie. Dotacje czy co? Biorę dwie
zgrzewki po dwanaście sztuk. Nigdy tego nie zjemy. Proszę o
połówkę arbuza. Do tego woda do picia, sardynki i inne drobiazgi. Obładowany jak osioł, wracam do albergi. Na szybkiej naradzie ustalamy, czego jeszcze brakuje. Wino. Wino musi być.
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W końcu zrobimy superwyżerkę. Taką trochę po polsku. Trzeba
się najeść. Nacieszyć tym jedzeniem. Nie tam jakieś wymysły.
Gdy wracają z zakupów, bierzemy się do roboty. Ja obieram i
kroję cebulę. Justyna ze Staszkiem obierają kartofle. Jeden z
nich ma idealny kształt serca. Podejmujemy specjalną naradę,
co z nim począć. Szkoda biedaka tak... nożem. I potem do garnka. Z drugiej strony, jeśli go zostawimy w tym kształcie, to
zwiędnie, zmarnieje i co z niego będzie za serce? Stosunkiem
głosów dwa do jednego przyszłość sercanego kartofla zostaje
związana z garnkiem, w którym już woda się grzeje. Ja smażę
cebulę na oleju, który kupili moi przyjaciele. Potem sprawnie
wybijam jajka i robię śliczne sadzone. Justyna ze Staszkiem
montują jakąś zupełnie niezwykłą sałatkę. Pomidory, sałata, jakiś ser, sam nie wiem, co tam jeszcze jest. Na koniec przyrumieniamy bekon i otwieramy butelkę czerwonego wina. Czy
spotkamy się jeszcze ze sobą? Tak naprawdę nie wiadomo. Na
Camino nie można tego być pewnym. Ludzie się ze sobą spotykają i mijają. My nie idziemy ze sobą jako grupa. Nie jesteśmy
jakoś ze sobą związani. Ot, po prostu nasze drogi w jakiś nieprzewidziany, a może jednak zadekretowany gdzieś sposób się
ze sobą splotły. Więc jesteśmy razem. Trochę Polaków w Hiszpanii. Rozmawiamy, żartujemy, przekomarzamy się. Wszystko
wyszło pyszne. Kartofle są sycące. Jajka na cebulce z bekonem
– czyste marzenie. Sałatka rewelacyjna. Para młodych Niemców zagląda z pytaniem, czy mogą coś sobie ugotować.
– Jasne. Kuchenka jest wolna – odpowiadamy.
Patrzą przez chwilę i decydują, że trochę zaczekają. W tym
jedzeniu, w brzmieniu języka, w naszej obecności jakoś jest
Polska. Na tym skrawku między nami. Robi się bardziej znajomo, może nawet rodzinnie w jakimś sensie. Po prostu cieszymy
się. Tak niewiele człowiekowi trzeba. Drugich ludzi. Trochę
śmiechu. Żeby było co zjeść. I świat robi się cieplejszy. W końcu trzeba jednak sprzątać. Nikt się nie obija, każdy chętny. Justyna zmywa. My robimy pozostałe porządki. Niemcom zostawiamy czystą kuchnię. On wysoki blondyn, ona szczupła brunetka. W wieku Staszka albo Justyny. Znaczy studenci albo tuż
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po. Mruczę pod nosem na to wchodzenie pod schodach. Czysty
skandal. W międzyczasie do albergi zaglądał Austriak, który
chwalił mi się w La Caridad, że przeszedł z Wiednia tyle, co ja
z Lublina. Był w stałym towarzystwie dwóch swoich kolegów.
Weszli, rzucili okiem na salę i wyszli. I więcej ich nie widziałem. Pewnie znaleźli coś lepszego. Jutro będzie podobnie długi
etap, jakieś trzydzieści sześć kilometrów. Przygotowuję sobie
wszystko do tego, żeby znów wyjść o szóstej. Będzie jeszcze
ciemno. Wszystko oprócz śpiwora muszę mieć popakowane.
Wstanę, zmienię koszulkę, włożę spodenki, zwinę śpiwór. Czuję, jak zmęczenie ponownie odzywa się w całym moim ciele.
Nie było łatwo. Jeszcze ta wycieczka do supermarketu. Dodatkowe kilometry poza limitem często się zdarzają. Czy ktoś je
policzy? Pewnie nie. Nie o to w końcu chodzi. Na sali gaśnie
światło. Mimo że buty zostawiliśmy na dole, da się wyczuć wyraźny zapach potu. Ja dziś przeprałem swoją koszulkę, ale
prawdę powiedziawszy to woda była zimna i pranie zwykłym
mydłem jakoś nie daje oszałamiających efektów. Robię, co
mogę. Obracam się na bok. Zamykam oczy. Wcale nie błogosławię snu. Bo jestem gdzieś indziej. Już w drodze do następnego dnia. Do Vilalba. Już tam idę, choć przecież jeszcze nie teraz. Czy czas jest wyłącznie linearny? Czy zawsze wszystko
musi następować po kolei? Czy możliwe są jakieś zapętlenia,
skoki do przodu? Cofnięcia w tył? Czy można w czasie po prostu zawisnąć, na chwilę nie przemieszczając się nigdzie? Noc
jest ciemna. Sen jest ciepły. I to wszystko, co wiem.
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Dzień 117. Vilalba
Wstałem, gdy wszyscy spali. Z pozostałych dwunastu jajek
ugotowałem sobie na twardo trzy i niosę je teraz ze sobą. Dobrze wchodzą w czasie drogi. Obiera się je i hop do buzi. Teraz
jeszcze ciemna noc. Zaciskam dłonie na kijach. Wilgoć zawarta
w powietrzu, wraz z lekkim wiatrem, niemiłosiernie wychładza
mi dłonie. Idę jakąś uliczką na obrzeżu Mondoñedo. Grupa
Hiszpanów zatrzymuje mnie i wskazuje inny kierunek. Bardziej
w prawo.
– Ale tędy nie dojdę? – pytam jakimś łamanym językiem
wszystkich pielgrzymów.
– Tędy? – krzywi się mój rozmówca. – Tędy też pan dojdzie,
ale lepiej tędy – wskazuje ponownie proponowany kierunek.
Nie słucham go. Idę tak, bo mi tak podpowiedział GPS. Gdy
skręcę, może będę musiał szukać znaków, może w ogóle pobłądzę. A tak w końcu wyjdę na szlak. Droga staje się dróżką, potem ścieżką pełną błota. Światła tyle, co kot napłakał. W końcu
ścieżka skręca w prawo i schodzę w dół, na szeroką ulicę, którą
bym szedł, gdybym posłuchał rady tego Hiszpana. Nie zawsze
warto być upartym. Stopniowo wchodzę pod górę. Droga zakręca, jeszcze raz zakręca. Wznoszę się w tej nocy. Ale czy to jeszcze noc? W dole czarno i jasne punkty latarni ulicznych. Daleko
na horyzoncie, za grzbietami gór, pojawia się właśnie złamanie
tej czerni delikatną jeszcze czerwienią. Nie ma nic pomiędzy
nimi. Czarna linia zboczy wzgórz i brudna, jeszcze przytłumiona czerwień, która wąskim pasem rozwija się ponad krawędzią
zalegającej nad ziemią, nocy. Idę dalej w górę i w górę. Próbuję
zrobić zdjęcie. Światła miasta rozmywają się w obiektywie, stają się wielkimi jasnymi plamami, wszystko jest nieostre, ale czy
przez to nie piękniejsze? Zamiast szczegółów cywilizacji i rzeźby terenu mam grę świateł. Patrzę chwilę na ten ekran. Chowam komórkę i idę jeszcze wyżej. Powoli robi się jasno. Daleko w dole miasto, w którym spałem. Teraz widzę wyraźnie, jak
latarnie wyznaczają bieg ulic i dróg. Niebo jest blade, dalekie
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wzniesienia za miastem toną w różowo-szarej mgle. Siódma
dwadzieścia. Mgła zdaje się być wszędzie. Dochodzę w końcu
do punktu, w którym droga zaczyna biec poziomo. Wschodzi
słońce. Dłonie bolą mnie z zimna. Naprawdę bolą. W Hiszpanii.
W końcu zatrzymuję się i wyciągam z plecaka polarowe rękawice. Pierwszy raz od momentu, kiedy wyszedłem z domu.
Wreszcie odrobina komfortu. Na szlaku jestem sam. Grunt ucieka mi pod nogami. Słońce wschodzi coraz wyżej. Miejscami
szlak biegnie po prostu poboczem szosy. Zostaję na tym poboczu. Dochodzę do wniosku, że nie chce mi się schodzić to prawo, to w lewo i ponownie na nią wracać. Ruch jest niewielki,
pobocze ma pewnie z metr szerokości. Mój cień ma ze cztery
metry, bo słońce jest jeszcze nisko i świeci mi zza pleców. Przyglądam się temu cieniowi. Wygląda, jakbym stał na szczudłach.
Do lewego boku mam przypiętą reklamówkę z chlebem, żebym
nie musiał się zatrzymywać, gdy będę głodny. Na głowie kapelusz. Ruszam dalej. Mijam znaki ostrzegające kierowców, że
tędy biegnie szlak do Santiago de Compostela. „Itinerario Cultural Europeo” – głosi napis pod jednym takim znakiem. Chyba
chodzi o dziedzictwo kulturowe czy coś takiego. Na górze jest
typowy ostrzegawczy trójkąt z sylwetką pieszego. Nie rozumiem, czemu nie domalowali mu plecaka, byłoby wiadomo. No
i bardziej zwracałby uwagę. Droga staje się monotonnym wysiłkiem. Pogoda na szczęście idealna. Słonecznie, ale nie gorąco.
Błękitne niebo jakoś wlewa do mojego serca optymizm. Po kilku godzinach marszu, gdy zapasy z Mondoñedo stały się już
tylko wspomnieniem, znajduję tuż przy drodze małą piekarnię.
– Ile to kosztuje? – pokazuję palcem na bagietkę.
– Ochenta.
– W porządku, poproszę.
Za osiemdziesiąt eurocentów staję się dumnym posiadaczem
kawałka hiszpańskiego pieczywa. Fajnie tak jest iść i jeść, czuć
smak chleba, oczywiście tutejszego chleba. To tak naprawdę żaden chleb. Pamiętam moją babcię. Sporo jeździłem na wieś, do
dziadków. Babcia piekła chleb. W wielkich metalowych brytfannach. W prawdziwym piecu opalanym drewnem. Wyciągała
876

potem te brytfanny. Kroiła chleb. Był ciemny, wilgotny i smakował z wodą i cukrem. Jak było masło, to z masłem. Ze smalcem też był dobry. Pajdy były wielkie. Sycące. Swoje. Na wsi
prawie wszystko było swoje. Ludzie też byli swoi. Inni. Teraz
tego wszystkiego nie ma. Życie się zmieniło. Przyszła elektryczność, telewizja, maszyny, udogodnienia. To pewnie dobrze. To żadna sztuka żyć tak jak dawniej. Sztuka to chyba odnajdować w życiu to, co ceniliśmy. Nie stracić tego, co kochaliśmy. Jakoś ciągle dawać wyraz temu, czym jesteśmy. Sztuka
chyba nie stracić tego, co w młodości nas niosło, tej zdolności
do zachwytu, tej ciekawości, tej w sumie miłości, którą obdarzaliśmy wszystko dookoła. Ważne, żebyśmy my sami nie stali
się maszynami. Które znają już swój program. Wszelkie ewentualności. Pogodziły się z nieuniknionym, które nieuniknionym
jest właśnie wtedy, gdy się z tym godzimy. Więc nie świat trzeba zachować takim, jaki był, tylko własne serce. Tylko tę pierwotną czułość, wrażliwość, zapalczywość nawet. Ta droga jakoś mnie hipnotyzuje. Kroki zlewają się w jedną całość. Wysiłek tworzy linię wzdłuż trasy. Linię, którą tworzę i zostawiam
za sobą. Napotykam jakieś dwie Niemki. Dużo Niemców na
Camino del Norte. Szybko jednak tracę je z oczu. Idę wytrwale
i z polskim zacięciem. Te trzydzieści sześć kilometrów przejdę
bez odpoczynku. Odpoczywał będę, jak dojdę. Chcę przenocować w publicznej alberdze, choć w Mondoñedo widziałem plakaty reklamujące jakąś prywatną w Vilalba. Guzik mnie obchodzą warunki. Przecież potrzebuję naprawdę niewiele. Łóżka,
prysznica, kuchni, żeby cokolwiek ugotować. Kuchnia to trochę
luksus, ale bardzo cenny. W tej swojej zapamiętałości dochodzę
w końcu do przedmieść Vilalba. Znak wskazujący kierunek do
albergi prowadzi lekko w prawo. Upewniam się, czy dobrze idę,
pytając przechodnia. Jeszcze kilkaset metrów i pokazuje mi się
budynek schroniska. Jest imponujący. Trochę futurystyczny.
Nowoczesny. Wchodzę w przeszklone drzwi. Recepcja jest pusta. Na ladzie wyłożona jest lista z numerami. Obok niektórych
są wpisy: imiona i nazwiska. Idę dalej. Na parterze duża sala
oraz kuchnia. Sypialnie i łazienki są wyżej. Wchodzę po scho877

dach i klnę, choć delikatnie, projektantów tych schronisk. Ostatnią rzeczą, o jakiej myśli pielgrzym po długim wyczerpującym
marszu, jest wędrowanie po schodach przy każdej próbie skorzystania z kuchni, łazienki czy wyjścia na zewnątrz. Dwie trzecie sali jest już zajęte. Łóżka mają swoje numery. Czerwone cyferki naklejone na słupki ich konstrukcji. Układam swoje rzeczy
na jednym z wolnych posłań. Po przekątnej, po drugiej stronie
przejścia, widzę Hiszpana, który pokazywał mi, gdzie jest kuchnia w Mondoñedo. Robię w jego kierunku powitalny gest. Odpowiada mi skinięciem głowy. Leży wyciągnięty na wznak.
Przyszedł wcześniej ode mnie? Jak to możliwe? – zastanawiam
się. Schodzę z powrotem na dół. Każdy krok po tych schodach
to ból. Grupa Latynosów przy sporym stole je właśnie jakiś
pielgrzymkowy obiad. Zachodzę za przepierzenie do kuchni.
Ugotuję sobie wody, będzie herbata. Poza tym mam jeszcze sardynki i trochę bagietki. Coś zjem, a potem się położę. Zostawiam garnek z wodą na płycie grzewczej i wracam na główną
salę. Latynosi właśnie wstają i wędrują z powrotem do kuchni,
myją tam talerze i robią porządek po sobie.
– Chciałbyś zjeść trochę ryżu?
Podnoszę głowę. Naprzeciwko mnie stoi młody, śniady chłopak.
– Czemu nie? – odpowiadam.
– To tam stoi garnek. Zrobiliśmy za dużo, więc jeśli chcesz,
to się poczęstuj. Możesz zjeść, ile zechcesz, my już więcej nie
damy rady.
– Dzięki – kiwam głową i podnoszę się z krzesła.
Nogi pulsują mi zmęczeniem. Latynosi, głośno rozmawiając
i śmiejąc się, opuszczają kuchnię. W garnku pewnie z kilogram
ryżu. Wykładam trochę na talerz i próbuję. Doprawiony, z tłuszczem. Ładuję na talerz furę tego ryżu. Woda właśnie się zagotowała, więc parzę sobie herbatę. Przy stoliku otwieram moją
puszkę sardynek. To chyba nie będzie szczyt sztuki kulinarnej,
ale guzik mnie to obchodzi. Sardynki lądują w talerzu z ryżem.
Mieszam wszystko jakąś łyżką. Pycha. To musi być pycha, mówię sobie. Czasem trzeba się pozapewniać o czymś, nawet jeśli
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to, co jest przed oczami, przeczy tym zapewnieniom. W końcu
liczą się składniki. Mam węglowodany, tłuszcz, białko i trochę
minerałów z kręgosłupów tych małych ryb. Pierwszy kęs nie
jest jakiś rewelacyjny, ale ciepły i sycący. Jem miarowo. Nie
spieszę się. Smakuje mi. Naprawdę. Na pielgrzymce chyba
wszystko smakuje. Zwłaszcza po długim dniu, w trakcie którego jedzenie było tylko zdawkowe. Ruszam po dokładkę. Garnka nie jestem w stanie opróżnić do końca, ale zjadam dwa pełne
talerze. Popijam herbatą. Czuję się trochę ociężały. Od zmęczenia, od jedzenia. Myję wszystkie sztućce i naczynia, z których
korzystałem. Z trudem wspinam się na piętro. Docieram do
swojego łóżka. Rozkładam śpiwór i kładę się na nim. Czuję, jak
puszcza całodniowe napięcie. Cudowne wrażenie sytości przenika mnie stopniowo. Zaczyna się od żołądka, potem spływa
naczyniami krwionośnymi w dół, do nóg. Czuję, jak ich mięśnie się rozluźniają, łagodnieją. W końcu ta sytość dopływa do
moich ramion i głowy. Więc zamykam oczy.
– Ej, Zbyszek – słyszę znajomy głos.
– Staszek! Cześć. Już przyszliście?
– No jesteśmy, a ty o której przyszedłeś?
Patrzę na zegarek, już po siedemnastej.
– No... prawie trzy godziny temu.
Staszek kręci głową, na poły z przyganą, na poły z niedowierzaniem.
– Wpadaj na dół, zrobiliśmy sałatkę.
– Nie no... ja już jadłem. Wy też się musicie najeść.
– Wystarczy dla wszystkich. Wpadasz czy nie?
– Jasne – siadam na łóżku.
Ponownie czuję lekkie pieczenie w stopach i ból w całych
nogach. Jest lepiej, ale jeszcze nie tak, jak po odpoczynku w
nocy. Po dziesięciu minutach schodzę na parter. W recepcji siedzi jakaś kobieta. Orientuję się, że nie zapłaciłem za pobyt,
więc wędruję do hiszpańskiej damy, wyciągam paszport z pielgrzyma i kilka euro. Pani się rozpromienia. Chyba się martwiła,
że łóżko jest zajęte, wpisałem wcześniej swoje nazwisko obok
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numeru łóżka na wyłożonej liście, a wpływów brak. Co zrobić,
zmęczenie.
Justyna ze Staszkiem wyprodukowali jakąś szaloną sałatkę.
W wielkiej misie jest wszystko, co smaczne, zdrowe i ładnie
wygląda. Justyna nakłada mi porcję. Siadamy we trójkę. Spieram się o możliwość współfinansowania sałatki. W końcu,
mimo protestów, uiszczam jakąś drobną kwotę, która ma być
moją częścią kosztów. Witaminy i smak. Ser i chyba nawet kawałki jakiegoś mięsa.
– Z czego to zrobiliście?
– Tajemnica.
Przymykam oczy i jem z przyjemnością. Z pewnością nie
jest to tak syte, jak ryż z sardynkami, ale o niebo lepiej smakuje. Dobrze nam tak ze sobą. To wielki komfort móc swobodnie
rozmawiać, gdy nie ma barier języka, kultury, doświadczeń.
Gdy bagaż wrażeń jest trochę podobny. Żartujemy trochę na temat jedzenia, że po polsku dużo, znaczy dobrze zjeść.
– Takahashi to chyba parę ziarenek dziennie – ktoś rzuca żart
na temat sympatycznego Japończyka. Śmiejemy się. Faktycznie
Taka jadł strasznie mało. Ale może jego organizm lepiej wykorzystywał to, co ukryte w kawałku sera, w drobinach groszku, w
chlebie.
– Musimy zrobić sobie zdjęcie – proponuję. – Może już się
nigdy nie spotkamy.
– Przyniosę aparat – oferuje się Staszek.
– Ale ja też chcę mieć na swojej komórce.
Chwilę później zatrudniamy jednego z Hiszpanów jako fotografa. Miga flesz. Uśmiechamy się. Stroimy jakieś miny. Beztrosko, normalnie, może trochę dziecinnie. Cały świat gdzieś
przepada. Nie ma Europy, skomplikowanego czasem życia,
dziesiątek i setek konieczności. Jest wieczór gdzieś na Camino
de Santiago, nasza trójka i śmiech. I ta chwila też zostanie. Nie
tylko na fotografii. Bo wszystko, co robimy i czego doświadczamy, jakoś zostaje. Wplata się w osnowę świata, rzeczywistości, w linie czasu. Ta tkanina wcale nie znika. Różne są na niej
barwy, różne wzniesienia i doliny. Tu i teraz jest pięknie, ciepło,
880

kolorowo.
W holu napotykam Hiszpana, który zaproponował mi ryż na
obiad. Wdaję się z nim w rozmowę. Okazuje się, że to grupa
kleryków pod dowództwem księdza. Jest ich sześciu. Dwóch z
Hiszpanii, dwóch z Meksyku i dwóch z Ekwadoru. Idą kawałek
Camino, bo to ma być ich duchowe doświadczenie. Popieram.
Zagaduję go o Zohar, księgę, którą spotkałem w kilku albergach
w Hiszpanii, ale on wie na ten temat tyle co ja. Życzymy sobie
nawzajem Buen Camino, po czym wędruję na salę sypialną.
Staszek coś przepakowuje. Ma miejsce kilka łóżek dalej. Siadam i rozglądam się nieco bezradnie. Nic mi już dzisiaj nie zostało do zrobienia. Kładę się i uruchamiam przeglądarkę map.
Jutrzejszy etap wiedzie do Baamonde. To około dwadzieścia
osiem kilometrów. Dla mnie za blisko. Szukam więc czegoś dalej. Odnajduję miejscowość Miraz. Dalej o jakieś dziesięć kilometrów. Jak w sam raz. Zaznaczam sobie to miejsce na mapie.
Wkładam komórkę do pokrowca. Wsuwam ją do śpiwora. Pochylam się w nim tak, by jego kaptur przykrył mi głowę. Lewą
ręką ciągnę zamek. Jeszcze tylko zaciskam sznurki zapinające
śpiwór ciaśniej na ramionach. To pewnie jest tak, że gdy uczepimy się chwili obecnej, gdy na przykład próbujemy zasnąć, to
sen nam ucieka. Bo sen nie jest z dziedziny naszej świadomości. Naszego doświadczenia. To jest coś poza nim. Nie da się w
niego wejść świadomie, nie da się go odnaleźć. Ja jestem już
tam. Na drodze. Do następnego miejsca, do kolejnego schroniska, do Santiago... I ta droga zabiera mnie ze sobą. Staje się po
prostu moim domem. W którym mieszkam. W którym jestem.
W którym zasypiam.

881

Dzień 118. Miraz
Wyszedłem o szóstej. Ciemno jak zwykle o tej porze. Justyna ze Staszkiem się już ze mnie śmieją, że wychodzę jak duch,
gdy wszyscy śpią, no i że biję rekordy w docieraniu na miejsce.
Faktycznie, ostatnio zrobiłem trzy godziny różnicy w stosunku
do nich. Piękny dzień się zapowiada. Idę do Miraz. Szybko.
Trzydzieści osiem kilometrów i znów konieczność dojścia w takim czasie, by nie mieć problemów z łóżkiem. Po mojej prawej
stronie pojawia się łuk tęczy. Cudnie wygląda na tle szarego
jeszcze nieba. Jak tęcza, to powinien być i deszcz. Ale to jest
Camino. To jest życie, a w życiu różne cuda się zdarzają. Czy
pamiętam wszystkie, jakie mi się przydarzyły? Cudowną kryjówkę w krzakach, którą wynalazłem, będąc kilkuletnim brzdącem? Cudowny Bałtyk, w którym siedziałem godzinami ku
uciesze i satysfakcji rodziców. Cudowny pierwszy pocałunek.
Cudowną pierwszą miłość. Cudowny wschód słońca, jaki oglądałem nad morzem, siedząc kiedyś samotnie na plaży i cudowne powroty nad to morze. Wiele cudów mi się w życiu przytrafiło. Wiele cudów na tej drodze. Cudowny ksiądz Jurek w Miłowicach, cudowni w Kępnie, Zwoleniu, w Niemczech, we Francji. Cudowne czereśnie w Germanii, cudowni ludzie we Francji... Noel, Manuela. Taka cała masa cudów w tym moim życiu.
Ale chyba największym cudem, tym, którego nigdy nie zauważam, a przez to nie doceniam, i bywa, wcale się nim nie cieszę,
jest samo moje życie. To, że się budzę. Otwieram oczy rano i
widzę. Najpierw czerń nocy, potem wnętrze albergi, potem
pierwsze zarysy dnia w czasie drogi. Teraz widzę tęczę. To nie
tęcza jest największym cudem tylko to, że ja ją widzę. Przecież
wcale tak nie musiało być. Wcale to żadna konieczność. To w
sumie jakoś tak niewytłumaczalne. Że idę i widzę. Mogłoby
mnie nigdy nie być. I nieważne, że byliby inni. Jestem ja. Jestem widzeniem, słyszeniem, decydowaniem, uśmiechem, czasem smutkiem, jestem marszem, tęsknotą, szukaniem. Nade
wszystko jestem drogą, na którą się zdecydowałem. Wyjściem
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poza wszystko, co mi było znane. I to, że jestem, jest czymś tak
oszałamiającym, że wcale się nie daje ująć w słowa. Jakoś zracjonalizować. Można tylko o tym zapomnieć albo... Albo nieporadnie, w poczuciu, jak bardzo to niedoskonałe, powiedzieć –
dziękuję. Ja mówię – dziękuję – Bogu. Bo tak wierzę. Ktoś
może dziękować Rzeczywistości. Światu. Nie wiem. Nie jestem
specjalistą od doktryny i ocen. Jestem specjalistą od zdumienia.
Zdumienia tym właśnie, że jestem. To jest cud. Jaki mi się zdarzył największy w tym moim życiu. Więc każdy prozaiczny
krok, po trawie, gruncie, asfalcie, betonie, kamieniach, też jest
cudem. Możemy. Możemy z tym życiem zrobić, co chcemy. I
nie trzeba wielkich słów ani skomplikowanych myśli. Trzeba
potu, dobrej woli, szczerości, otwartości na ludzi. Życie nie jest
jakąś niezgłębioną tajemnicą. Jest tu i teraz. Proste i dotykalne.
I tylko od nas zależy, czy zdołamy je zauważyć. Zatrzymać się
na chwilę. Zachwycić. By potem smakować, każdy prosty gest,
każdą codzienną czynność. By czuć ból i smutek. By cieszyć
się przyjemnością i radością. By iść, nie ustawać, nie bać się i
nie zgnuśnieć. By wreszcie kiedyś spotkać. To co na nas czeka
albo Tego, który na nas czeka. Piękna ta droga. Chociaż niełatwa. W końcu dochodzi się do tego, że jest się tylko człowiekiem. Że proza jest treścią. Że wartość chleba, podania dłoni,
odruchów pomocy jest nieskończona. Że dobrze jest żyć.
Tęcza się rozdwaja i teraz tworzą ją dwa łuki światła, jeden
nad drugim. Droga biegnie w dal. Wzdłuż niej domy i drzewa.
Idę miarowo. Oczy podążają za tym bajecznym zjawiskiem.
Niebo tuż nad horyzontem, pod tęczą, jest lekko różowe. Takie
wczesne, przymglone, niewyraźne. Nie zatrzymuję się, żeby to
oglądać. Zatrzymuję się rzadko. Odruchowo. Spontanicznie. Teraz idę. Uśmiecham się do tej tęczy. Wkrótce zniknie, ale teraz
daje mi trochę światła i ubarwia poranek. Kilka minut później
niebo błękitnieje, ale różnokolorowe łuki wciąż się na nim
utrzymują. Wreszcie tęcza przemija, jak wszystko. Czy wszystko przemija? Czy tylko Bóg trwa? Bo powiedział o sobie: Ja jestem. A przecież to znaczy, że nas nie ma. Nie ma nas w takim
sensie, w jakim On jest. Więc może my jesteśmy po prostu w
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Nim. On jest treścią istnienia. Materią, z której wszystko się
składa. Substancją, niematerialną przecież i może nieenergetyczną nawet. Może po prostu jest – istnieniem. Naszym istnieniem. Stąd te wszystkie rozpaczliwe próby oderwania się od
niego śmieszne są i żałosne. A może to wszystko bzdury? Może
życie po prostu się przydarza. Może doświadczamy go w całej
rozciągłości. I już? Może. Może. Skupiam się na drodze. Mijam
właśnie słupek z charakterystyczną odległością: 111 kilometrów
i 111 metrów do Santiago. Boże mój. To prawie niemożliwe.
Nigdy tak naprawdę nie wierzyłem, że dojdę. To było wyjście w
nieznane. I... zaufanie. Może wszystko opiera się na zaufaniu
i... na wyjściu w nieznane? Może na tym polega życie. Tylko
komu można ufać? Pewnie można znaleźć takiego kogoś. Czy
można ufać Bogu? Czy można mu nie ufać? Może na tym polega właśnie nasze życie, że możemy Mu zaufać i pójść w nieznane. Strach trochę. Ale inaczej zostaniemy w miejscu. A nie taka
nasza natura. Na słupku z tą śmieszną odległością ułożony jest
mały stos z kamyków. Ludzie potrzebują znaczeń i znaków.
Więc je tworzą, chcąc, by coś tam zaistniało, by znalazło swoje
odbicie i miejsce. Nie mam pojęcia, co taki stos oznacza. Ale
dla tych, co go układają, pewnie to ważne. I dobrze. Niestety
zaczyna znowu lać. Zmieniam się w pielgrzyma-deszczownika.
Spod czarnego kaptura wystaje zmięte rondo mojego kapelusza.
Na plecach mam żółty odwłok, plecak zapakowany w ochronny
pokrowiec. Deszcz to po prostu inny teren, trochę inna droga.
Ale to dalej droga. Te same kroki, ten sam wysiłek. Ten sam
czas. Może trochę trudniejszy, ale już chyba przestałem zwracać uwagę na trudności. Po prostu idę. Mierzę się z bólem,
zmęczeniem, z czasem. Teraz już mniej – z samotnością. Do
Baamonde docieram tuż przed jedenastą. Mam dość mrożące w
żyłach tempo. Jak na mnie oczywiście. Miasteczko tonie w
deszczu. Przed sklepem widzę tych Latynosów, którzy częstowali mnie ryżem w Vilalba. Doszli tu przede mną? Niemożliwe.
Podjechali? Nie wiem. Macham im ręką. Buen Camino wędruje
w obie strony. Idę przez ładne rondo, asfalt błyszczy od deszczu, odbija się w nim szare niebo. Nieco dalej boczna uliczka.
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Przy niej rozpadające się domy. Źle to wygląda. Strasznie. Jakby umierały, rozpadały się, bo je ktoś porzucił. Jakby gryzła je
rdza i grzyb, i korniki. Jakby czas rozrywał ich skórę, wciskał
się między kamienie, rozsadzał sekundami wiązania murarskie.
Nawet w Polsce trudno spotkać tak ponury widok. Chyba że
przed Legnicą. Wychodzę za Baamonde i mijam dużą stację
benzynową. Obok „restaurante Parrillada”. Deszcz ustaje, ale
nawierzchnia wciąż jeszcze wilgotna. Idąc, mijam kolejny słupek z odległością. Tym razem to równe sto kilometrów. Jak to
możliwe? Kiedy ja przeszedłem te jedenaście kilometrów i sto
jedenaście metrów? Dystans znika jak na przyspieszonym filmie. Jakby jakiś operator pociął klatki albo dźwignią gwałtownie przyśpieszał bieg taśmy. Niewiele dalej jest zejście z głównej drogi w las. Zagłębiam się między drzewa. Otaczają mnie.
Otulają. Otwierają się przede mną wszystkimi swoimi barwami.
Pachnie eukaliptus. Nauczyłem się już rozpoznawać ten zapach,
nawet jeśli jest delikatny. Po obu stronach drogi kamienie są poukładane w niski, kamienny, nieregularny murek. Na kamieniach osiadł mech i porosty, tak że zdają się kudłate i puszyste
w swojej zgniłej zieleni. Zza tego murku ku drodze nachylają
się gałęzie drzew. Wszystko sprawia wrażenie scenerii z jakiegoś filmu, może baśni. Zupełnie spokojnie mógłby tędy przebiec jednorożec i nikt by się specjalnie nie zdziwił. Może Baba
Jaga albo skrzaty jakieś mogłyby zapytać o drogę. Może Jaś i
Małgosia. W takim lesie wszystko jest możliwe. Wszystkie historie, opowieści, marzenia, mogłyby się w tym lesie ziścić.
Droga wyprowadza mnie jednak na bardziej otwartą przestrzeń.
Droga taka sama jak w Polsce. Szara ziemia, dwa bardziej ubite
ślady od opon przejeżdżających tędy samochodów albo maszyn. Tylko sosen mi brak. I ich zapachu. Z eukaliptusów całymi płatami spada kora. Taka drzewna pornografia. Kiepski widok. Jakby je kto skrzywdził. Jakiś wściekły stwór, jakiś człowiek opanowany rządzą zysku lub zniszczenia szalał tu i obdzierał te wszystkie drzewa. A to natura. Jakiej wcześniej nie
widziałem. Młode eukaliptusy są zupełnie inne niż te dojrzałe,
mają srebrne liście i jakoś widać w nich – tę młodość. Czy w
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człowieku może być widać młodość zawsze? Mijam jakieś zapuszczone zabudowania. Biedniejsza ta Galicja niż wcześniejsze regiony Hiszpanii. A może to droga tak jakoś poprowadzona, że tam nad morzem głównie tereny turystyczne, więc zadbane i błyszczą? Tu szlak biegnie już przez środek tej krainy, więc
jest, jak jest. Czasem ładnie, a czasem odpychająco. Po lewej
mam stary, zbudowany z kamienia, przysadzisty dom. Krawędzie ścian są z wielkich głazów, a ich płaszczyzny z setek małych kamieni. Dach z jakichś dziwnych płytek. Przy bliższym
oglądzie też wygląda to na kamień, tylko jakiś płaski, jakby połupany w specyficzny sposób. Na słupku widnieje odległość 94
kilometry 154 metry. Mijam jakieś zapomniane umocnienia.
Mur i duża kamienna wieża padają ofiarą mchu i grzybów.
Może oparły się jakimś agresorom, ale życie i natura robią swoje. Wszystko się zmienia.
Do Miraz docieram o czternastej trzydzieści. Nie zatrzymałem się ani razu. Nad tabliczką z nazwą miejscowości żółty napis i drogowskaz: „ALBERGUE BAR”. Idę we wskazanym
kierunku. Najpierw mijam bar. Na szerokim tarasie widzę grupę
pielgrzymów siedzących przy dużym stole. Jest tam Michel i
Julia. Czech i Austriaczka, których poznałem wcześniej. Nie
skręcam. Jestem zmęczony. Nie chce mi się pić wina i nie mam
ochoty na wydatki. Alberga jest niewiele dalej. Osuwam się
przy drzwiach na posadzkę. Szczęściem wejście jest zadaszone,
więc drobne krople, które się pojawiają, padają trochę obok
mnie. Wyciągam resztki jedzenia, to znaczy kawałek bagietki.
Żuję pieczywo. Alberga ma być otwarta o piętnastej. Poczekam.
Za dziesięć piętnasta pojawiają się trzy starsze panie i wchodzą
do środka. Zakładam z powrotem buty, biorę plecak na ramiona
i uchylając drzwi, pytam ostrożnie:
– Mogę wejść?
Za biurkiem, tuż obok drzwi, siedzi jedna z kobiet, które dopiero weszły do środka.
– Proszę bardzo – odpowiada czystą angielszczyzną.
Szczęśliwy, wchodzę do środka. Będę pierwszy. Usadawiam
się na krześle naprzeciwko biurka.
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– Poproszę paszport lub kartę identyfikacyjną.
Podaję jej dowód. Kobieta pochyla się nad nim i studiuje go
dłuższy czas.
– To pan mówi po polsku! – odzywa się do mnie w moim języku.
– No... od urodzenia.
– No widzi pan – rozpromienia się moja rozmówczyni – bo
ja jestem Polką. – Teraz dopiero dostrzegam na jej koszulce
znak: „Małopolska droga Świętego Jakuba”. – A skąd pan
idzie?
Po prostu radość. Śmiejemy się i rozmawiamy, ale za moimi
plecami już ustawia się kolejka pielgrzymów. Okazuje się, że
moja rozmówczyni jest córką żołnierza polskiego, który został
w Wielkiej Brytanii po wojnie.
– Jestem Małgosia – podaje mi dłoń.
– Zbyszek.
– A wie pan, skąd pochodzą moi rodzice? – pyta zagadkowo.
– No... nie mam pojęcia.
– Z Motycza – odpowiada. Motycz to wieś dziesięć kilometrów od Lublina, od miasta, z którego wyszedłem i w którym
mieszkam. – I widzi pan, jestem tu pierwszy dzień, jest pan
pierwszym pielgrzymem i przyszedł pan na piechotę z Polski i
w dodatku z Lublina – patrzy na mnie z niedowierzaniem.
– Może to zbieg okoliczności. A może to jakiś znak, Małgosiu.
Robię miejsce innym pielgrzymom i idę zająć sobie łóżko.
Wybieram najdalej położone, przy oknie i na dole. Inna Angielka zabiera mnie, aby pokazać mi rozkład albergi. Prysznice, toalety, kuchnia. Alberga jest prowadzona przez angielskie stowarzyszenie przyjaciół dróg świętego Jakuba. Kuchnia przyprawia
mnie o zawrót głowy. Sztućce, naczynia, talerze. Przyprawy,
olej, ocet, kawa, herbata. Raj dla pielgrzyma. Jest nawet cukier.
Nie zważam już na obiecane sobie niespożywanie słodyczy. Po
trzydziestu ośmiu kilometrach bez przystanku potrzebuję jakiegoś kopniaka, żeby utrzymać się na nogach. Gotuję wodę i robię sobie mocną, słodką kawę. Czuję, jak mi się rozjaśniają my887

śli z każdym łykiem gorącego napoju.
– Ze wszystkiego może pan korzystać. To wszystko jest dla
pielgrzymów – instruuje mnie koleżanka Małgosi.
Oprócz przypraw różnego rodzaju widzę pozostałości makaronu i trochę cieciorki w słoiku. Wrzucam wszystko razem do
garnka i stawiam na kuchence gazowej. Kolejni pielgrzymi
miarowo wchodzą do albergi, zajmując łóżka do spania. Gdy
makaron mięknie, wrzucam wszystko do talerza i polewam olejem. Połykam ten partyzancki posiłek. Po prostu wrzucam go
do środka. Od tej kawy i makaronu czuję, jak stopniowo wracają mi siły. Gdy myję naczynia, w kolejce stoją już ostatni szukający noclegu. Docieram do łóżka i ciężko na nim siadam. Przychodzi Małgosia.
– Jak pan chce, to mamy taki zwyczaj, że o dziewiętnastej
idziemy do kościoła. Tam ja opowiadam trochę o jego historii i
jak są chętni, to jest jakaś modlitwa.
– Dzięki za informację. Przyjdę – odpowiadam.
Chwilę później już mnie nie ma. Nieopatrznie przytuliłem
policzek do poduszki i to wystarczyło. Wczesna pobudka, pozbawiony przerw długi marsz, na koniec posiłek. Nawet kawa
nie przeszkodziła mi w tym, by zasnąć kamiennym snem. Gdy
otwieram oczy, jest pięć po siódmej. W pośpiechu zakładam
buty i prawie wybiegam z albergi. Kościół jest blisko, bo Miraz
to właściwie bar, kościół, alberga i trochę luźnych domów tu i
ówdzie. W środku kościoła jest kilku pielgrzymów, może dziesiątka. Jak na Camino to i tak nieźle. Małgosia stoi na środku i
opowiada coś o historii tego miejsca. Chyba nie w pełni się
jeszcze zbudziłem, bo dociera do mnie sam dźwięk jej głosu, a
treść, gdzieś odsiana, przepada w niebycie.
– A teraz modlitwa – ogłasza Małgosia i jej miejsce zajmuje
młoda Niemka.
Dziewczyna ma w ręku kartkę i zaczyna czytać po angielsku.
Powoli dociera do mnie znaczenie jej słów. Jest o Bogu i o pielgrzymowaniu. Właściwie to dwie bardzo blisko związane ze
sobą rzeczywistości. Bo nie ma pielgrzymowania bez Boga i
nie ma Boga bez pielgrzymowania. Bo jeśli jest, to do niego
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idziemy. Bo jak zostaniemy, to możemy zostać sami. Głos tej
młodej kobiety jest uroczysty. Stoi na lekko rozchylonych nogach, sztywno, poważnie, jak to Niemcy. U nich wszystko jest
na serio. To czasem dobrze. Gdy modlitwa się kończy, Małgosia
pyta, czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć. Zapada milczenie.
– W takim razie zapraszam do zakrystii. Tam przybiję pamiątkowe pieczątki.
Podnoszę rękę do góry.
– Tak? – pyta moja rodaczka.
– W moim kraju – zaczynam – jest taki zwyczaj, że jak jesteśmy w kościele, jest jakieś nabożeństwo czy modlitwa, to zazwyczaj jest też śpiewanie. Więc... – zawieszam głos na chwilę
– jakby to nie przeszkadzało zebranym, to może zaśpiewałbym
jakąś krótką piosenkę religijną.
– Bardzo proszę. – Małgosia schodzi lekko na bok.
Nie wstaję. I nie idę do przodu. Zaczynam prostą piosenkę.
Piosenkę, którą śpiewałem sobie w Niemczech, gdy czułem się
najbardziej opuszczony. Gdy zdawało mi się, że tracę wszelkie
oparcie i że jestem przeciw wszystkiemu, już zupełnie, ale zupełnie sam.
„Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja siła.
Tyś jest mój Bóg.
Nie jestem sam”.
Śpiewam to we własnym tłumaczeniu na angielski. Wymyśliłem sobie to tłumaczenie jeszcze wtedy w Niemczech. Najważniejsze, że się rymuje i chyba oddaje mniej więcej treść tej
pieśni:
– God is power of his people.
– God is even my song.
– He’s my shield and he is my strength.
– He is my God.
– I’m not alone.
Powtarzam tę frazę trzykrotnie i milknę. Nie wiem, czy mi
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się zdaje, czy słyszę jakieś odgłosy aprobaty. W każdym razie
nikt nie gwiżdże.
– To było „Pan jest mocą swojego ludu”? – upewnia się Małgosia w zakrystii, gdzie przychodzę z innymi po pieczątkę.
– Tak. To ta piosenka w moim prywatnym tłumaczeniu.
– Ładnie pan śpiewa. Dziękuję.
– Drobiazg.
Gdy wychodzimy na zewnątrz, podchodzi do mnie jedna
Niemka.
– Chciałam ci podziękować za ten śpiew. To było naprawdę
ładne.
– Aha. Super – dołącza się jej towarzysz.
– No... to taka piosenka, którą śpiewałem właśnie w Niemczech – odpowiadam. – Wiecie co, jak jest się tak trochę na
dnie, jak się czuje podłamanym czy osaczonym. To ta piosenka
pomaga. Serio. Mi pomogła – udzielam porad terapeutyczno-muzycznych.
W alberdze tymczasem Hiszpanie robią kolację. W ogóle na
sali harmider. Pierwszy stół na dziesięć osób zajmują Hiszpanie, drugi głównie Niemcy. Dostrzegam, że Hiszpanie zostawili
trochę ugotowanego ryżu.
– Nie będziecie jeść? – pytam tego, który był kucharzem.
– Nie – kręci głową – jak chcesz, to bierz.
Wracam do plecaka. Wyciągam z jego dna suszoną kiełbasę
„saucisson”, którą kupiłem trzy dni temu. Pachnie trochę dziwnie, ale ryzyk-fizyk. Wracam do kuchni, obdzieram tę kiełbasę
ze skórki i resztę mieszam z częścią pozostawionego ryżu. Z tą
miską wędruję do ostatniego stołu. Po dodaniu pieprzu i soli
smakuje nawet znośnie i co najważniejsze – ma sporo kalorii.
Obok mnie siada jakiś Hiszpan. Pyta, czy to ja gwizdałem „Yellow Submarine” przed Miraz.
– Aha. Ja. A skąd wiesz?
– Szedłem za tobą i słyszałem. A potem widziałem cię przed
albergą.
Okazuje się, że mój sąsiad jest nauczycielem muzyki. Chwilę później ci przy drugim stole zapraszają nas do siebie. Ryż już
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zjadłem, więc przesiadam się zadowolony. Obok mnie siedzi
Julia, naprzeciwko Michel. Rozmowa schodzi na tematy muzyczne. Symfonia z nowego świata, Dworzak, kompozytorzy
hiszpańscy.
– A ty, Zbigniew? – Co powiesz o waszej muzyce klasycznej?
Niestety. W tym temacie jestem bezbrzeżnie słaby. Wymieniam oczywiście Szopena, Szymanowskiego i Pendereckiego,
ale zupełnie nie wiem, o czym powiedzieć więcej. To nie moja
dziedzina.
– Zbigniew, ale powiedz. Cała ta twoja pielgrzymka z Polski.
Ty przecież to robisz tylko dla siebie – nachyla się w moją stronę Julia.
Patrzę się na nią ze zdziwieniem.
– Jak to: tylko dla siebie?
– No tylko dla siebie. Dla swojej przyjemności, nie wiem...
satysfakcji. I to jest bardzo dobrze.
– Nie. – Kręcę głową. – Nie tylko dla siebie.
– Tylko dla siebie. Jak zaprzeczasz, to sam się oszukujesz.
– Nie – ponownie zaprzeczam. – Nie tylko.
– Tylko! – Julia lekko podnosi głos i jakoś się zapala w tym,
co mówi. – Bo żyje się tylko dla siebie. Tylko teraz pomyśl. Po
tym, kiedy umrzesz, nie będzie już tego wszystkiego. Nie będzie przyjaciół, nie będzie tych widoków. Nie będzie nic.
Patrzę na nią z rosnącym zdziwieniem. Właściwie to czuję
się jakoś tak napadnięty. Tym nagłym przypływem ateistycznej
metafizyki.
– Nie wiemy, Julio. Po prostu nie wiemy, co będzie po
śmierci. Ja wierzę, że jednak coś będzie. Że wszystko będzie,
tylko nie wiem jeszcze, jak. Ty wierzysz inaczej. Ale ani ja, ani
ty nie wiemy tego na pewno. To tylko wiara.
Julia próbuje jeszcze mi coś tłumaczyć, ale najwyraźniej plącze się jej język. Może za dużo było wina dzisiaj? Może musiała zadać to pytanie albo postawić stwierdzenie? Może potrzebowała, żeby jej ktoś zaprzeczył? Nie wiem tego wszystkiego.
Wiem, że ja myślę na chłodno, a ona całkiem fantazjuje. Bo
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tego wszystkiego, o czym ona opowiada, po prostu nie wiemy.
Bo stajemy wobec niewiadomego. Jak czasem na progu pielgrzymki, gdy nie jest wcale przewidziana czy dobrze zaplanowana. Stajemy bardzo często na progu niewiadomego i dopiero
swoim działaniem, postawą, wiarą, czynami, to niewiadome
czynimy wiadomym. Nawet nowoczesna fizyka powiada, że generalnie rzeczywistość, w najmniejszych jej wymiarach, istnieje
właściwie potencjalnie. To znaczy może być taka albo inna. Ma
pewien potencjał zaistnienia. Znaczy – nie wiadomo jeszcze.
Jest to stan „przed”. Dopiero jakiś eksperyment, decyzja człowieka, że w jakiś sposób spojrzy na tę subatomową rzeczywistość, powoduje, że ona się materializuje i to w sposób zależny
trochę od tego, jak na nią ktoś patrzy. Do łóżka idę jednak z
pewnym niesmakiem. Dziwne to było doświadczenie. Jakiś żar
w jej oczach, gdy tłumaczyła mi swoje poglądy. Czy to jej poglądy właściwie? Czy to nie jest aby tak, że wszystkie poglądy,
jakie mamy, skądś zaczerpnęliśmy? I tylko uważamy je za swoje. Ja, Julia, jakiś muzułmanin, buddysta. Każdy w coś wierzy.
Każdy ma pewne opinie. Ale ile z nich jest naprawdę efektem
własnych poszukiwań? Ile z nich zdolni jesteśmy zakwestionować? A ilu z nich będziemy bronić niezależnie od wszystkiego?
W alberdze, na głównej sali, jest kącik religijny. Jest ikona
świętego Jakuba, krzyż, świeca, ewangelia, książka do wpisów.
To chyba pierwsza alberga w Hiszpanii z chrześcijańskimi elementami. Świetną robotę robią tu te Angielki i ich towarzystwo.
Gdy zapinam śpiwór, czuję, jak ogarnia mnie zmęczenie. Jak na
powrót wsącza się w moje ciało. Jak spowalnia moje myśli, jak
chcę już tylko jednego. Więc zamykam oczy. Na sali jest ciemno. Nie słyszę, czy za oknem pada deszcz. Nic nie słyszę. Nie
mam niczego, na czym mógłbym się oprzeć albo do czego
mógłbym się odnieść – poza drogą. Moją drogą do Santiago de
Compostela. Jestem na niej, gdy zasypiam. Będę na niej, gdy
się zbudzę. W międzyczasie... Międzyczasu tak naprawdę wcale
nie ma.
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Dzień 119. Boimorto
Krzątanina. Jedni się pakują, inni idą na wspólne śniadanie.
Donativo, jak wszystko w alberdze w Miraz, prowadzonej przez
Confraternity of Saint James z Anglii. Na sali jadalnej świecą
się światła. Przy stołach siedzą już pielgrzymi. Podchodzę do
długiej lady, jest gorąca herbata i kawa. Biorę herbatę, talerzyk i
wędruję do stołu. Chleb, marmolada, masło. Smaruję pajdę i
rozmawiam z kimś z prawej na temat: dokąd dziś idziemy. –
Sobrado des Monxes – słyszę w odpowiedzi. Nie wiem, czy
pójdę do Sobrado. Jest Julia i Michel. Całkiem tłoczno i wesoło.
Dostrzegam duży pojemnik Cola-Cao. Łakomię się na słodycz i
pytam Małgosię, czy mają do tego mleko.
– Pewnie, że mamy. Gorące na dodatek – wskazuje mi wysoki dzbanek.
Kakao jest cudowne, słodkie, oszałamiające. Kolejna kromka znika w moich ustach. Czuję, jak mój organizm się rozgrzewa. Jak niewidoczne tryby nabierają energii, jak zaczynają już
teraz się poruszać, gotowe do czekającego je niebawem wysiłku. Jeszcze jedna szklanka gorącego kakao. I jeszcze jedna
kromka. To chyba pierwsza alberga, gdzie wypić i zjeść można
bez ograniczeń. Wyobraźnia albo pamięć – czy to różne rzeczy?
– podsuwa mi obrazy moich śniadań w skromnych, prywatnych, francuskich schroniskach. Jedna trzecia małej bagietki i
odrobina dżemu. Tu się po prostu najadam. Idę umyć zęby
przed wyjściem. Całe mam w tym dżemie i słodkim kakao. Widzę, jak inni dyskutują na temat pluskiew. Jeden Niemiec podciąga nogawkę i pokazuje, jak go pogryzły. Tutaj? Chyba tutaj.
Tak wynika z kontekstu. Ja nie mam żadnych śladów. Jakoś
mnie oszczędziły. Jednak skarży się tylko jeszcze jedna osoba.
Może przyniosły ze sobą? Tego nigdy się nie wie. Znów się cieszę i błogosławię los, że mnie od tej przykrej przypadłości
ustrzegł. Niby to człowieka nie zatrzyma, ale ponoć trudno się
uwolnić od tych insektów, jak raz się do człowieka przyczepią.
Gdy wychodzę z albergi, jest już jasno. Cudna, kamienista
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droga prowadzi mnie w hiszpańskie mgły, w których tonie las i
zbocza najbliższych wzniesień. Powietrze jest przesycone wilgocią, niebo jeszcze pochmurne, ale nie pada, a prognoza zapowiada dobry dzień, słońce, brak deszczu. Niewielki słupek przy
drodze nosi oznaczenie: 84.641. To odległość do Santiago. Nabierają z tymi metrami. Pewnie zmyślają. Hiszpanie nie są aż
tacy dokładni, żeby mierzyć z dokładnością do jednego metra.
Ot, pewnie zabieg propagandowy. Zawszeć to milej znać dokładną odległość. Droga kamienista. Poturbowana. Okolica odludna. Podoba mi się ta dzikość. Ta bezludność, ta szorstkość
okolicznej przyrody. Podoba mi się marsz i zwarcie, w jakim
człowiek pozostaje ze swoim zadaniem, z naturą, z przeszkodami. Podoba mi się to, że odczuwam zmęczenie, że plecak jest
ciężki, że mnie znów obciera. Podoba mi się, że idę. Bo idę,
znaczy żyję. Bo usiąść żadna sztuka. Bo idąc, mącę tę naturę,
zostawiam w niej ślad. Wiem – niewidoczny dla ludzkich oczu.
Ale widoczny dla kosmosu, dla wiecznego porządku czasu i
przestrzeni. Ta moja podróż w nim się znaczy, biegnie linią z
Lublina przez Zgorzelec, Frankfurt, Metz, Vézelay, Irun w kierunku Santiago. I to właśnie jest najważniejsze. Nie tak zwany
public relations, nie trąbienie, nie to, żeby wszyscy wiedzieli i
widzieli. Media to dzisiejszy bóg, któremu składa się ofiary.
Dla dzisiejszych ludzi istnieje to, co istnieje w mediach. Najprościej tam zaś się dostać, gdy się popełni jakąś zbrodnię. Zlatują się wtedy sępy ciemnych emocji i egzaltacji. Wysłannicy
medialnego Baala, żeby pokazać, zrobić wywiad, epatować
krwią i tragedią. Inni epatują użyciem i wyżyciem. Człowiekowi ciągle trzeba dostarczać heroiny ostrych wrażeń. Trzeba go
straszyć albo ekscytować. Trzeba przybić jego uwagę do strumienia obrazów i przekazów. Trzeba ją posiąść.
Dlatego kocham tę drogę. Jej wszystkie niewygody i zagrożenia. Kłopoty i trudne sytuacje. Kocham to wszystko, bo to
wszystko moje. Nie dlatego, żem wziął, że mam cokolwiek, tylko dlatego, że z siebie dałem. Co? Wszystko. Wszystko, co
miałem. I w ten sposób, w oczach Tego, który jest, zaznaczyłem
też swoją drogę. Nie jest może najlepsza, najpiękniejsza i naj894

większa. Ale jest szczera i jest moja. I zawsze taka pozostanie.
Jako jedna z dróg pielgrzymów idących do świętego Jakuba.
Las i bezdroża wokół się kończą. Mijam jakieś cywilizowane zabudowania. Obok szosy przystanek. Falista szara blacha
jak w Polsce w okresie komunizmu. Czy to aby w dzisiejszej
Hiszpanii? W kraju, w którym infrastruktura publiczna zapiera
często dech w piersiach? Obok zrujnowanego przystanku słupek Camino. Wewnątrz konstrukcji z blachy: śmieci, puszka po
napoju, połamana ławka, brud. Zaczyna kropić deszcz. Nie
wiem, co z tą prognozą. Droga spada gdzieś za krawędzią
wzniesienia w dół, kolejne linie drzew na horyzoncie coraz bardziej tracą kolor i ostrość kształtów. Ostatnie są już jakby wspomnieniem. Innych lat, innych czasów, innego świata, który dopiero być może się stanie, jeśli w ogóle.
Do Sobrado dos Monxes, miejsca docelowego dla większości pielgrzymów, docieram o trzynastej. Na niebie pierwsze
oznaki zmian. Pierwsze skrawki błękitu przezierają przez
chmury. Duży znak przed miejscowością sygnowany jest podpisem „Xunta de Galicja” – Hunta Galicji. Hunta Polakom źle i
jednoznacznie się kojarzy. Ten facet w ciemnych okularach.
Grudzień. Czołgi na ulicach.
W Sobrado dos Monxes ma być ogromny klasztor. Tu nocuje
większość pielgrzymów. Rzeczywiście. Wielki, dwupiętrowy
czworobok z wieżami na krawędziach. Z przodu kościół.
Wszystko z szarego kamienia, porośniętego teraz przez mchy,
grzyby i porosty. Prawdę mówiąc, to przygnębiający widok.
Klasztor nie daje rady. Nie daje rady przyrodzie. Nie daje rady
ludziom. To, co było jego istotą, to przecież wcale nie mury, nie
wielkość tej konstrukcji architektonicznej. To była wiara, wiara
i religia. Wiara zwykłych ludzi i tych, co chcieli tu mieszkać i
się modlić. Ani wiara, ani religia nie ma w sobie nic z materialności. Ulatują i pojawiają się wraz z ludźmi, z ich myślami,
emocjami, postawami. Ale to one wznoszą mury takich budowli, to one wyrywają przyrodzie przestrzeń. Stawiają w niej proste linie. Nasycają ciepłem zimne wnętrza. To one dają wyraz.
Czemu? Temu, czym same są. Przekonaniu, że to wszystko na895

prawdę. Że Bóg jest. Że trzeba mu wszystko dać. Że warto być
mnichem. I znów, że to wszystko – naprawdę. Współczesność
wzięła w nawias to, co było dawniej prawdziwe. Dwie potworne wojny postawiły znak zapytania nad człowiekiem, jego kondycją, zapatrywaniami. Postawiły pytanie, czy nie należy żyć
po prostu, tu i teraz. Czy nie jest najlepsze szukanie prostych
przyjemności? Życie dla nich. Czy nie powinno być tak, że
samo życie jest początkiem i końcem naszych aspiracji, a
wszystko inne: religie, ideologie, koncepcje zmian świata, to
tylko zabawa, hobby, szkodliwe lub nieszkodliwe dziwactwa,
które z realnością nie mają nic wspólnego? Bo realność to ilość
dywizji, samolotów, rakiet balistycznych. Realność to możliwość obrócenia w nicość całych miast i państw, ba, całych narodów. Więc zdało się, że tej współczesnej realności trzeba
przeciwstawić realność człowieka, który chce po prostu trochę
radości, trochę miłości, trochę zadowolenia i spokoju. I w tym
znajduje ucieczkę od ciemnych sił, co się czają przy wyjściu
poza krąg codziennego doświadczenia. Człowiek zszedł na ziemię, a wraz z tym zejściem do ziemi schodzi klasztor w Sobrado Dos Monxes. Może jeszcze interwencja świeckiego państwa
uratuje same mury, bo przecież nie ducha, który je wzniósł.
Za Sobrado droga wynosi mnie do góry. Uwielbiam te
wzniesienia i te widoki. Na wiele kilometrów naprzód. Na słonecznym, błękitnym niebie kłębią się białe bałwany chmur.
Droga jasna, z jakiegoś pyłu i drobnych kamyków. Po lewej
stronie eukaliptusowy las, po prawej łąka, od której odgradza
mnie znów drut kolczasty. Tym razem na betonowych słupkach.
Schodzę w dół i wkrótce znów zanurzam się w lesie. Idę przez
płytki wąwóz na jego skraju. Drzewa wyrastają ze zboczy na
poziomie moich ramion. Z wąwozami koło Nałęczowa ten nie
ma jak się równać, ale i tak jest piękny. Wszystko – boki tego
płytkiego jaru, pnie drzew – spowite jest pianą jakichś pnączy i
liści. Zielono, bajecznie. Idę obok nasadzeń młodych eukaliptusów. Srebrzą się do mnie swoimi gałęziami. Kilometr później
grupa dojrzałych drzew wysoko trzyma swoje czapy na prostych jak linie pniach. Betonowe słupki się kończą i pojawiają
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się dobrze znane, rozpadające się, drewniane. Tylko nieśmiertelny drut kolczasty ten sam. Za drutem bezkresna łąka. Pewnie
wypasają tu zwierzęta. Jakie? Nie mogę żadnych dostrzec.
Słońce już w pełni, patrzę na zegarek: piętnasta. Droga znów
między drzewami, w górę i w dół. Wszystko pachnie eukaliptusem. Wiatr jest delikatny i trochę chłodny. Cienie krzewów i
drzew padają na drogę. Jeszcze pół godziny i wychodzę na
zwykłą szosę dla samochodów. Wreszcie docieram do znaku
wskazującego albergę. Widzę ją. Sto metrów na prawo i w dół
od szosy ładny, nowoczesny budynek. Schodzę. Zamknięte. Na
szklanej szybie kilka kartek z informacjami. Stoję i próbuję zrozumieć. Wyciągam komórkę i wybieram podany numer telefonu. Niestety... brak zasięgu. Kolejne próby kończą się tym samym rezultatem. Wracam na szosę. Próbuję jeszcze raz. Jest zasięg.
– Dzień dobry, czy możemy rozmawiać po angielsku?
– No.
– Jestem pielgrzymem. Soi peregrino. Albergue – klecę coś z
hiszpańskiego i angielskiego.
W odpowiedzi pada potok hiszpańskich słów. Ponownie staram się przekazać, że przyszedłem, że alberga jest w Boimorto,
że zamknięte. Znowu potok dźwięków, z których niewiele
mogę wywnioskować.
– Okej – kończę rozmowę. – Będę czekał.
Wydaje mi się, że rozmawiałem z urzędniczką z lokalnego
merostwa. Chyba przyjedzie mi otworzyć. Wracam do budynku
schroniska. Wejście jest rodzajem przeszklonego, zadaszonego
korytarza z krzesełkami pod ścianą. Siadam, zdejmuję buty.
Przeszedłem znów trzydzieści parę kilometrów bez jednego
przystanku. Układam się na tych krzesełkach. Nasuwam kapelusz na oczy. Widzę przez szczelinę niżej już położone słońce.
Oddycham. To słońce i niebo, zmęczenie i kurz, wszystko razem pędzi mi pod zamkniętymi powiekami. I jeszcze lekkie dotknięcia wiatru.
– Dzień dobry – wita mnie kobiecy głos.
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Podnoszę się i czuję automatycznie, że zasnąłem w niesprzyjająco ukształtowanym środowisku. Coś z tyłu boli mnie niemożliwie.
– Dzień dobry.
Kobieta jest młoda, niska, zdecydowana. Wchodzę za nią do
albergi. Idzie w kierunku położonego na środku biurowego kącika. Wyjmuje jakieś dokumenty.
– Proszę – wskazuje mi krzesło naprzeciwko.
Jak zwykle. Informacje, paszport, dowód osobisty. Jeszcze
sześć euro. Standardowa w Galicji opłata w publicznej alberdze.
– Proszę za mną – wstaje i zaprasza mnie gestem do podążania za sobą. – Tu jest łazienka. Tu toalety. Tu sypialnie. – Przechodzimy na drugą stronę albergi. – A tu kuchnia. Czy wszystko jasne?
– Tak. Dziękuję.
Biorę swój plecak i instaluję się w małym pokoju sypialnym,
w którym jest tylko jedno piętrowe łóżko. Może to dla hospitalerów? Jestem bardzo zmęczony, ale muszę coś zjeść. Zresztą
wybrałem to miejsce także dlatego, że w internecie była informacja, że jest tu supermarket. Wędruję ponownie do urzędniczki.
– Przepraszam. Gdzie tu jest supermarket?
– Proszę – prowadzi mnie w stronę wejścia. – Tędy – wskazuje kierunek szosą na prawo. – Ale to daleko – obdarza mnie
zmartwionym spojrzeniem. – Może dwa kilometry w jedną stronę.
Patrzę trochę bezradnie. Co mam zrobić? Pójdę.
– A może zechce pan skorzystać z roweru? Jeździ pan na rowerze?
– No pewnie.
– Proszę za mną.
Wędrujemy na skraj albergi. Cały budynek jest nieprzyzwoicie nowoczesny. Duże płaszczyzny ścian przeszklone tak, że
widać wszystko na zewnątrz.
– Widzi pan? – wskazuje dwa rowery oparte o stojaki. – Jak
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pan chce, to może pan wziąć rower i pojechać. Tak będzie łatwiej.
Dziękuję jej raz jeszcze. Rower jest dość prosty. Siodełko,
jak dla mnie, za nisko, ale przerzutki, w liczbie trzech, działają.
Ruszam pod górę, a potem, zgodnie ze wskazówką mojej gospodyni, w prawo. Pięknie tak. Pedałuję sobie, a ziemia ucieka
spode mnie. To dwa, trzy razy szybciej, niżbym szedł. I jaka
wygoda. Są ludzie, którzy Camino przebywają na rowerach.
Tak łatwiej. Ale z drugiej strony i trudniej. O rower trzeba zadbać. Pierwszeństwo w albergach mają często pielgrzymi piesi.
Dojeżdżam w końcu do sklepu. Wchodzę do środka. Jakoś nie
wygląda mi na supermarket. Ceny wysokie, asortyment mały.
Pytam kobietę za ladą, czy to jedyny sklep w tym mieście i czy
to jest właśnie supermarket? Tak, tak – zapewnia mnie, kiwając
głową. Nie wiem, dlaczego, ale wychodzę. Obok jest kawiarnia
i ludzie siedzą w ogródku pod parasolami.
– Przepraszam, nie wiedzą państwo, gdzie tu jest supermarket?
– O, to w tamtą stronę – odpowiada jakiś Hiszpan, wskazując w prawo.
Dziękuję mu i pedałuję dalej. Jestem już w mieście. Droga w
końcu spada w dół i zjeżdżam na hamulcach. Szczęściem działają. Znajduję ten sklep. Tanio i co się chce. Kupuję wszystkiego za dużo. Przecież nie będę musiał nieść. Mam rower. Po
wyjściu wieszam dwie ciężkie reklamówki po obu stronach kierownicy. Żeby łatwiej łapać równowagę. Trochę mam pietra,
jak się, tak obciążony, popiszę w roli rowerzysty. Wszystko jednak działa sprawnie. Moje ciało, przerzutki, hamulce. Dojeżdżam bez przeszkód do albergi. Urzędniczka informuje mnie, że
musi wyjść i zostawić mnie samego. Drzwi – pokazuje mi – zatrzaskują się. Jak się wyjdzie i je zamknie, to z zewnątrz już się
ich nie otworzy. Więc rano mam je po prostu zamknąć od zewnątrz. Gdyby ktoś przyszedł jeszcze, to ma zadzwonić pod ten
numer telefonu, na który i ja dzwoniłem. Żegnam ją. Wsiada do
niewielkiego samochodu i znika. Będę sam? W tej wielkiej i
nowoczesnej alberdze? Wchodzę do kuchni i zaczynam pitrasić
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jedzenie. Dziś będzie makaron z oliwkami, żółtym serem i
odrobiną cebuli. W trakcie przygotowań do albergi wchodzi
para pielgrzymów. To Niemcy, Fabian i Corinna. Byli także w
Miraz i byli nawet w kościele na modlitwie, którą organizowała
Małgosia. Witamy się serdecznie. Przekazuję instrukcje w sprawie kontaktu z urzędniczką i cenne wskazówki na temat marketu i roweru. Corinna zostaje na miejscu, a Fabian rusza na rowerze po zakupy. Ja siedzę i się objadam. Gdy Fabian wraca i oboje siadają do posiłku, siedzę trochę z nimi. Trzeba pogadać, porozmawiać. Fabian jest pielęgniarzem, Corinna coś studiuje.
Nie bardzo zrozumiałem, co. Nie. Nie są małżeństwem.
– A będziecie? – pytam trochę bezpośrednio.
Śmieją się. Nie wiedzą. No pewnie. Nie ma pośpiechu.
Dziwnie teraz z tymi małżeństwami. Zaczynają się późno. Często szybko się kończą. Jak to w końcu jest z tą miłością między
ludźmi? Bo nie da się ukryć, że wziąwszy pod uwagę statystyki,
po prostu przemija. A może to wcale nie miłość, to co przemija?
Może nieprzemijalna jest tylko miłość prawdziwa? I wszyscy
za nią tęsknimy. I próbujemy ją, czasem trochę rozpaczliwie,
znaleźć w drugich, w tej dziewczynie, w tym chłopaku, w tym
mężczyźnie, w tej kobiecie. Próbujemy dać wszystko i dostać
wszystko. I bywa, okazuje się, że to za mało po prostu. Że nie
ma jak. Że trzeba było inaczej. Że się myliliśmy. Dawniej społeczny przymus i powszechna hierarchia formowały małżeństwa w trwałe związki, dziś społeczne reguły są inne. Więc i
związki się rozpadają. Uczucie w nich umiera i już tylko jedno
wyjście pozostaje. Fajni są ci Niemcy. Życzę im, żeby znaleźli
siebie w tym świecie. Żeby siebie w nim nie zgubili. Życzę im
po cichu. Nic nie mówię słowami. Grubiańskie by to było.
Zresztą kto z nas wie, co dla drugiego najlepsze?
Idę ociężały od jedzenia i zmęczenia do swojego pokoju. Fabian i Corinna wybrali odrębną dużą salę. Szczęście, że nie ma
tu schodów. Zamykam drzwi. Otwieram okno. Już ciemno na
zewnątrz. Na białym jak śnieg prześcieradle rozkładam mój śpiwór. Wciąż cieszy mnie ta jego czerwień. Sygnalizuje ciepło i
spokój. Zdejmuję spodnie. Zmieniam koszulkę. Rozpinam za900

mek błyskawiczny. Teraz dopiero gaszę światło. Ciemność zapada bezgłośnie. Jakby ciągle tu była i czekała na szansę, żeby
się ujawnić. Jakby wszystko w zasadzie było i tylko ja swoimi
czynami wywołuję to lub tamto z rzeczywistości. Przywołuję
do istnienia. Tak jak teraz tę ciemność. Wsuwam nogi do śpiwora. Zasuwam zamek. Czuję się strasznie zmęczony. Nie. Nie
tylko dzisiejszym dniem. Marszem, wrażeniami, jazdą. Czuję
od jakiegoś czasu, jak zmęczenie we mnie narasta, kumuluje
się. Potężnieje. Jak już nie jest tylko jednodniowym ubytkiem
sił, raczej jakimś niewidocznym nawarstwieniem się potu, wysiłku, ciągłego utrudzenia. Raz jeszcze zamykam oczy. Nie interesuje mnie to wszystko. Nie myślę o tym, czy jestem i jak bardzo jestem zmęczony. To właściwie bardziej znużenie niż zmęczenie. Rosnąca powtarzalność, która odciska niewidzialne
piętno w psychice i w organizmie. Noc jest ciepła. Nie dlatego,
że temperatura jest wysoka, tylko dlatego, że gasną w niej
wszystkie myśli. Dochodzi do głosu to, co jest poza nimi. Poza
mną, choć w jakimś sensie jest mną właśnie. Pozwalam temu
czemuś, jak co wieczór, na spotkanie. Na spotkanie tego, co
świadome, z tym, co już poza świadomością. A przecież jest.
Bo choć mnie nie ma, gdy śpię, to jestem. Nie tu i teraz, tylko
tam i kiedyś. I owo „tam i kiedyś” splata się właśnie z „tu i teraz” w tej jednej, zwiniętej postaci, w zagubionej w nocy alberdze. W postaci pielgrzyma, który sto dziewiętnaście dni temu
wyszedł ze swojego domu i nie wie już nawet, że śni.
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Dzień 120. Monte do Gozo
Nic nie widać. Powietrze jak mleczna zupa, wszystko w nim
tonie, rozmywa się, znika. Widać na jakieś trzydzieści, czterdzieści metrów. Dalej już tylko biel. Nawet latarnie uliczne znikają. Mokro. Idę przez Boimorto. Właśnie minąłem rozwidlenie
dróg, przy którym nie było żadnej strzałki. Idę na przysłowiowego czuja. Próby uruchomienia GPS nic nie dają. Po prostu
nie działa. Ta mgła zagłuszyła wszystko. Jestem w niej pogrążony, w bieli, której nie można dotknąć, rozgonić, rozświetlić
przy pomocy latarki.
– Przepraszam. Czy ta droga to Camino de Santiago? – zaczepiam parę przechodniów.
Kiwają głową potwierdzająco i mówią: – si, si, ale cała
mowa ich ciała przeczy temu potwierdzeniu. Chyba kompletnie
nie mają pojęcia, czy to droga do Santiago, czy może gdzieś zupełnie indziej. Ale chcą być uprzejmi. Zakładają ponadto, że jak
pielgrzym, to pewnie fachowiec i wie, gdzie idzie. Więc mu potwierdzili jego przypuszczenia. Wyciągam po raz enty komórkę,
od dwudziestu minut trwa namierzanie sygnału GPS. Czegoś takiego jeszcze nie miałem. Znaków nie widzę. Miejscowi niezorientowani. Idę. Bo co mam zrobić innego. Dziś do Santiago
mam około pięćdziesiąt kilometrów. Nie dojdę tam. Przed Santiago jest polskie schronisko w Monte do Gozo. Do niego jest
ponad czterdzieści. Nie wiem, czy dam radę. Po drodze, na
szczęście, inne miejscowości ze schroniskami. Najbliżej jest
Arzúa. Tam Camino del Norte łączy się z Camino Frances. Potem jest Pedrouzo i tam pewnie zostanę na noc. Do Santiago
będę miał kilkanaście kilometrów. Będę musiał następnego dnia
bardzo wcześnie wstać, żeby rano dojść na miejsce.
Mgła wreszcie powoli rzednie. Zauważam też pierwszą żółtą
strzałkę. Jakby na komendę odzywa się GPS, że właśnie złapał
sygnał. Teraz to mnie może pocałować. Oglądam jednak, dla
porządku, wyświetloną mapę i moją na niej pozycję. Szlak biegnie na południe i potem dopiero skręca na zachód. Zamiast
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tego mógłbym iść prosto do Santiago. Wtedy byłoby krócej.
Szlakiem jakubowym do Monte do Gozo będzie z mojej albergi
prawie czterdzieści pięć. Chowam komórkę. Dziś już tylko żółte znaki. I słupki z oznaczeniami muszli Jakuba. Idę szlakiem
Camino.
Mijają kilometry. Drzewa obok mnie przesuwają się w niepamięć. Słońce się podnosi i robi się coraz cieplej. Dochodzę w
końcu do Arzúa. Ciekawe miasteczko. Wszędzie bary i restauracje, wszędzie siedzą ludzie i popijają, pojadają. Wszędzie tłok.
Na szlaku nagle robi się gęsto. Pielgrzymi, całymi grupami,
wloką się po drodze. Właściwie to się po niej ledwo posuwają
do przodu. Kołyszą się na boki, rozmawiają, miło spędzają
czas. W ogóle to doznaję pewnego szoku. Na del Norte spotyka
się pielgrzymów, ale niewielu i sporo czasu idzie się samemu.
Tutaj jest jak na ulicy normalnego miasta. Dziesiątki, setki ludzi. Większość siedzi albo właśnie siada. Dźwięczy szkło, bezgłośnie przesuwają się kelnerzy. Atmosfera zadowolenia i konsumpcji. Nie mam czasu się przyjrzeć. Idę, ciągle idę. Ci, których mijam, mają plecaki pojemności dwudziestu litrów i spore
brzuszki. W ogóle wyglądają dość odświętnie, jakby się na jarmark wybrali albo do baru i tak pomiędzy jednym a drugim barem spacerują, żeby spalić trochę tego, czego się najedli i napili.
Mijam ich w tempie pociągu ekspresowego. Po prostu wszyscy
zostają z tyłu. Z lewej strony, z prawej strony. Nic nie rozumiem. Nikt, nawet w przybliżeniu, nie idzie moim tempem. Tu
jest jakaś fiesta, jakiś letni spacer. Żeby nie za szybko. Żeby się
nie spocić, nie zmęczyć, nie daj boże. Co tu właściwie się wyprawia? To jest pielgrzymka? To są pielgrzymi? Patrzę na ten
przekrój rewii garderoby, wypachnionych fryzur, wyhodowanych bioder i brzuszków, na ten niespieszny ruch, który co
chwila gaśnie na krzesełkach za stolikami, na których natychmiast pojawia się wszystko, co najlepsze. Gdzie oni mają bagaże? Zapasowe ubrania. Maty na wszelki wypadek. Idę i idę coraz szybciej. I wdzięczny jestem, że szedłem del Norte. Tutaj
chyba bym się załamał. To nie żadni pielgrzymi, to, to... – szukam określenia – to stonka pielgrzymkowa. Wyleźli jak na jar903

mark i drepczą, gadając, bujając się do jakiegoś niedalekiego
fajnego miejsca. Rowerzyści pod górę zwalniają. Ja przyspieszam. Mijam rowerzystów. Naprawdę. Nie wiem, co się dzieje.
Ze mną. Z nimi. Z góry mnie wyprzedzają, ale potem jest następne podejście i znów się spotykamy, i znów ja jestem z przodu. Co to za ludzie? Idę coraz szybciej. To wszystko, co widzę,
zwiastuje bowiem jedno. Jedno, w co nigdy do końca tak naprawdę nie uwierzyłem. Zwiastuje bliskość Santiago. Już nie
taką na mapie, wynikającą z topografii i liczenia kilometrów.
Santiago jest faktycznie blisko. Blisko fizycznie. I ta bliskość
coś ze mną robi. Nie mogę się zatrzymać. Nie mogę stanąć.
Wszystko we mnie w niewytłumaczalny sposób zaczyna wibrować. Nie wiem, co to jest zmęczenie. Nawet gdybym chciał, nie
potrafiłbym go odczuć. Czuję, jak przepływa przeze mnie coś
niewiadomego, coś, czego się nie da opowiedzieć ani wyrazić,
ale czuje się dokładniej, niż nacisk buta na kamienną drogę.
Zdaje mi się, że lecę. To znaczy kroki nie mają żadnej wagi. To
znaczy dłonie odpychają kijami podłoże. Jakby każda komórka
mojego ciała, nie na niby wcale, tylko dokładnie naprawdę, wibrowała poczuciem tej bliskości. Wyprzedzam kolejnych plecakowiczów. Z naprzeciwka idzie stado krów. Plecakowicze stają
z boku. Schodzą z drogi. Nie rozumiem ich. Krowa to najbardziej poczciwe, lubiące człowieka zwierzę. Idę im naprzeciwko.
Chyba z dziesięć. Duże, brązowe. Mają rogi, ale nie do tego,
żeby robić nimi krzywdę. Byk to co innego. Zwierzę idące najbardziej z mojej strony ustępuje mi miejsca. Rzucam im krótkie
– to nara – i wędruję dalej. Wszystko, co do tej pory było dla
mnie nie do pomyślenia, w jakiś nieopisany sposób materializuje się w moim wnętrzu. Płonie, tańczy, pędzi. Idę szybciej i
szybciej. W jakimś nieludzkim niemal zapamiętaniu dochodzę
do Pedrouzo. Chmary pielgrzymów-plecakowiczów skręcają ze
szlaku w lewo, w kierunku bazy noclegowo-gastronomicznej.
Idę dalej szlakiem. Zapadam się w las. Po raz pierwszy od dłuższego czasu znów jestem sam. Tylko drzewa mi się przyglądają.
Coś do mnie mówią, zgłaszają opinie i uwagi. Niczego nie słucham, bo słyszę inny głos. Głos, który mówi wprost do mojego
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serca. Idę za tym głosem. Niesiony nim. Wołany nim. Po prostu
idę. W tym prostym, powtarzającym się ruchu wyrażam całego
siebie. Całą swoją nadzieję. Całe swoje marzenie. Cały swój ból
i wszystko, co przeszedłem. Z przodu idzie dwóch mężczyzn i
młody chłopak. Doganiam ich. Przyspieszają jednak i wyprzedzają mnie. Na kolejnym podejściu znów jestem pierwszy, ale
skręcam na chwilę w głąb lasu. Mężczyźni nikną. Przede mną
idzie tylko ten chłopak. Ma ostre tempo. Idę za nim w odległości około stu metrów. Obaj idziemy sporo ponad cztery kilometry na godzinę. Może idziemy pięć? Nie wiem. Robi się szaro,
potem ciemno. Zaczyna kropić deszcz. Zatrzymuję się i wyciągam swoją kurtkę. Tracę jeszcze więcej dystansu. Nic to. Nie
będę mókł. Idę dalej. W sercu ciągle to mam, ten ogień, ten
głos, tę wibrację. Ale nogi zgłaszają pierwsze sygnały ostrzegawcze. Ile przeszedłem? Już ponad czterdzieści kilometrów.
Osiemnasta. Ani razu nie odpoczywałem. Nie potrafiłbym po
prostu. Nie mógłbym. Tu już nie ma pola na decyzje. Tu się po
prostu coś ze mną dzieje. Czy to Santiago mówi? Święty Jakub?
Bóg? Czy może to wszystko, co włożyłem w tę pielgrzymkę,
odzywa się do mnie. Idę dalej zapamiętale. W deszczu doganiam tego młodego człowieka.
– Buen Camino – witam się.
– Buen Camino – odpowiada z uśmiechem.
– Mówisz po angielsku?
Kręci głową. Deszcz robi się bardziej rzęsisty. Monte do
Gozo tuż, tuż. Pytam go jeszcze, czy wie, gdzie tu polska alberga, ale kręci głową. Na szczęście dostrzegam znak kierujący
właśnie do albergi Jana Pawła II. Skręcam w lewo, żegnając się
nieśmiertelnym Buen Camino. W szarym, mokrym zmierzchu
dochodzę do ogrodzenia schroniska. Wygląda bardzo poważnie.
Długi betonowy mur. Za nim szereg budynków. Na placyku
przed albergą duża tablica informacyjna w języku hiszpańskim.
Wygląda na to, że tę albergę ufundowała rada Galicji do spółki
z Unią Europejską. Przechodzę przez otwartą metalową bramę i
wchodzę do pierwszego z brzegu budynku. Tuż za drzwiami
wita mnie wysoka blondynka w moim wieku. Zresztą nie wiem,
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czy w moim. Nogi za chwilę mi eksplodują.
– Czy mogę mówić po polsku? – pytam z nadzieją.
– Oczywiście – uśmiecha się blondynka – Teresa jestem.
– Zbyszek.
– Skąd pan jest?
– Z Lublina.
– A skąd pan idzie?
– Z Lublina.
Moja gospodyni podnosi oczy.
– No to pogratulować.
– Mogę dziś zostać na noc?
– No, jeśli pan chce, to miejsce na pewno się jeszcze znajdzie.
Patrzę na zegarek, jest wpół do siódmej. Szedłem bez przerwy dziesięć i pół godziny.
– Proszę księdza! – woła Teresa. Na schodach powyżej nas
widzę sylwetkę w sutannie. – Mamy pielgrzyma, który przyszedł do nas z Polski.
– A to pięknie – odpowiada ksiądz. – Proszę go zaprosić do
nas na kolację.
Ksiądz znika, a Teresa bierze ode mnie mój paszport pielgrzyma. To wciąż ten, który dostałem w Vézelay. Idziemy razem do części sypialnej. Najpierw wzdłuż długich pawilonów.
Te chyba są w lepszym standardzie. Dalej rząd budyneczków.
Wchodzimy do jednego z nich.
– O. Tu będzie pan spał – Teresa pokazuje mi wolne łóżko.
Niestety na górze. – Proszę ze mną. Pokażę panu kuchnię.
Po krótkim przeglądzie otoczenia wracam do mojego domku. Jest pełen pielgrzymów. Na zewnątrz pada, więc w środku
atmosfera trochę przygaszona. Zawieram pierwsze znajomości.
W większości są Polacy, ale są dwie Słowaczki i Hiszpanie.
Gdy okazuje się, że przyszedłem z Polski, dostaję małe brawa i
wyrazy szacunku. Dziękuję, rozdaję uśmiechy. Ale wspinam się
na moje łóżko i padam na nim prawie jak martwy. Całe napięcie, w jakim szedłem, zaczyna teraz puszczać i puszczają też
spięte sploty mięśni. Ustawiam sobie jeszcze na komórce bu906

dzik, żeby zdążyć na kolację do księdza i zamykam oczy.
Dźwięk dzwonka, szybkie zsunięcie się na dół. I już idę na tę
proszoną kolację.
– Niestety księdza nie będzie. Ma ważne sprawy. Musiał wyjechać – informuje mnie Teresa. Sala jest spora, ale moje zmęczone oczy wyławiają z niej tylko stół i siedzące przy nim osoby.
– To jest Manuel – Teresa wskazuje młodego księdza naprzeciwko. Zresztą nie jestem pewien, czy to już ksiądz, czy tylko
kleryk albo diakon. – A to nasi wolontariusze, Andrzej i Lucyna. – Para sympatycznych starszych Polaków częstuje mnie
uśmiechami i gestem przywitania.
Ksiądz z naprzeciwka mówi tylko po hiszpańsku. Szczęściem reszta to my, Polacy. Czuję się trochę skrepowany. Zupa
z soczewicą pozwala mi jednak się rozluźnić. Rozmawiamy, o
czym się da.
– Więc tutaj pracujecie teraz? – zwracam się do Andrzeja.
– A tam pracujemy. Co to za praca? Łazimy tak sobie. – Teresa niemal się dławi i dostaje purpury na twarzy.
– No jak to łazicie?! – zaprzecza dość gwałtownie. – Przecież reperujesz wszystko, co się zepsuje, zajmujecie się pielgrzymami, sprzątacie – wymienia długą litanię obowiązków i
czynności przynależnych wolontariuszowi.
– A... co to za robota. – Starszy pan, ku przerażeniu Teresy,
macha na to wszystko ręką.
Wewnątrz śmieję się z całej tej sytuacji. Teresa chyba nie rozumie tego mężczyzny i nie rozumie, że ja go rozumiem. Boi
się, że wychodzi na to, że oni tu pasożytują, nic nie robiąc.
Może nie zawsze mają pełne obciążenie, ale z mojego rozeznania wynika, że praca wolontariusza nie należy do lekkich. Zupełnie przeciwnie. Trzeba się naużerać z grymaśnymi pielgrzymami, dopilnować mnóstwa spraw, nasprzątać, napracować
czasem do późnego wieczora. I dopiero wtedy można usiąść na
przysłowiowych czterech literach, coś w spokoju zjeść i odpocząć. Tyle że mój rozmówca jest starej daty facetem. Dla takich
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ludzi praca to jest praca. To jest stały ciężki wysiłek fizyczny.
Poza tym to nie jest postawa mężczyzny: użalać się nad tym,
jak mu ciężko z robotą. Przeciwnie, facet robi swoje i nie narzeka.
Na drugie jest kawałek jakiegoś mięsa w sosie. Biorę dokładkę, bo mój kawałek jakiś taki ulgowy. Jakby junior. Jest też
fura sałatki. Więc posilam się zieleniną. Ostatecznie tak do pełna się nie najadam, ale i tak czuję się lepiej. Gdy drepczę do budynku, w którym mam spać, jest już noc. Wewnątrz ludzie siedzą na łóżkach, rozmawiają. Decyduję się pójść jeszcze na
zwiady. Po prawej stronie mieści się pawilon kuchni. Gdy
wchodzę, przy stole duża grupa młodzieży rozmawia po polsku.
– Cześć. Jestem Zbigniew.
Są z różnych miast. Padają imiona i nazwy miast. To chyba
jakaś grupa zorganizowana.
– Skąd idziesz? – pada skierowane do mnie pytanie.
– Polski.
– Z Polski?
– Tak, z Lublina.
– No to witaj – odzywa się stojący naprzeciwko stołu młody,
brodaty mężczyzna – bo ja idę z Kaszub. – Ściskamy się serdecznie. – Ile kilometrów przeszedłeś? – pyta mnie.
– No... – zastanawiam się, bo jakieś dwa tygodnie temu przestałem już liczyć – będzie jakieś trzy tysiące sześćset, coś koło
tego.
– No to ja przeszedłem cztery tysiące sto.
Otwieram oczy szeroko. Próbuję migawkowo sprawdzić te
swoje rachunki, ale raczej się nie mylę, około trzy sześćset.
Mówi się trudno. Moje osiągnięcie to nic w porównaniu z dystansem, jaki przeszedł do Santiago mój rodak. Którędy szedł?
Jak liczył kilometry? Nieważne. Jest lepszy o pięćset. I gratuluję mu tego.
– I jak szedłeś? – pyta mnie, śmiejąc się zza tej swojej bujnej
brody.
– No, po szlaku. Głównie po znakach, ale czasem z GPS.
– To ja szedłem tylko po znakach. Nie używałem żadnego
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GPS.
– Brawo – kwituję to oświadczenie.
Rozmawiamy jeszcze o doświadczeniach drogi, o tym, dlaczego źle jest iść po asfalcie. O religijności na Camino. W końcu robi się późno. Żegnam się i pozostali też już się podnoszą.
Wracam do swojego domku. Pode mną śpi jakiś starszy Hiszpan. Jest bardzo chłodno. Na zewnątrz leje. Ta wilgoć, połączona z niską temperaturą, wciska się pod ubranie. Będę spał w polarze. Przebieram się, odstawiam plecak na bok i wspinam się
po dygoczącej pod moim ciężarem konstrukcji. Zawsze mam
problem na takim górnym łóżku, zwłaszcza gdy czuję, jak się
chwieje. Jak postawić nogę? Jak się na nim usadowić, gdy wychodzę po drabince w górę? Najpierw wysuwam prawe kolano.
Załamie się pode mną, nie załamie? Nie załamało się. Drugie
kolano umieszczam obok pierwszego. Ciągnę za zamek przy
śpiworze. Rozsuwam jego połę na bok i staram się usiąść w
miejscu rozsunięcia. Wsuwam nogi. Pochylam się, łapiąc zamek i ciągnę w górę. W alberdze jest ciemno. Niestety kaptur
mam pod plecami, więc przesuwam się w śpiworze tak, żeby
móc go wsunąć na głowę. Wreszcie po tych wszystkich ekwilibrystycznych manewrach, w ciemności, układam się na boku.
Trochę rabanu narobiłem i łóżko skrzypiało. Teraz ten dźwięk
jakoś stygnie, opada jak mgła, powoli, wcale nie nagle, przestaje istnieć. Naciągam śpiwór bardziej na ramiona, bo czuję tę
chłodną wilgoć, która próbuje się wcisnąć do niego. Wpełznąć
pod moje ubranie i oślizgłą ręką dotknąć mojej skóry. Niedoczekanie. Śpiwór prawie szczelnie zapina się na moich barkach,
zwężony pociągnięciem sznurków regulujących. Jestem w nim
zamknięty. Zaczynam czuć ciepło. Zamykam oczy. Gaśnie
ciemność. Jeszcze tylko dwa oddechy. Wraz z trzecim wpadam
w noc. Ostatnią noc, jaka dzieli mnie od Santiago.
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Dzień 121.
Santiago de Compostela
Więc to po prostu tak? Ot tak? Jednego dnia wyszedłem z
domu, szedłem swoim osiedlem, mijałem rosnące na nim drzewa, zmierzających ludzi, jedni do sklepu, inni z dziećmi na spacer, jeszcze inni za jakimiś sprawami, a dziś idę i zostało mi
pięć kilometrów do Santiago? W Hiszpanii? Tak po prostu tu jestem? Na wyciągnięcie ręki? Nie bardzo rozumiem, jak to w
ogóle możliwe, że moja czteromiesięczna podróż dobiega kresu. Że coś, co było nie do pomyślenia, jest pięć, może już cztery
kilometry ode mnie. Za rdzawozieloną płaszczyzną łąki rząd
przyprószonych szarością, ciemniejszych drzew, dalej na tle
wzgórz jakieś dalekie zabudowania miasta. Coś we mnie drga.
Ale idę, trzymam się drogi, która opada teraz ostro w dół. Wyjmuję komórkę, żeby zrobić zdjęcie. Klik, jeszcze raz. Ruszam
ponownie. Mżawka. Asfalt jest śliski, uważam i wkładam komórkę do pokrowca. Moja prawa noga odjeżdża do przodu.
Wykonuję jakiś zespół nieskoordynowanych ruchów i pędzę w
stronę asfaltu. Aparat wypada mi z dłoni i ekranem w dół spada
na szaro-czarną nawierzchnię. Ja kolanem amortyzuję ciężar
upadku, ze złym skutkiem dla kolana. Podnoszę telefon, sam
też wstaję. Na koniec upadłem. Na szczęście tylko drobny znak
na folii. Ręce trochę mnie pieką, ale nic się nie stało. Nie ma
krwi ani zdarcia skóry. Kolano boli, ale bez przesady. Nic takiego. Jeszcze parę minut w dół i widzę zakręcającą szosę oraz
miasto. Wspina się ono po nierównych zboczach tarasami budynków. Daleko przede mną jacyś pielgrzymi, samochody. Robotnicy coś robią przy drodze. Schodzę coraz niżej i niżej.
Schodzę i coś się ze mną dzieje. Serce mi wali jak szalone. Gardło mi się ściska. Z każdym krokiem jestem bliżej. Bliżej tego,
co było dla mnie niemożliwe. Czego nigdy nie miałem dokonać. Gdzie nigdy nie miałem dojść. Dokąd dążyłem na przekór
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sobie, może pamiętając te zapewnienia, które kiedyś, zdawało
mi się, że słyszałem. Schodzę na poziom głównej szosy.
Wzdłuż niej prowadzi szlak świętego Jakuba. Chwilowo przestaje padać, ale jest mokro i pochmurno. Na jakimś metalowym
rusztowaniu, niby z szarej kratki, napis: „SANTIAGO de
COMPOSTELA”. Świat wokół mnie, domy, samochody, krajobraz zaczyna ruszać, zaczyna pędzić po obu moich stronach,
jakby jakiś nieziemski potok, jakby jakieś tsunami czasu i przestrzeni nagle porywało ze sobą wszystko wokół mnie i pędzą te
dni, te uczucia, te chwile radości i depresji. Wszystko leci z
naddźwiękową prędkością, a ja, jakby w oku cyklonu, widzę teraz to wszystko. Jakbym był pasażerem dziwnego pociągu, z
którego bezkresnych okien oglądam pędzący świat i czas.
Wszystko jest razem i jednocześnie. Cała moja droga skupia się
w tym jednym miejscu i w tej jednej chwili. Spływa jakby tu z
tych wszystkich miesięcy i tygodni, z tego czasu, który oddałem, przez który jakoś przeszedłem. Idę nadal, trzymając kije w
rękach. Wchodzę na chodnik. Na chodnik Santiago de Compostela. Miejsca, do którego wyszedłem 15 maja 2015 roku. Dziś
jest 12 września. I ze mną jest... cała moja droga. Wszystko, co
przeżyłem w najdrobniejszych fragmentach, w smakach, w zapachach, w odczuciach, w emocjach, w widokach. Cała ta moja
droga rośnie teraz i rozpościera się przede mną, i widnieje mi
przed oczami, gdy idę ulicami tego miasta. Miasta na końcu
świata. Tak je odbieram, miasto na końcu świata. Wszystko normalnie. Normalne ulice, normalne domy. Miasto jakby mówiło
do mnie: O co ci właściwie chodzi? Co tu jest specjalnego? Nie
wiem. Może specjalne jest to, co przeszedłem. To nie samo bycie w tym mieście, tylko właśnie droga. Tak bowiem daleko, jak
się wyjdzie poza siebie, poza swoją strefę kontroli, przewidywalności, bezpieczeństwa. Tak daleko się zajdzie. Więc teraz ta
droga wciąż pędzi. Już nie na zewnątrz mnie. Już nie porywa ze
sobą drzew, rosnących przy ulicy, już nie kłębi jadących obok
samochodów, mieszając je z szeregiem nocy i dni, jakie się na
nią samą składają. Teraz pędzi ona we mnie. Gdzieś w środku. I
jakoś dociera do mnie, że Camino nie jest drogą wytyczoną na
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mapie. Znów rozumiem, ale bardziej czuję niż rozumiem, że
Camino jest tym, co tworzymy. Z własnego poświęcenia, z
bólu, z ryzyka, z niepewności. Z radości spotkań z ludźmi, z zachwytu nad mijaną przyrodą, z kształtu gwiazd na niebie, gdy
śpimy tylko nim przykryci, z tych chwil, gdy pytamy o istnienie
Boga. Kolejne znaki prowadzą mnie po ulicach. Za mną i
przede mną postaci z plecakami. Młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni. Przyjemnie tak w porządnym gronie się znaleźć. Za szerokim skrzyżowaniem jest supermarket. Wchodzę do środka.
Dziś jest sobota, więc otwarte. W środku promocja, trzy bagietki w cenie dwóch. Czy ja zjem trzy bagietki? Śmieszne pytanie.
Pielgrzym zje dowolną ilość jedzenia. Chodzę i wybieram coś
na popołudnie.
– Hej – słyszę z lewej strony.
Obracam się. Naprzeciwko mnie roześmiany Kim, Chińczyk
w Waszyngtonu. Ma kraciastą koszulę i szopę włosów w kolorze atramentu. Witamy się jak najlepsi przyjaciele. Więc jednak
spotkaliśmy się. Kiedy ostatni raz widzieliśmy się na szlaku?
Pamiętam go z Gerniki. Pewnie trzy tygodnie temu.
– Masz facebooka? – pyta mnie to połączenie chińskiej młodości i amerykańskiej przedsiębiorczości.
– No jasne – chwalę się. Chociaż facebooka założyłem sobie
raczej dla porządku. Żeby nie było, że jestem zacofany.
– Daj mi namiar na siebie. – Kim wyjmuje komórkę i uruchamia przeglądarkę.
Podaję mu swoje imię i nazwisko. Patrzy się na mnie niepewnie.
– Daj, ja wpiszę. – Biorę jego telefon.
Udaje mi się znaleźć mój profil. Kim klika przycisk „zaproś
znajomego”.
– Teraz jak zaakceptujesz zaproszenie, to zostaniemy znajomymi.
– W porządku – śmieję się – zaakceptuję.
Prosimy jakiegoś kupującego, żeby nam zrobił zdjęcie, najpierw komórką Kima, potem moją. Kim ma iphona, ja samsunga. Chwilę później lądujemy zatrzymani w klatce kadru. Na za912

wsze z uśmiechem, na zawsze z radością, z tego, że dotarliśmy,
z tego, że się spotkaliśmy. Ta nasza radość nigdy nie przeminie.
Pozostanie. Nie tylko dla nas. Bo dobre chwile są dla wszystkich ludzi, wpadają do wielkiej księgi, jaką są ludzkie losy, jaką
jest ludzkie doświadczenie. Różne strony są w tej księdze, brudne i krwawe, piękne i radosne. Pielgrzymi do Santiago zapisują
w niej te najpiękniejsze. Dla wszystkich, bo nikt nie jest wyłączony, ani z cierpienia, ani z krzywdy, ani z radości, ani z dobra. Wszyscy jakoś, choć sobie nie zdajemy sprawy, uczestniczymy w tej wielkiej całości i każdy z nas swoim życiem tworzy jeszcze jeden zapis. Zostawia w nieskończonej historii życia
jeszcze jeden ślad. Stąd takie ważne, jaki ten ślad zostawiamy.
Żegnam się z Kimem dopiero przed sklepem. Życzymy sobie
znów Buen Camino. Szczęśliwej drogi. Już nie tylko do Santiago, tylko w ogóle. Szczęśliwych dni, wytrwałych kroków przez
życie, które jest przed nami. Idę ulicą Santiago. Tuż za przejściem dla pieszych jest kamienny, wysoki krzyż. Na samej górze rozpięty na nim Jezus. Kim właściwie dla nas jest? Bogiem?
Wspomnieniem? Postacią historyczną? Aktualną rzeczywistością? Kim jesteś dla mnie? Bratem? Drogą? Tym, który jest?
Jest wciąż, choć go nie widzę? Jest tuż obok? Jest bliżej mnie,
niż ja sam? Jest w końcu treścią moich kroków? Przechodzę
przez to przejście. Nawierzchnia jezdni jest z kwadratowej kostki. Ulica za skrzyżowaniem opada w dół. Daleko w tle widzę
wieżę. I znów coś we mnie się porusza. I drży. Niezależnie ode
mnie. To już naprawdę koniec. Widzę wieżę katedry w Santiago
de Compostela. Gdy dochodzę do następnego skrzyżowania,
przez chwilę szukam żółtych strzałek wskazujących drogę.
Wreszcie odnajduję je po przeciwnej stronie. Wchodzę w wąskie uliczki starego miasta. Mijają mnie szybko, niepostrzeżenie. Katedra w jakiś sposób mnie przyciąga. Jakby z niej jakieś
wołanie. Już blisko. Tuż, tuż. Słyszę głośne granie kobzy. Kobziarz? Tutaj? Zrozumiałbym w Szkocji. Wchodzę w bramę prowadzącą na plac przed katedrą. Kobziarz jest sprawny, melodia
płynna. Przed nim skrzynka na datki. Niestety przechodzę obok
niego. Jeszcze chwila i wychodzę na plac Obradoiro, przed
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frontonem katedry w Santiago de Compostela. Zadzieram głowę. Wzdłuż ściany frontowej oraz prawej wieży piętrzą się
rusztowania. Ich kratownice przesłaniają strzelistość konstrukcji. Ale to nic. Patrzę w górę. Wysoko. I widzę. I w głowie mi
się kręci. Od tego widoku, od świadomości, że nareszcie, od
tego, że tu jestem. Wysoko pomiędzy wieżami, pod kamiennym
łukiem, niczym w jakiejś bramie, stoi sylwetka Jakuba Starszego, apostoła Jezusa Chrystusa. To on, wedle tradycji, leży tu pochowany. Takie miejsca, takie sprawy, takie groby mają dziwną
funkcję. Materialnie łączą nas z miejscami w przeszłości, w
czasoprzestrzeni. Z miejscami, które, gdyby nie te materialne
łączniki, byłyby dla nas w sferze myśli, baśni, historii. Gdy jednak są groby apostołów, to cała historia Jezusa, historia spotkania Boga z ludźmi, staje się bardziej dotykalna, bardziej obecna.
Możemy łatwiej i po ludzku jakoś przez tę otchłań dni i nocy
sięgnąć, i spotkać tamtą rzeczywistość. Jakoś do niej bardziej
dotrzeć. Jakoś ją, we własnym doświadczeniu, urealnić. Święty
Jakubie – myślę sobie bezwiednie – przyszedłem. Bóg mi pomógł. Więc w końcu się spotkaliśmy. Pewnie było to nam pisane. Ale nic nie jest pisane bez nas. Bo tak naprawdę to my piszemy to życie i tę rzeczywistość. I gdy to czynimy, stajemy się
pismem samego Boga. Ku jego i naszej radości. Rozglądam się
po placu. Robię zdjęcia. Ale ruszam w poszukiwaniu biura pielgrzyma. Pierwsze, co chcę zrobić, to dostać kompostelkę. Świadectwo odbycia pielgrzymki do Świętego Jakuba. Potem pójdę
na mszę, która jest o dwunastej. Wchodzę w uliczkę po prawej
stronie katedry. Pytam kogoś o drogę. Zakręcam w pobliżu fontanny i już widzę długą kolejkę pielgrzymów. Nie wiem, ile jest
tych barwnych postaci przede mną. Pewnie kilkadziesiąt. Nie
szkodzi. Poczekam. Nawet jeśli na mszę będzie za późno, to postanowiłem zostać w Monte do Gozo jeszcze dwie noce. Więc
jutro, w niedzielę, będę na pewno na mszy o dwunastej. I to będzie finał mojej pielgrzymki. Bo ostatecznie nie idzie się do
miejsca. Pielgrzymka do miejsca to tylko pretekst, tylko wybieg. Idzie się ostatecznie do Boga, co dziwne, bo przecież On
jest wszędzie. Ale tak jakoś jest, że czasem trzeba wyjść z owe914

go wszędzie, żeby Go bardziej znaleźć. Czy ja Go znalazłem?
To pewnie złe pytanie. Boga nie da się znaleźć. Nie można Go
mieć. Można Go tylko zawsze znajdować. Względem niego
człowiek zawsze znajduje się w drodze i nigdy u jej finału.
Chyba że tam kiedyś On sam zechce ku nam wyciągnąć swoje
ramiona i nas w nich unieść. I wtedy rzeczywiście będziemy
mogli powiedzieć: – To już. Już koniec. Już znalazłem. Już
mogę usiąść i odpocząć. Tu zawsze jesteśmy w drodze. Zawsze
szukamy, gubimy, znajdujemy. Dzień za dniem idziemy. Kolejka postępuje niemożliwie powoli. Jakby zatrzymała się w czasie. Ugrzęzła w tej pochmurności, zakleszczyła się w mijających sekundach i nie chce posuwać się naprzód. Za sobą słyszę
rozmowę po polsku. Odwracam się. Mężczyzna i kobieta.
– Dzień dobry, państwo są z Polski?
– Tak, a pan też? – Ni to pyta, ni potwierdza mój rodak. Jest
ode mnie trochę starszy i wygląda, prawdę mówiąc, o niebo lepiej niż ja.
Zaczynamy rozmowę. Ciągle się cieszę, jak mogę po polsku,
z Polakami. Większość Polaków, jakich spotkałem za granicą,
to wspaniali ludzie, szczególnie pielgrzymi. Moi rozmówcy też
są takimi pielgrzymami. Gdy mówię, że przyszedłem z Polski,
zyskuję natychmiast wyrazy uznania i szacunku.
– Musimy sobie z panem zrobić zdjęcie – stwierdza mężczyzna i już prosi jednego z pielgrzymów o pomoc.
– Ale ja... niespecjalnie wyglądam – próbuję się wymówić,
bo faktycznie po tych czterech miesiącach jestem obrazem wymięcia, który nieszczególnie nadaje się do fotografowania.
– Wygląda pan tak, jak się należy – rozwiewa moje wątpliwości mój rodak i wspólnie pozujemy do zdjęcia.
Rozmawiamy o wszystkim. O pielgrzymowaniu, o Polsce.
Rozmawiamy dużo o jedzeniu. Ja mam swoje doświadczenia
kucharsko-kulinarne. Oni też. Mój rozmówca opowiada o swoich eksperymentach z kucharzeniem. Że warto spróbować czasem inaczej i bywa, że to, co się otrzymuje, to rewelacja. Ta
rozmowa pozwala jakoś łatwiej znieść ślimacze tempo przesuwania się kolejki. Raz po raz przechodzi jakiś mężczyzna, pyta915

jąc, czy są jakieś grupy pielgrzymów powyżej czterech. Jak są,
to zabiera je bez kolejki do odprawy paszportów i wydania
kompostelki. Szybko kombinujemy, dlaczego właściwie nie
możemy być grupą. Jest nas trójka. Obok małżeństwo Hiszpanów. Podchodzę i na wpół hiszpańskim, na wpół angielskim
przestawiam propozycję. Jesteśmy grupą, nasza trójka i ich
dwoje. Ja zgłoszę temu, co bierze grupy do szybszej kolejki.
Odpowiada wam? Kiwają głowami. Niestety pomysł spala na
panewce, bo grupy muszą mieć te same daty wyjścia i dojścia
oraz iść tym samym szlakiem Camino. Może chciałem trochę
oszukać? Może nie należało? A może to taka „polska zaradność”? Wchodzimy w jakąś bramę. Obok kolejki rozstawiony
na przenośnych palikach sznur. Jeszcze dziesięć minut i można
usiąść na kamiennej półce. Widzimy już tych, co wchodzą w
otwarte drzwi biura. W końcu i nasza kolej. Staję jako pierwszy
z naszej polskiej grupy. Gdy wychodzi kolejna osoba, wchodzę
do środka. Wolne jest trzecie stanowisko, mężczyzna w starszym wieku prosi o paszport. Wyjmuję i podaję mu trzy. Polski,
niemiecki i francuski, którego używałem zarówno we Francji,
jak i w Hiszpanii. Pyta mnie o charakter pielgrzymki. Podaję religijny i osobisty. Długo przegląda paszporty. Wreszcie zaczyna
je pieczętować. Bierze formularz kompostelki i wypisuje na
nim datę oraz moje imię i nazwisko. Proszę o tubę na ten dokument i płacę za nią dwa euro. Wychodzę przez drzwi, trzymając
w jednym ręku kije, w drugim tubę i otrzymane potwierdzenie
odbycia pielgrzymki. Zdejmuję plecak, pakuję kompostelkę do
kupionego opakowania. Tam będzie bezpieczna. Wyjmę ją dopiero w domu. Wszystko wkładam razem do plecaka. Wychodzę przez bramę, ciągle zatłoczoną pielgrzymami. Już grubo po
dwunastej. Z dzisiejszej mszy nici, niedługo się skończy. Rozglądam się po placu, widzę strzałkę do przechowalni bagażu. Za
drobną opłatą mój plecak oraz kije znikają na zapleczu niewielkiego biura. Teraz jestem wolny. Nic już nie mam w dłoniach,
na plecach, tylko muszlę i saszetkę z dokumentami na szyi. Wychodzę i robię kilka zdjęć katedrze. Ludzie właśnie wychodzą z
kościoła. Ustawiam się, żeby wejść, ale strażnik poucza mnie,
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że wejście jest z drugiej strony. Znów przechodzę przez Obradoiro, zakręcam i wchodzę po schodach do szerokiego wejścia.
Przede mną spory tłum. Wcale nie wszyscy są pielgrzymami.
Zresztą, czy ja wiem? Nie wyglądają. Cierpliwie przesuwam się
w kolejce i wchodzę w końcu do wnętrza. To, co widzę, to przestrzeń. Przestrzeń i kamienie. Pokochałem jakoś te kościoły, co
zbudowane są z surowego kamienia. Nie mają kryjących
wszystko tynków pokrytych brudzącą się farbą. Są jakieś prawdziwsze. Każdy kamień widać, widać miejsca spojeń. Katedra
jest wysoka, jej kolumny masywne. Może nie taka strzelista i
nie taka smukła, jak kościoły we Francji, ale jakaś taka pełna.
Bogata. Kompletna. Oglądam te mury, sklepienie, rzeźby.
Wchodzę do kaplic, zanurzam się w modlitwie. Biegnę wzrokiem po obrazach, złoceniach, bogactwie kształtów i form.
Ustawiam się w kolejce do apostoła. To chyba trochę żart. Sam
nie wiem. Zwyczaj taki, że trzeba podejść do figury apostoła i
go objąć, i przytulić. Nie traktuję tego do końca na poważnie.
Pewnie dlatego, że figura wygląda mi na trochę jarmarczną. Jakieś złocenia i metalowe ozdoby. Umieszczona jest za ołtarzem
i tam też są schody, po których można za nią wejść i się z Jakubem przywitać, pozdrowić i coś mu powiedzieć. Nawet jak nie
wierzymy w pewne zwyczaje, to i tak ich przestrzegamy. Być w
katedrze i nie objąć Jakuba po prostu nie wypada. Więc i ja w
końcu wchodzę po schodach. Obejmuję postać za szyję i trwam
tak chwilę. Ruszam dalej, bo za mną długa kolejka czekających.
Teraz dopiero będzie dla mnie właściwe przywitanie. Ten moment i to miejsce, które naprawdę coś dla mnie znaczą. Znów
czekam w kolejce. W końcu schodzę schodami w dół. W niewielkiej przestrzeni, poniżej poziomu katedry, są drzwi z metalowej kratownicy. Za nimi zdobiona trumna. Przepuszczam ludzi. Nie wychodzę z biegiem pielgrzymów. Tu jestem. Przede
mną grób Jakuba. Nie z całą pewnością, ale z dużym prawdopodobieństwem to on właśnie jest tu pochowany. Jak zawsze w takich okolicznościach gubię słowa. I jestem. Po prostu. Bo nie
zawsze trzeba mówić. W końcu jednak wracam do zwykłego
biegu myśli. I zaczynam Apostołowi polecać i dziękować. A
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właściwie Bogu samemu, za jego wstawiennictwem, biorąc go
jakoś za świadka. Polecać wszystkich tych, co o to prosili. Polecać tych, co nie prosili, ale wiem, że potrzebują. Czego potrzebują? Ty wiesz najlepiej. Przede wszystkim pociechy, siły, może
Ciebie w postaci dobrych ludzi, którzy pomogą, zapytają, będą
dla kogoś. I dziękuję. Dziękuję za wszystko. Wiem, że prosić i
dziękować szczególnie będę jeszcze jutro, bo jutro będzie moja
msza święta w Santiago. Ale robię to także teraz i tutaj. Bo teraz i tutaj jest szczególne. W końcu milknę i po chwili wychodzę na górę. Idę w kierunku drzwi. Jestem na zewnątrz. Ludzie
kręcą się, przechodzą. Wita mnie zespół rozmaitych dźwięków.
Oglądam raz jeszcze katedrę z zewnątrz. Jej konstrukcja jest jakaś nieregularna. Jakby była budowana etapami. Jakby kolejne
jej części powstawały niezależnie od tej pierwszej, pierwotnej.
Zatrzymuję się na mniejszym placu z boku katedry. Na kostce z
kamienia ustawione są stoliki, krzesełka i parasole. Pod okalającym plac murem jest długa kamienna półka, na której można
usiąść. Jakiś miejscowy muzyk gra na elektrycznej gitarze. Muzyka jest lekka, ma w sobie coś z jazzu. Wyciągam się na tej kamiennej ławie. Podpieram głowę. Słyszę tę lekką, bawiącą się z
dźwiękami gitarę. Kelnerzy i kelnerki raz po raz wychodzą ze
skrytych za kolumnadą restauracji i kawiarni. Przy stolikach ludzie rozmawiają ze sobą. Nad katedrą przelatuje jakiś ptak.
Wszyscy są czymś zajęci. I ja. W środku tego wszystkiego. Patrzę na usłaną setkami zdobień architektonicznych boczną fasadę katedry. I czuję. Że nie mam już dokąd iść. Że oto wszystko... jest. Że jest tu sobie to miasto na końcu świata. Że wszystko jest normalnie. Że doszedłem. Że skończyło się. Że to już
koniec. To miasto zawsze tu będzie. I ludzie, jak teraz, będą
chodzić po tym placu. Kto wie, może ten gitarzysta będzie
wciąż grał i grał. Nie ma żadnego pośpiechu. Donikąd już nie
muszę. Nie muszę planować trasy. Mobilizować się do drogi.
Mój czteromiesięczny wysiłek znalazł spełnienie. Właśnie tu.
Prawie cztery tysiące kilometrów od mojego domu. Ogarnia
mnie jakieś poczucie spokoju i odprężenia. Naprawdę już nic
nie muszę. Już nigdzie mnie nie gna moja wola. Moja decyzja.
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Moje zobowiązanie. Moje pragnienie. Po prostu tu jestem. I
mógłbym tu być już na zawsze. Bo jestem w jakiś dziwny sposób – u siebie. Bo to miasto jest także i moje. Od tej pory, od
tego momentu. Jestem jego mieszkańcem. Tak po prostu jest.
Przymykam oczy. Nie dbam, czy to wypada, czy nie wypada.
Tu wszystko wypada, więc leżę na boku na tej ławie i śnię. Śnię
o tym, że doszedłem do Santiago. Że pokonałem to wszystko, a
przede wszystkim pokonałem siebie. Że nikt mnie już nie zmusi
do opuszczenia go. Że będę tu mógł spokojnie żyć, aż kiedyś,
za długie lata, znów się zdecyduję. Założę buty i plecak, powiem wszystkim, których tu pokochałem – do widzenia. I znów
droga mną zakołysze. Ale to będzie kiedyś. Teraz jestem tu i już
tu pozostanę. Wśród tych ulic i uliczek, kafejek, zabytków,
sklepów, Hiszpanów, którzy przecież najpierw uważają się za
mieszkańców Galicji, a za Hiszpanów dopiero w drugiej kolejności. Będę tu z nimi siadał do kolacji, opowiadał dowcipy, mówił im o Polsce, gdzie woda, zieleń i trawa jest miękka. Gdzie
ogórki kiszone i chleb, jakiego nie znają. To wszystko będzie
dla nich i dla mnie już egzotyczne. Bo tu osiadłem. Zżyłem się
z nimi i nigdzie do czasu się nie wybieram. Wieczorami będę
odwiedzał restauracje. Nie żeby się upić. To nie tutaj. Żeby być
z ludźmi. Żeby rozprawiać. Żeby się śmiać. Poznam wszystkie
place i wszystkie pomniki. Będę za pan brat z niedomaganiami
tego miasta, z jego kłopotami i problemami. Będę żył jego
dumą i świadomością wielkiej przeszłości. Nade wszystko będę
wpadał do Jakuba. Bo on tu jest. Nawet jak się o nim nie myśli
czy się go nie widzi. Jest w nazwie tego miasta, jest w symbolu
tej katedry, jest jego ciało w ozdobnym sarkofagu. Będę go odwiedzał i będę o nim myślał. I to też jakoś przybliży mnie do tej
prostej myśli, że wszystko i wszyscy jesteśmy w Bogu. W Bogu
przychodzimy na świat. Zyskujemy stopniowo świadomość istnienia. W nim wszystko istnieje i w nim pozostaje. I w nim w
końcu się zgubimy i w nim, taką mam nadzieję, i to podpowiada mi Jakub, się odnajdziemy. I będę przychodził na ten plac,
gdzie gra gitara elektryczna, jej leniwe, ulotne dźwięki malują
powietrze spokojem, podnoszą skrzydła przelatujących ptaków,
919

czynią wszystko barwniejszym i bardziej ludzkim. Bo ludzie
tworzą. Każdym zdaniem, każdym gestem, każdym dniem, każdym kilometrem pokonanej drogi. I wszystko jest drogą. Każdy
czyn, każdy dzień, każde spotkanie jest spotkaniem na drodze. I
mamy takie dni jak ten, dni relaksu. Dni wypoczynku. Który ma
takie samo, zupełnie, prawo istnienia jak wysiłek. Parasole są
poskładane jak zmoknięte ptaki. Niebo wciąż jest szare. Nikogo
to nie martwi i nikomu nie przeszkadza. Bo tu jest Santiago,
miasto na skraju Europy, zaczarowane, magiczne, miasto, w
którym bije serce. Serce chrześcijaństwa. Serce ludzi. Bije też
tu moje serce. W końcu się podnoszę i siadam. Leżenie na kamiennym podłożu nie jest chyba moim hobby. Wstaję i idę
wzdłuż kolumnady. Zatrzymuję się na chwilę przed tym gitarzystą. Ma dziwną czarną maskę na twarzy. Nie mój problem.
Schylam się i wrzucam mu do skrzynki kilka euro. Kiwa głową,
nie przerywając grania. Zostawiam go za sobą. Robi dobrą robotę. Napełnia ten plac czymś ulotnym, jakimś wyrazem spokoju i przekonania, że wszystko tu na swoim miejscu, że człowiek
tu też jest na swoim miejscu i że świat jest właśnie dla nas.
Skręcam w jakąś boczną uliczkę. Mam trochę czasu. Mijam
dziesiątki lokali gastronomicznych, barów, kafejek, restauracji.
Przed jedną z nich Niemcy próbują dowiedzieć się od kelnera
jakichś szczegółów na temat oferty. Bezskutecznie – nie znają
hiszpańskiego. Za jednym z zakrętów niewielki plac i sklep.
Mijam go na razie. Dochodzę do granicy starego miasta. Dalej
normalne ulice, normalne domy. Czego by właściwie oczekiwać
innego? Zawracam, zanurzając się znów w wąskie uliczki. Pielgrzymów są dziesiątki albo setki. Santiago to miasto pielgrzymów. Hiszpanom też od tego chyba lepiej. Gdyby nie Jakub,
Santiago byłoby jednym z wielu średnich hiszpańskich miast. A
tak ludzie z całego świata tu przychodzą. Czy znajdują to, czego szukają? To pewnie zależy od intensywności poszukiwań.
Tyle, ile człowiek włoży w nie siebie, tyle zobaczy, doświadczy,
znajdzie. Ile ja znalazłem? Nie oceniam tego. Nie sumuję. Nie
dokonuję rachunków. To bez sensu. Liczy się to, że doszedłem.
Że tu jestem. Liczy się życie. Liczy się Bóg. Wszystko jest na
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swoim miejscu. Gdy wracam pod katedrę, proszę jakiegoś pielgrzyma, żeby mi zrobił zdjęcie. Sam fotografuję jeszcze ten niezwykły kościół. Gdy szedłem, to martwiłem się, czy starczy mi
miejsca na wszystkie zdjęcia. Stąd były dni, że zdjęcie robiłem
jedno albo dwa. Teraz już nie muszę oszczędzać tego miejsca.
Pstrykam tu i tam. Uwieczniam to, co widzę, żeby potem, kiedyś, ktoś, może późniejszy ja, mógł widzieć to, co teraz widzę i
w jakimś sensie być tu, gdzie ja jestem. Idę jeszcze do sklepu,
który wcześniej napotkałem i robię tam zakupy na obiad. Ostatecznie wracam po plecak. Jest już szesnasta trzydzieści, pora
wracać do albergi. Z Santiago do Monte do Gozo jeździ autobus. Postanawiam wypróbować i tę opcję. Wychodzę poza stare
miasto i schodzę w dół, do poziomu okalającej je ulicy. Nie ma
w tym miejscu wiaty przystankowej ani miejsca do siedzenia.
Opieram plecak o murek i przysiadam na jednym z niewysokich
metalowych słupków. Czas mi się dłuży. Inne autobusy przyjeżdżają. Jest w końcu i mój.
– Monte do Gozo – mówię do kobiety za kierownicą i wyciągam moje euro. Dostaję w zamian bilet i siadam na jednym z
dalszych siedzeń. Te same budynki, drzewa, ulice widzę teraz z
okien autobusu. Dziwne to. Jutro raz jeszcze będę tę drogę pokonywał. Pewnie na piechotę. Zamyślam się, patrząc przez szyby. Nie liczę przystanków.
– Halo – słyszę tym razem głośniej. To chyba już drugi albo
trzeci raz woła pani kierowca do mnie.
– Tak? – pytam.
W odpowiedzi mówi coś do mnie i gestykuluje, wskazując
na otwarte drzwi. Jestem sam w autobusie, ale to nie jest Monte
do Gozo.
– Mam wysiadać? – pytam po angielsku.
W odpowiedzi kolejna porcja hiszpańskiego i zniecierpliwienie Hiszpanki. Biorę plecak, kije i wychodzę na zewnątrz. Autobus rusza i już go nie ma. Rozglądam się. Tak, to okolice
Monte do Gozo. Po przeciwnej stronie widzę przystanek w drugą stronę. Idę pod górę i po dziesięciu minutach docieram do
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wań. Na samym jej skraju mieści się spora, nowoczesna kaplica, która jest większa od niejednego wiejskiego kościółka. W
budynku służącym za sypialnię tylko dwie osoby. Jakaś Polka
częstuje mnie bananem. Odwdzięczam się mandarynką, których
kilka kupiłem w Santiago. W kuchni przy stole siedzi dwóch
nieznanych mi mężczyzn. Zapoznajemy się, to Andrzej i Grzegorz. Mówią, że trzeba wrzucić dwadzieścia centów, wtedy maszynka elektryczna, jest ich kilka na blacie pod ścianą, działa
przez czas wystarczający do przyrządzenia czegoś do jedzenia.
Mam mój nieśmiertelny zestaw pielgrzymkowy. Makaron, tarty
ser, oliwki. Kupiłem jeszcze salami, które wkroję do tego makaronu. Udaje mi się wszystko uruchomić i woda w garnku bulgocze, zmieniając twarde, wysuszone kawałki makaronu w coś, co
za chwilę z przyjemnością będę wkładał do ust.
– To skąd idziesz? – pyta mnie Andrzej.
– Z Polski.
– Z Polski?
– No tak.
– A skąd konkretnie?
– Z Lublina.
– A ile idziesz, to znaczy kiedy wyszedłeś?
– Piętnastego maja. Czyli będzie niedługo cztery miesiące.
– No to... nie wysilałeś się za bardzo. – Andrzej patrzy na
mnie z uśmiechem politowania i dezaprobaty. – Znam takiego
Czecha… – zaczyna przemowę.
– Ja też znam – przerywam mu – Polaka. Wczoraj tu nocował. Mówił, że szedł czterdzieści pięć kilometrów dziennie.
Przeszedł cztery tysiące sto. Ja szedłem tyle, ile mogłem. Trzydzieści kilometrów każdego dnia. Średnio tak wychodzi. Każdy
idzie na swoją miarę.
Andrzej jest wyraźnie rozczarowany moją odpowiedzią. I
niemożnością rozwinięcia swej myśli, jak bardzo to się nie wysilałem i o ile Czech był lepszy. Jaki byłem ślamazarny i w ogóle szkoda gadać.
– A do katedry stąd ile szedłeś?
– Nie wiem. Godzinę?
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– No. To ja szedłem czterdzieści minut.
Nakładam makaron do talerza. Posypuję serem, kroję salami
w cieniutkie paski, potem w kostkę i też dodaję do makaronu.
Na koniec oliwki z foliowej torebki. Rozmowa przechodzi na
temat transportu powrotnego do Polski. Grzegorz właśnie dzisiaj odlatuje. Za trzy godziny ma samolot, więc po tym posiłku
idzie na autobus i prosto na lotnisko. Pytam, jak to jest. Nigdy
nie leciałem. Jak z bagażem? Czy plecak można jako podręczny? Ile trwa odprawa i temu podobne. Czy sprawdzają wymiary
i wagę tego podręcznego bagażu? Z odpowiedzi wynika, że raczej nie sprawdzają, chyba że coś wyraźnie odbiega gabarytami
od przepisanych wielkości. Ale nigdy niczego nie można być
pewnym. Ja mam bilety bez bagażu, więc martwię się trochę,
jak to będzie. Mój plecak ma całkiem pokaźne rozmiary, bo
ilość dobytku zabranego w czteromiesięczną podróż jest pewnie
większa niż u innych pielgrzymów. Gdy wracam do albergi, to
świat się rozjaśnia.
– Zbyszek!
– Staszek!
Padamy sobie w ramiona.
– Doszedłeś! – mówię. – Dzisiaj?
– No dzisiaj. A ty?
– No ja doszedłem wczoraj.
– Ty to masz chody.
– A Justyna gdzie? – pytam.
– Nie wiem. Gdzieś rozminęliśmy się na szlaku.
Dobrze tak spotkać kogoś, z kim tyle się szło.
– Jakie masz plany? Jak idziesz dalej? – dopytuję.
– Jutro do Santiago na mszę na dziesiątą, a potem na Finisterrę.
– U – martwię się – jutro to ja zostaję jeszcze w Monte do
Gozo. Zaplanowałem, że będę cały dzień w Santiago, a do Finisterry wyjdę dopiero w poniedziałek.
– Trudno się mówi.
Para młodych Polaków to jacyś znajomi Staszka. Pytam ich
o doświadczenia z latania, jak to naprawdę jest z bagażem, kie923

dy trzeba być na lotnisku, czy można tam nocować. Gdy tak
rozmawiamy, wpada Andrzej i w pośpiechu, głosem oficera wydającego rozkazy na polu bitwy, przekazuje nam, że w kaplicy
będzie zaraz msza po polsku.
– Ale to już trzeba iść. Natychmiast. Prędko – rzuca, wychodząc.
Wszyscy się zbieramy. Ja odkładam rzeczy przyniesione z
kuchni. Wychodzę tak jak stałem, w klapkach bez skarpet.
Szybko to szybko, butów nie będę zakładał. Na zewnątrz znów
kropi deszcz. Zimno mi w stopy. Szczęściem w kaplicy jest trochę cieplej. Jest przestronna, częściowo wyłożona drewnem, w
połowie już wypełniona. Siadam w ławce. Wciąż wchodzą nowi
ludzie. Wreszcie, gdzieś po pięciu minutach, pojawia się ksiądz.
Zaczyna się msza. Po polsku. Po polsku odmawiamy modlitwy.
Po polsku ksiądz się do nas zwraca. Po polsku śpiewamy Panu
Bogu. Czy on nas słyszy? Pewnie lepiej niż my sami. Jakoś
mnie ta msza podnosi na duchu. Taki kolejny łyk własnego kraju, tego, co się zna, pamięta, co w człowieka jakoś wrosło z latami i biegiem życia. Po prostu. Jest już częścią nas. Gdy wychodzimy, deszcz pada na całego. Jest już ciemna noc. Po powrocie do albergi zdejmuję mokrawy polar. Spodnie też zdejmuję. Wdrapuję się na łóżko. Rozmawiamy jeszcze trochę w tej
alberdze po polsku. Bo tu my, Polacy i jednocześnie jakiś skrawek Polski. W końcu czuję się bardzo zmęczony. Dzień wczorajszy, dzisiejszy. Ten rollercoaster wzruszeń, przeżyć i w końcu odprężenia. Jestem w moim śpiworze. Mojej przestrzeni ciepła i bezpieczeństwa, w której co wieczór zanurzam się w noc,
w sen, w bycie gdzieś indziej. Tym razem też mi się to udaje
bez trudu. Właściwie to mi się nie udaje, bo wcale niczego nie
próbuję. Po prostu jestem, przez chwilę jeszcze tu, a moment
później już gdzieś...
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Dzień 122.
Santiago de Compostela
Staszek, jakiś trochę zaniepokojony, kręci się po pokoju.
Wyszedł znów na zewnątrz. Właśnie zszedłem ze swojego łóżka i się przebieram. Na zewnątrz pochmurno. Wszyscy właśnie
wstali i jest lekki rozgardiasz. Zjem śniadanie, a potem powoli
będę się szykował do Santiago. Chcę tam dojść przed mszą o
dwunastej, bo trzeba zająć dobre miejsce. Najlepiej jak ci z
mszy o dziesiątej będą wychodzić, to już ustawić się do wejścia. Staszek znów wraca.
– Co jest? – pytam.
– Nie mam komórki.
– Jak to nie masz komórki?
– Zostawiłem na dworze, żeby ją przewiało, bo mi trochę zamokła. Wychodzę rano, a komórki nie ma. A muszę zaraz iść na
tę wcześniejszą mszę, bo potem idę dalej.
– Chyba nikt nie ukradł.
– Nie wiem. Chyba nie. Stara już była. Taki grat bez ekranu
dotykowego. Idę jeszcze poszukać.
Staszek znika. Bez telefonu w zasadzie trudno sobie wyobrazić pielgrzymowanie. Poza tym co się stało? Wkładam buty i
wychodzę na zewnątrz. Szare niebo wisi ciężko nad ziemią.
Wszędzie wilgoć i woda, choć teraz nie pada. Zimno. Rozglądam się bezradnie. Prawda jest taka, że ten telefon musiał ktoś
wziąć. Może przez przypadek? Sam nie wiem. Widzę nadchodzącego Staszka.
– I co? – pytam.
– Taki facet, Andrzej ma na imię, zobaczył, że leży telefon i
zaniósł do wolontariuszy.
– No to szczęście.
– Tak. Tylko że teraz na recepcji nikogo nie ma. Zamknięte,
a ja już muszę iść. I nie wiem teraz, co zrobić.
Myślę szybko.
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– Słuchaj. Ty idź na tę mszę. Ja idę na tę późniejszą. Więc tu
zaczekam i spróbuję odnaleźć tych wolontariuszy. Jak mi się
uda, to wezmę od nich twoją komórkę i pójdę do Santiago tak,
żeby być przed katedrą, jak będziesz wychodził. Spotkamy się,
to ci ją przekażę.
– A jak ciebie nie będzie? Wiesz, że muszę iść dalej.
– Jak mnie nie będzie, to znaczy, że komórki nie ma. Albo
nie udało mi się jej odzyskać.
Podajemy sobie dłonie, zawierając porozumienie. Tak będzie
najlepiej.
– Trochę nie rozumiem, dlaczego on nie zapytał wśród pielgrzymów, czy to nie czyjaś komórka, tylko od razu ją tam odniósł.
– Ja też nie rozumiem – zgadzam się ze Staszkiem.
Żegnam mojego towarzysza i wracam do schroniska. Brzydko jest i nieprzyjemnie. Wyciągam wczorajszą bagietkę i trochę
sera. Rozmawiam z innymi. Przez kilka minut jem. Nakładam
kurtkę i wychodzę na zewnątrz. Idę wzdłuż długiego pawilonu
dla lepszych gości. Z normalnymi łóżkami, z niewielkimi pokojami. Docieram do głównego biurowca albergi. To rzecz jasna
żaden biurowiec tylko dom, w którym mieszkają hospitalero i
w ogóle taka recepcja. Zamknięte. Stukam, pukam, dzwonię.
Zaczyna mżyć. Chłodny wiatr przenosi drobiny wilgoci. Szaro i
nieprzyjemnie. Idę w kierunku kaplicy. Może tam ktoś jest?
Może ksiądz. Może będzie można znaleźć kogoś z obsługi.
Drzwi zawarte na głucho. Budynek jest samotny w swojej szarości. Rozglądam się trochę. No nie ma nikogo. Żywej duszy.
Nawet nie wiem, gdzie i do kogo zadzwonić. Jakiś horror. Idę
powoli, nie wiedząc właściwie, dokąd. Trawa jest mokra i soczysta. Powietrze przesłania się drobnym opadem. Właściwie to
nie jest deszcz, tylko taka odrobinę gęstsza wilgoć, która powoli, ale systematycznie, oblepia człowieka. Między kaplicą a
„biurowcem” dostrzegam na ścieżce Andrzeja. Nie tego, który
znalazł telefon, tylko naszego wolontariusza.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry – odpowiada mi i idzie dalej.
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– Przepraszam, ale mam taką sprawę.
– No? – podnosi na mnie wzrok.
– Mój kolega zostawił telefon na zewnątrz i jeden z pielgrzymów odniósł go podobno do was. Ten kolega poszedł już do
Santiago i obiecałem mu, że ten telefon odbiorę i mu zaniosę.
Macie może taki znaleziony aparat?
Starszy pan przygląda mi się z uwagą.
– Proszę ze mną.
Wyciąga z kieszeni magiczny przedmiot, kawałek metalu
otwierający drzwi. Przekręca go w zamku. Wchodzimy do środka. Na ciemnym stoliku po lewej stronie leży rozłożony aparat
telefoniczny.
– To na pewno pana kolegi? – upewnia się Andrzej.
– Na pewno – odpowiadam, bo poznaję telefon Staszka.
– I pan mu go odda? – pada jeszcze jedno sprawdzające pytanie.
– Tak. Wezmę go i zaniosę mu do Santiago.
– Jest rozłożony, bo alarm ciągle piszczał, więc wyjęliśmy
baterię.
– W porządku.
Chowam telefon do kieszeni kurtki i szczęśliwy z pomyślnego przebiegu poszukiwań, wracam do schroniska. Nie mogę się
spóźnić. Jak Staszek wyjdzie po mszy i mnie nie zastanie, to
pomyśli, że po komórce i pójdzie na Finisterrę bez niej. Niby
mam jeszcze zapas czasu, ale przygotowuję się już do wyjścia.
Moja muszla z Miłowic, dokumenty, pieniądze na wszelki wypadek. Wkładam ręce w kieszenie i wychodzę.
Droga ta sama co wczoraj. Znów mokry asfalt opada stromo
w dół i znów idę bardzo ostrożnie, miejscami schodząc na rosnącą obok trawę, miejscami idąc po leżących liściach. Santiago znów mnie wita szerokim łukiem jednej z głównych dróg
dojazdowych. Jej nawierzchnia lśni wilgocią. Nie pada. Sylwetki pielgrzymów przemieszczają się po chodniku. Zatrzymują się
koło kratownicy z napisem Santiago de Compostela, zatrzymują
obraz siebie na tle tego napisu. Będą pamiętali, wiedzieli, przywoływali ten moment. Na niebie pierwsze oznaki zmiany, tur927

kusowy błękit zaczyna przezierać poprzez rozsuwającą się zasłonę chmur. Jest dopiero wpół do dziesiątej. Bary pozamykane.
Krzesła pozestawiane razem, jedno na drugim przy stolikach.
Przy krawężniku nieliczne śmieci. Większość pielgrzymów to
plecacznicy, lekka kawaleria. Lekkie plecaki. Lekkie ubrania.
Wszyscy idziemy jednak w jednym kierunku, w kierunku katedry świętego Jakuba. Zatrzymuję się nad wmurowanym w nawierzchnię chodnika okrągłym symbolem muszli jakubowej.
Ma jakąś dziwną wymowę. Idziesz drogą Jakuba. Ten chodnik,
ta droga, prowadzi do katedry w Santiago. Widziałem takie
symbole i w Vézelay, i Gijon. I fakt, że są one stałą częścią, nieusuwalnym elementem drogi, po której się idzie, sprawia, że ta
droga jakoś się umiejscawia. W przestrzeni znaczeń, w przestrzeni marzeń, w przestrzeni dążeń do tego, żeby iść, żeby
przekraczać to, co bliskie i znane. Te znaki w jakimś sensie
znoszą granice. Wykrawają oznaczoną nimi drogę ze zwykłości,
z dążenia do zaspokojenia podstawowych potrzeb i pragnień, i
czynią ją ścieżką pielgrzymów, to jest tych, co tęsknią, choć nie
zawsze potrafią dokładnie powiedzieć, za czym.
Mijam plac zabaw. Nie podoba mi się hiszpańska kolorystyka. W dziedzinie barw, ciągle to sobie uświadamiam, niedościgniona pozostanie dla mnie Francja. Wychodzi pierwsze słońce.
Mokra kostka nawierzchni szosy odbija w sobie zarówno światła przejeżdżającego samochodu, jak i pierwszy blask dnia.
Przede mną, pod rękę, dwójka pielgrzymów. Ona i on. Mają, na
pierwszy rzut oka, ponad sześćdziesiąt lat. I to jest prawdziwe
Camino. Iść do Jakuba. W tym wieku. Pod rękę. Wow. Nad ich
głowami, w oddali, we wczesnym słonecznym blasku wieża katedry.
Wchodzę w stare miasto. Pięknie to wszystko teraz wygląda.
Te całkiem mokre płyty chodnika, wilgotne jeszcze ściany domów i ten rosnący słońcem dzień, który się w nich przegląda.
Słońce spada na witryny sklepów, na szare, nabrzmiałe jeszcze
wilgocią mury, na nieopatrznych przechodniów, na pielgrzymów, którzy idą i idą, i idą. Ciągle stawiam sobie to pytanie:
Czy znajdują? Ale jestem pewien, że tak. Nikt, kto przeszedł,
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nie żałuje. Nikogo Camino nie zawiodło spośród tych, co ich
poznałem.
Na placu Obradoiro przed frontonem katedry robię kilka
szczeniackich gestów i póz, i proszę innego pielgrzyma, żeby
mi je uwiecznił na zdjęciach. Mam wyciągnięte w bok ręce.
Śmieję się i podskakuję. Jak chłopak. Jak gówniarz. Jak człowiek, jakim byłem czterdzieści lat temu. Gdy nic nie wiedziałem. Gdy wszystko było dla mnie i przede mną. Gdy brało się
świat takim, jaki był, każdego dnia, każdego poranka, każdego
wieczora. Więc nie zważam na nic. Tylko tu dokazuję. Bo tak
chcę. Bo tak mogę. Bo dziś jest wielkie święto. Korona mojej
pielgrzymki. Bo nigdzie indziej jak tu nie szedłem. Staszek
idzie głównie do Finisterra. Ludzie zmierzają do samego końca.
Moja pielgrzymka kończy się właśnie tu. Pójdę. Pójdę rzecz jasna do Muxia i Finisterra, ale to będzie tylko dodatek. Akord
ziemski. Mój własny dopisek do tej pielgrzymki, którą kończę
przecież tutaj. Bo to nie było i nie jest Camino de Finisterra ani
Camino de Atlantico. Przyjmuję też kilka póz bardziej statecznych. Ostatecznie jestem mężczyzną już dojrzałym i mogę pokazać też bardziej poważną twarz. Opieram majestatycznie
lewą dłoń o biodro. Lekko się przechylam w tę stronę, w prawej
trzymam kurtkę. Wyglądam pewnie i tak na zarośniętego obdartusa. Ale mnie to nie obchodzi. Wreszcie dziękuję, odbieram
aparat i robię przegląd sytuacji. Jeszcze trochę czasu do zakończenia mszy Staszka. Słońce właśnie objęło fronton pałacu republiki położonego naprzeciwko katedry. Na jego szczycie jakieś flagi, jeździec na spienionym koniu właśnie dokądś wyrusza. Pewnie, żeby dokonać wielkich czynów. Pokonać wrogów.
Ocalić państwo. Szerzyć wiarę. Czy my jesteśmy powołani do
wielkich czynów? I tak, i nie. Życie w większości to proza małych rzeczy. Ale wszystkie one składają się w jeden ciąg. Ciąg,
który jest naszym jedynym, unikalnym dziełem. Każdy dzień
dokładamy do pozostałych. Każdemu nadajemy unikalny
kształt. Nie możemy nie żyć. Po prostu jesteśmy. Czasem jednak to, czego doświadczamy w życiu, jakoś nam nie wystarcza.
Nie wystarcza nam nasza powtarzalna codzienność. Bo przero929

sła zanadto doczesnością, przewidywalnością, bezpieczeństwem, poczuciem kontroli. Więc wychodzimy z naszych domów. Jak ludzie zawsze wychodzili, szczególnie w tej części
świata, szczególnie w Europie. I idziemy w nieznane. Idziemy
często sami. Idziemy naprzeciw. Światu, losowi, życiu. Bo żyć
naprawdę, to znaczy przekraczać. Wychodzić poza. To co znane
i poznane. Bo żyć, to tak naprawdę być w drodze. Być zawsze
ciekawym. Zawsze otwartym. Zawsze pracowitym w swoim dążeniu do prawdy, do szczęścia, do radości. I w tym dążeniu odbija się jakoś ta nasza nieuświadamiana wiedza. Że poza, poza
tym wszystkim co znamy, istnieje. Istnieje nasza ojczyzna. Jakieś miejsce nam pisane, może z którego wyszliśmy, gdzie właśnie wszystkie te sprawy są prawdziwe i realne. Odbija się ta
wiedza w naszym pielgrzymowaniu, tak jak słońce odbija się
teraz w oknach pałacu republiki przy Obradoiro. Kolorowe chorągwie trzepoczą na wietrze. Pielgrzymi wędrują po kamienistej
nawierzchni placu. Wysoko nad katedrą, nad spoglądającą
przed siebie sylwetką Jakuba, chmury odsłaniają błękit. Robi
się ciepło i tłoczno. Wędruję w umówione miejsce. W kieszeni
mam komórkę Staszka. Rozglądam się i czekam. Widzę ludzi,
którzy już wyszli z kościoła. Powinienem już stać w kolejce
wchodzących. Miejsce nie będzie łatwo znaleźć, bo to niedziela
i główna msza o tej dwunastej. Niestety Staszka nie ma. Patrzę
nerwowo na zegarek. Czekam. Wreszcie jest. Uśmiechnięty jak
zwykle.
– Masz?
– Mam. – Wyciągam komórkę.
– Kurde. Dzięki.
– Nie ma za co. Gdzie tyle byłeś?
– Szukałem cię przy bocznym wejściu.
– Kurczę, mówiłem, że przy głównym, to znaczy przed frontem katedry. – Uśmiecha się.
– No to nie dogadaliśmy się.
– Aleśmy się znaleźli. – Teraz to ja się śmieję.
– Chodź, zrobimy sobie jeszcze zdjęcie.
Dwójka młodych przyjaciół Staszka staje z nami na scho930

dach. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcia przed wejściem do katedry. Żegnam się z nimi. Buen Camino, moi drodzy. Pędzę do
drzwi. Przede mną tłum ludzi. Pokornie stoję w wolno przesuwającym się szeregu. W końcu jestem w środku. Do mszy jeszcze pół godziny. Wszystkie ławki jednak już zajęte. Podchodzę
w pobliże ołtarza. Jakiś umundurowany pokazuje mi, że tu nie
mogę stać. Idę główną nawą kościoła. Nigdzie już nie usiądę.
Nawet stanąć za bardzo nie ma gdzie. Dochodzę na sam koniec
długiego rzędu ław dla wiernych. Ostatnia ławka ma wysunięty
za siebie klęcznik. Opadam nań na kolana. Zamykam oczy. Zamykam twarz w dłoniach. Szum i gwar dookoła mnie ustaje.
Jakbym jakoś w tych dłoniach stąd odpływał, jakbym się gdzieś
przemieszczał. Jakbym nawet nie był już tu, na klęczniku.
Otwieram się. Otwieram się na oścież. Ty wszystko wiesz. Zaczynam swoją modlitwę. Kolejnymi słowami dotykam ludzi, ludzi, których poznałem, ludzi, których spotkałem, ludzi, których
intencje i prośby ze sobą niosłem. Wymieniam ich z imienia i z
nazwiska. Wymieniam ich z twarzy i z serca. Wymieniam ich w
tym potoku mojej modlitwy i proszę za nich tę Wszechmoc,
która jakoś mnie tu doturlała. Proszę. Proszę. Proszę. Nie rozważam niczego więcej. Nie ma miejsca na pytania, na myślenie,
na wątpliwości. Jestem jedną zanurzoną w dłonie prośbą. Nie
proszę tylko za siebie. Bo nie po to przyszedłem. Przyszedłem,
żeby podziękować. Za co? Za wszystko. Samo pytanie, za co,
jest przecież przejawem jakieś astronomicznej głupoty, jakiegoś
oślepiającego szaleństwa. Na szczęście o tym wszystkim nie
myślę. Kołyszę się tak w modlitwie. Czy On mnie słucha? Czy
spełni? To zupełnie nie moja sprawa. W końcu gdy wszystkie
postaci wszystkich ludzi, wszystkie sprawy, jedna po drugiej,
przywołałem, nie mówię już nic, niczego nie myślę, po prostu
wiem, że dobrze jest tu być. Dobrze jest być w ogóle. Więc jestem. Tak rzadko wiem, że jestem. Tak rzadko. Jakiś głośniejszy
i bardziej intensywny szmer przywołuje mnie do obecności, do
ponownego zanurzenia się w tu i teraz, do bycia przy tej konkretnej ławce, obok tych konkretnych ludzi. Odzywa się dzwonek. Ludzie wstają. Wstaję i ja. Pierwsze słowa, pierwsze gesty.
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Po hiszpańsku. W iluż językach słyszałem już mszę? W czterech. To wcale nie dużo. Msza ma swój rytm, swoją muzykalność. Gdy zaczyna się kazanie, opadam na klęcznik i po prostu
na nim siadam. Obok mnie siadają jakieś dwie kobiety. Tak jest
wygodniej. Staram się nie siedzieć tyłem w kierunku ołtarza.
Siadam bokiem. Potem obracam się. Potem znów wszyscy
wstajemy. Podniesienie. Komunia. Msza nie jest specjalnie długa. Trwa około godzinę. Na koniec odzywa się śpiew i wychodzi kilka barwnie ubranych postaci. Będzie kadzidło. Botafumeiro. Coś tam daleko manipulują przy lśniącej srebrem i złotem
wielkiej puszce. Widać, jak wydobywają się kłęby dymu z kadzidła. Odchodzą na bok. Pociągają za linę. Kadzidło zaczyna
ruch. W całym kościele poruszenie. Jakby na ten moment właśnie wszyscy czekali. Telefony, aparaty idą w górę. Wszyscy są
podekscytowani, z zapałem śledzą najmniejszy gest, najlżejszy
ruch. Śpiew się wzmaga i kadzidło leci w górę. Najpierw skacze jak kangur. Potem zaczyna kołysać się na boki. Szybciej i
szybciej. Dalej i dalej. Znika mi z oczu, bo stoję na wprost
głównego ołtarza, a kadzidło szybuje w poprzek. Pojawia się w
polu mojego widzenia na chwilę i już... świst i go nie ma. Idę
wzdłuż kościoła. Chcę w końcu też zobaczyć. Oczy wszystkich
skierowane są w ten jeden punkt. Ludzie pozajmowali jak najlepsze miejsca, żeby filmować, żeby widzieć. Fala ekscytacji
prowadzi mnie do wniosku, że dla wielu to jest tak naprawdę
msza święta ku czci świętego kadzidła, a nie jakiegoś tam
Boga. Gdy jestem w końcu w tej poprzecznej nawie, kadzidło
już zwalnia, hamuje. Za późno. Zatrzymuje się i ci sami barwnie ubrani mężczyźni znów ujmują je w swoje ręce. Ma ponad
metr wysokości i waży ponoć ponad pięćdziesiąt kilo. Nie widziałem. Nie szkodzi. Dostałem i zrobiłem wszystko, co zamierzałem. Śpiew się kończy. Księża wychodzą. Wychodzą też ludzie, a ja razem z nimi. Niebo znów jest przymglone i słońca za
grosz na uliczkach. Idę, dokąd mnie oczy poniosą. Po prostu tu
jestem. Potykam się o jakąś nierówność kamiennych płyt, z których zbudowany jest chodnik. Wokół mnie ludzie. Zabudowania. Idę wprost przed siebie. Wychodzę ze starego miasta. Dalej
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prosto. Dziwię się, ale nogi mnie trochę bolą. Przecież wczoraj
chodziłem niewiele. Tak to jakoś jest, że odpoczynek nie zawsze przekłada się na lepszą kondycję następnego dnia. Przynajmniej subiektywnie. Może nasz organizm przyzwyczajony
jest do tego, że odpoczywać mamy w nocy, a dzień służy dalszemu wysiłkowi. I ten wysiłek właśnie w połączeniu z nocnym
wypoczynkiem nas odbudowuje, sprawia, że jesteśmy silni, gotowi, by dalej iść. Gdy zwalniamy, gdy za dnia wypoczywamy,
to organizm zmienia tryb działania i byle napięcie zaraz odczuwamy dużo wyraźniej, niż w warunkach stałego codziennego
trudu. Wzdłuż ulicy rosną palmy. Ciemnozielone pióropusze ich
liści spadają w dół. Rozchylają się na wszystkie strony. Napotykam jakiś kościół. Capila de Pilar. Nie wiem, co to. Ładny. Idę
dalej. Trafiam do jakiegoś parku. Ze środka niewielkiego oczka
wody tryska fontanna. Dalej mostek nad dopływającym strumieniem. Drzewa rozmaite. Kamienne ławki odstraszają grzybem i mchem od próby znalezienia na nich odpoczynku. Po bokach szerokich schodów przeróżnobarwne kwiaty. Na parkowej
alei leżą liście. Są pożółkłe i wyschnięte. Czy to jesień? Już teraz? Tutaj? Chyba za wcześnie. Mijam kolejną postać na postumencie. Mężczyzna ma pokaźną, wystrzyżoną brodę, szablę
przy boku i wymachuje rękami, jakby teatralnie gdzieś maszerował. Wolę już takie pomniki od innych, nowoczesnych hiszpańskich rzeźb, które niosą ze sobą tylko chaos, pokraczność i
bolesne odbicie codzienności, przynajmniej w moim odbiorze.
Wracam w uliczki starego miasta. Błąkam się po nich, pozwalając, by czas, jaki nimi płynie, mógł to robić bez specjalnego pośpiechu. Na chwilę zrywa się deszcz. Przez dziesięć minut z
nieba padają gęste krople. Pielgrzymi i turyści nakrywają głowy, cofają się w podcienia, w zadaszenia, stają pod markizami
witryn. Mam kurtkę z kapturem, więc spokojnie idę przez te,
kąpiące się teraz w deszczu, uliczki. Jak gwałtownie się zaczęło, tak przestaje. Dochodzę w końcu do biura pielgrzyma. Jak
zawsze przed nim długa kolejka, choć krótsza niż wczoraj, gdy
ja w niej stałem.
– Cześć! – Słyszę głośne powitanie.
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– Cześć! – wołam do Julii, która właśnie zmierza ku mnie z
rozłożonymi ramionami.
Robimy ciepłego misia. Zakwitamy uśmiechem.
– Witaj. Kiedy dotarłaś?
– Dzisiaj. A ty?
– Ja... wczoraj. A w zasadzie to prawie w piątek – trochę się
chwalę. – W piątek doszedłem do Monte do Gozo. A w sobotę i
dziś jestem w Santiago.
– A jutro?
– Jutro idę do Muxia i potem do Finisterra.
Chwilę jeszcze serdecznie rozmawiamy. Ostatni raz mieliśmy kontakt w Miraz i wtedy mieliśmy trochę głupie spięcie na
kanwie rozważań, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Żegnam ją i idę na główny plac przed katedrą. Chcę jakoś się nasycić, nasiąknąć tym miastem, tym placem, tą rzeczywistością.
Chcę, żeby te uliczki, ludzie, ta przestrzeń i nawet pogoda jakoś
we mnie wrosły. Stały się częścią mnie samego. I tak się chyba
dzieje. Niepostrzeżenie i niewidocznie. Ale rzeczywiście. Jakoś
zawsze tu będę. A Santiago będzie we mnie. Zawsze będę też w
drodze. Bo inaczej nie da się żyć. I zawsze będę wiedział, dokąd idę. Bo przecież to Ty jesteś celem drogi. Zawsze i wszędzie. Na początku i na końcu. Tu w Santiago i tam, w każdej
polskiej wsi i mieście. W każdym przedszkolu, w każdym miejscu pracy, w każdym domu. W każdym zajęciu, w każdej śpiewanej dziecku do snu kołysance, w każdym zmartwieniu, w
każdym bólu, w każdej rozpaczy. Zawsze jesteś i zawsze czekasz. Bo Ty jesteś drogą. Bo w Tobie możemy się na powrót
odnaleźć. Bo jesteś sensem, który przekracza sens. Bo jesteś naszą przyszłością i teraźniejszością. Więc idę. Bo iść to pielgrzymować.
Znów zaczyna padać. Na placu rozkwitają ciemne parasole.
Nie wiem, czemu tak mało jest kolorowych: żółtych, czerwonych, wściekle zielonych czy błękitnych. Pewnie dlatego, że łatwo by się brudziły i potem wstyd. Bo nie jest dobrze mącić kolory szarością. Więc są w większości czarne. Lśnią w spływającej po nich wodzie. Pod nimi ludzie. Skupieni. Czasem pochy934

leni. Ot... lekko deszczowy dzień w Santiago. Idę jeszcze w
lewo. Deszcz ustaje. Mijam jakieś fantastyczne rzeźby, jakieś
zabytkowe budowle. Nie wiem co to, kiedy, jak i po co. Po prostu zbieram widoki. Słońce, początkowo nieśmiało, znów wyraźniej pokazuje się zza chmur. Dziwny to dzień. Wszystko razem, na zmianę.
– Hej – słyszę ponownie. Przede mną Holender, którego spotykałem przez kilka dni na del Norte. Znów to samo, pełne radości przywitanie i rozmowa. Cudnie tak spotykać znowu ludzi,
z którymi dzieliło się trud i wysiłek. To on mi pokazał strzałkę
ułożoną z kamyków na drodze, gdy ja szukałem bezskutecznie
żółtych znaków na drzewach.
– To trzymaj się – mówię – i... Buen Camino.
– Buen Camino. Wszystkiego dobrego.
Ostatni raz wracam od Obradoiro. Zobaczę go jeszcze jutro.
Ale będzie bardzo wcześnie. Robię kilka zdjęć. Już po szesnastej. Jak ten czas leci. Ruszam uliczkami starego miasta w kierunku wyjścia z miasta. Na słupie na wpół zdarte jakieś ogłoszenia. W sumie Santiago jest normalnym miastem. Jakimś takim swojskim. Gdy tak się zapatrzam na nie, mylę drogę i idę
bardziej na północ. Nic nie szkodzi. Trudno tu zginąć. Skręcam
w prawo. Przechodzę obok centrum handlowego. Przy drogowej tablicy z nazwą miasta robię sobie zdjęcie. Trochę nostalgiczne. Po chwili jednak uśmiecham się szeroko i robię następne. Na zdjęciach trzeba wychodzić optymistycznie. Wreszcie
drogą pod górę wracam do albergi. Zostało mi zrobić sobie jakiś obiad. Potem garść rozmów z ludźmi. Gdy przechodzę obok
wjazdu do schroniska, mijam zaparkowany tam autokar. Widzę
grupę ludzi rozmawiających po polsku.
– Dzień dobry – wita mnie sympatyczny, niski ksiądz.
– Dzień dobry.
– Pan jest pielgrzymem?
– Tak – uśmiecham się, rozumiejąc, że oni tu przyjechali na
pielgrzymkę autokarową.
– No i skąd pan idzie?
– Z Polski.
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– Z Polski? – pyta ksiądz ze zdumieniem. Wokół nas zatrzymuje się grupa innych osób.
– No z Polski. Z Lublina.
Słyszę wyrazy szacunku i gratulacje.
– No to brawo – komentuje ksiądz. – Ale co, coś pan o tym
napisze? Będzie z tego jakaś książka?
– Będzie – kiwam głową i uśmiecham się. Żegnam się z
sympatycznymi rodakami, okazującymi mi wyrazy sympatii i
uznania.
Wracam do schroniska. Na zewnątrz znów pada. Staszka i
jego znajomych nie ma. Pojawiają się nowi pielgrzymi. Rozmawiamy. Słowa między nami unoszą się w wilgotnym powietrzu.
Więc żartujemy, staramy się rozjaśnić trochę tę pogodę naszym
humorem. W końcu przychodzi wieczór i noc. Jutro pójdę dalej.
Moje ostatnie cztery dni drogi. Tym razem już naprawdę ostatnie. I to będzie koniec. Nieodwołalny koniec największej mojej
podróży. W sumie – podróży mojego życia. Ta ostatnia myśl gaśnie we mnie jak świeca, gdy czas jej już nadchodzi i jej żar, i
jasność zamienia się w strużkę dymu, która cicho rozwiewa się
i niknie w otaczającym ją zmroku.
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Dzień 123. Negreira
Ubieram się trochę po omacku. W alberdze ciemno. Jest
przed siódmą, a to tak samo, jakby w Polsce przed piątą. Właśnie wiążę buty. Na sobie mam już wszystko, co potrzebne do
marszu. Klapki chowam w boczną kieszeń plecaka. Prostuję się.
Zapalam na chwilę latarkę w komórce. Rzut oka na łóżko i pod
łóżko. Gaszę. Nie chcę budzić pozostałych śpiących. Cicho
podchodzę do drzwi. Otwieram je i znowu przekraczam próg. I
już tu nie wrócę. Jestem na zewnątrz. Otula mnie noc. Jest czarna jak smoła. Nie ma gwiazd. Gdzieś daleko plamka światła.
Wpatruję się w podłoże, usiłując po odcieniu odgadnąć, czy idę
drogą, czy zszedłem na manowce. Nie założyłem latarki na czoło. Tak byłoby mi łatwiej. W powietrzu, jak zwykle o tej porze,
wisi nieskończenie drobny deszcz. Dziś idę do Negreira. Niewiele ponad dwadzieścia kilometrów od katedry. Myślę, że skorzystam z autobusu. W sobotę widziałem, gdzie jest przystanek
w stronę Santiago. Zatrzymuję się w miejscu, gdzie po raz
pierwszy zobaczyłem to miasto. Teraz to rozsypane w nocy dalekie światła. Zawieszone w czerni. Niektóre są nieruchome,
inne się poruszają. Wyciągam telefon, robię zdjęcie. Patrzę na
zegarek. Siódma dwanaście. Idę naprzód. Idę, ale nie czuję już
tego samego. Idę, bo chcę, chcę dopiąć, ostatecznie dokończyć
tę moją podróż. Tak, aby nie zostało już nic. Ani cień, ani sekunda, ani skrawek, którego bym miał nie dotknąć. Zawsze w
takich momentach jest pokusa. Pokusa i wytłumaczenie. Podpowiedź, której udzielał mi przemiły skądinąd ksiądz Wiesław w
Metz. Przecież nie musisz. Nie musisz się męczyć. Przecież
masz jeszcze całe życie. Przecież możesz kiedyś jeszcze. Nie
ma problemu. Zobacz. Następnym razem... Nie będzie następnego razu. Na pewno nie taki, jeśli w ogóle. Ja jak coś robię, to
do samego końca. Taki już jestem. Nie odpuszczam. Kończę.
Finalizuję. Tak aby nie zostawiać niczego niedopowiedzianego.
Niczego, o czym mógłbym kiedyś pomyśleć: szkoda, że nie poszedłem na całość. Więc idę do przodu. W tę noc. Dzisiaj Ne937

greira, potem Oilveroa, potem Muxia i na koniec Finisterra. Te
cztery dni to jakiś dodatek, takie zaklepanie sprawy. Moja pielgrzymka zakończyła się w Santiago i tam na zawsze pozostanie.
Ale ja idę dalej. Santiago bardziej rozżarza się przede mną swoimi światłami. Są jaskrawsze, intensywniejsze. Odnajduję przystanek przy drodze. Siadam. Autobus będzie niedługo. To powszedni dzień. Czekam. Gdy nadjeżdża, wchodzę, nie siadam
na siedzeniu. Trzymam się słupka i kołyszę się przy każdym zakręcie. Ulice są oświetlone żółtymi latarniami. Nawierzchnia
jezdni jest wilgotna, więc odbija te światła. Ludzie zmierzają
gdzieś z pochylonymi głowami. Ja wysiadam na przystanku
przed starym miastem. Pewnie idę uliczkami w kierunku katedry. Już prawie jestem tu u siebie. Niebo zaczyna się przecierać.
Dochodzę w końcu na plac Obradoiro. Na frontonie pałacu republiki palą się jaskrawe światła. Katedra jest szara, spowita w
te rusztowania. Szlak Camino prowadzi w prawo. Schodzę ulicą
w dół. Odnajduję znaki Camino na chodniku. Po pewnym czasie jest specjalny drogowskaz: „Camino de Santiago” i żółta
strzałka. To już chyba nie jest Camino de Santiago, bo „Camino” to droga, a „de Santiago” oznacza do Santiago. Spotykam
słupek z napisem Muxia 86,337 km. Więc miałem rację, to Camino de Muxia albo de Finisterra, bo ta droga się rozwidla trzeciego dnia i trzeba wybrać, gdzie się chce iść. Czy do Muxia,
gdzie jest sanktuarium Matki Bożej, czy do Finisterra, gdzie,
jak sądzili Rzymianie, był koniec znanego im świata.
Droga wyprowadza mnie w górę. Jest dżdżysto, pochmurno,
siwo. W oddali za sobą widzę wieże katedry w Santiago de
Compostela. Więc żegnam się z tym miastem. Jeszcze do ciebie
wrócę. Mam przecież bilet lotniczy – zostawiam mu to krótkie
zapewnienie. Niech się nie martwi. Mieliśmy się spotkać, ale to
jeszcze nie koniec. Kto wie, kiedy będzie koniec? Może życie
nie ma końca, tylko tak jak pielgrzymka, kolejne, coraz to
nowe, nieznane etapy. Droga jest ładna. Mijam jakąś kobietę,
potem dwójkę starszych pielgrzymów. Przechodzę przez wioskę
z malowniczymi domami. Ten z numerem jedenaście najbardziej mi się podoba. Droga odbija w las. Góra, dół, góra, dół.
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Cicho. Pięknie, choć pochmurnie. Pnie drzew pokryte są zieloną pianą mchu, paprocie spadają ku drodze. Nawierzchnia jest
twarda. Pędzę przez ten las. Biegnę przez niego myślami. Zatracam się w swoich krokach. Ciało nie pracuje jak dawniej. Jak
przed Santiago. Jakby mechanizmowi, jakim jest, zabrakło smarowania. Jakby się zastało. Zwiotczało. Zapomniało, jak to jest
wpaść w rytm i nie przestawać przez dziesięć, dwadzieścia,
trzydzieści, czterdzieści kilometrów. Zmagam się więc sam ze
sobą i czasem, i z dystansem, który w liczbach miał być tak
krótki, a który teraz dokuczliwie obciąża mi nogi, sprawia, że
bolą, że plecak znów uwiera, że chciałoby się już, żeby koniec,
nocleg, odpoczynek. Widok przede mną otwiera się szerzej i
widzę sporą rzekę. Na niej półkolisty wysoki stopień tworzący
szeroki wodospad. Woda szumi i pieni się. Nie pamiętam rzek
w Hiszpanii. Jeśli przekraczałem, to jakieś kanały wciskające
się w ląd od Atlantyku. Chwilę patrzę na szum, na ten koncert
życia, bo przecież woda to życie. Życie dla roślin, życie dla
zwierząt, życie dla ludzi. Kamiennym mostem przechodzę na
drugą stronę. Porosty i mchy zajmują całą jego długość. Jakby
go ktoś ochlapał farbą. Białe, szare, bladozielone plamy są
wszędzie porozrzucane po poręczach i obramowaniu mostu.
Taki klimat. Idę już bez przerwy, chcę być wcześnie w alberdze.
Negreira okazuje się być sporym, ładnym miasteczkiem. Na
rogu ulic duży sklep z owocami i warzywami. Kobieta właśnie
spuszcza roletę, zamykając go na przerwę w środku dnia. Widzi, że stoję niezdecydowany przed sklepem.
– Chce pan coś kupić?
Kiwam głową.
– Proszę – robi mi miejsce, bym wszedł.
Kupuję u niej brzoskwinie i arbuza. Jest specjalna promocja,
więc taniej. Nieco dalej zatrzymuję się w supermarkecie. Robię
resztę zakupów. Nie będę tu wracał z albergi. Idę dalej w poszukiwaniu schroniska, ale nie mogę go znaleźć. Przygodni przechodnie pokazują, że trzeba iść dalej. Niedługo granica miasta.
Gdzie ta alberga? Dźwigam ze sobą zakupione skarby. Idę brukowaną ulicą spadającą w dół. W najniższym jej punkcie ulicę
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przecina rodzaj muru fortecznego, w którym są trzy szerokie
bramy. Przez środkową biegnie pas jezdni, dwoma bocznymi –
chodniki dla pieszych. Pięćdziesiąt metrów dalej napotykam
dziwaczną rzeźbę. Kobieta siedzi z małym dzieckiem na kolanach. Stojący obok niej chłopiec wysuwa się przez okno w betonowej ścianie. Po drugiej stronie tej ściany chwyta za spodnie
mężczyznę, który z kijem i podróżnym workiem na ramieniu
gdzieś idzie. Przygnębia mnie ta rzeźba. Jest w niej jakaś rozpacz. Jakaś niesprawiedliwość, jakiś brak nadziei. Stoję tak
chwilę i patrzę. Postaci są odlane z metalu. Nogi mężczyzny
rozpuszczają się w jakichś nieokreślonych kształtach przylegających do podłoża. Wygląda mi na to, że Hiszpania zeszła na
ziemię. Że proza i brutalność życia stała się przedmiotem sztuki. Że zamiast podnosić oczy do góry, ludzie spuścili je na dół i
sądzą, że tu leży całe ich życie. Całe życie w ogóle. A tu proch i
przemijanie, i marność jak pisał Kohelet. Droga zakręca w
lewo, podnosi się w górę. Biegnie coraz wyżej. Zatrzymuję
przejeżdżającego rowerzystę. Nie. Nie wie, gdzie jest publiczna
alberga.
– Może tędy – wskazuję kierunek.
– Może tędy – kiwa głową.
Pocę się, bo wzeszło słońce i jestem obładowany owocami,
wodą, zakupami. Gdzie ta alberga? Wreszcie droga lekkim łukiem zakręca w prawo i po lewej stronie ukazuje się ładny, biały dom. Alberga w Negreira. Schronisko jest nowoczesne, przestronne, przyjemne. Dokonuję niezbędnych formalności i padam na łóżko. Już dawno nie byłem tak zmęczony. Powoli
przybywa pielgrzymów. Z tego, co słyszę, większość to Hiszpanie. Zamykam oczy. Odpoczywam. Minuty przesuwają mi się
gdzieś przed rzęsami. Gwar w alberdze potężnieje. Hiszpanie
mówią głośno i dobitnie. A może część to Włosi? Nie bardzo
rozróżniam te dwa języki. W końcu wstaję i wędruję do kuchni
ugotować sobie obiad pielgrzyma. Grzeję wodę, wsypuję do
niej makaron. Otwieram oliwki i żółty, tarty ser. Mam nawet
jedną cebulę. Będzie wyżerka.
– Zbigniew! – Słyszę z tyłu. Odwracam się. Za mną stoi ni940

ska, uśmiechnięta kobieta z krótko przystrzyżonymi włosami.
Ma błękitny polar, okulary w ciemnych oprawkach i śnieżnobiałe zęby. – Nie poznajesz mnie?
– E... – zaczynam niepewnie, bo rzeczywiście twarz skądś
pamiętam, ale skąd, w tej chwili, a może i z zaskoczenia, nie
potrafię sobie przypomnieć.
– Jestem Sylvie! Z Roquefort!
– Sylvie!
Padamy sobie w ramiona. Sylvie jest jak pół mnie. Teraz już
pamiętam. To jedna z dwóch hospitaler we francuskim Roquefort, gdzie spędziłem jedną z nocy.
– Pamiętasz? Robiłeś sos do sałatki.
– Pewnie, że pamiętam.
– Niesamowite. Spotkaliśmy się. – Sylvie patrzy na mnie jak
na jakiś dziw natury.
– Jak to pielgrzymi – odpowiadam.
Wzruszony trochę jestem. Francja, początek sierpnia i tu
Hiszpania, połowa września. I oto spotykamy się znowu w jednym miejscu, w jednej alberdze, w tym samym momencie czasu. Angielski Sylvie jest trochę początkujący. Szuka słów, gdy
chce wypowiedzieć zdanie. Widzę, że sprawia jej to sporą trudność. Rzecz jasna, musimy mieć zdjęcie. Na pamiątkę. Ja siadam, Sylvie stoi. Tak się zmieścimy jednocześnie w kadrze.
Cieplej tak na sercu trochę i dziwniej. Niesamowity jest ten
szlak i to, co na nim może człowieka spotkać. A Francuzów i
Sylvie uwielbiam. Bo są po prostu uroczy. Z nacji, z jakimi
miałem do czynienia, to najsympatyczniejsi ludzie ze wszystkich. Wkrótce Sylvie dołącza jednak do swoich hiszpańskojęzycznych przyjaciół. Jej hiszpański jest chyba płynny, bo rozmawia w nim swobodnie. Ja tonę w powodzi tych obcych mi
dźwięków. Jak niemowa jem swój posiłek. Szczęściem Słowaczka naprzeciwko mnie oprócz hiszpańskiego zna trochę angielski. Więc nie jestem całkiem wyobcowany. Wychodzę przed
albergę. Otwieram puszkę piwa, którą kupiłem w markecie. Piję
powoli. Patrzę przed siebie. To już tylko trzy dni. Jeszcze jutro,
pojutrze, i... koniec. Wyjmuję komórkę. Sprawdzam pogodę na
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jutro. Obok znaczka symbolizującego deszcz jest na żółto jakaś
uwaga – ostrzeżenie przed białym szkwałem. Też mi. Prawdziwego pielgrzyma przecież nic nie powstrzyma. Zresztą to pewnie jeszcze jedna odmiana hiszpańskiego deszczu. Do Olveiroa
jest dalej niż z Santiago do Negreira. Wyjdę znów o siódmej.
Będzie noc. Tym razem założę na czoło latarkę, bo na leśnych
ścieżkach można się zgubić. Siedzę tak i obserwuję, jak zapada
wieczór. Raz jeszcze zagaduje mnie Sylvie. Rozmawiamy o
najbliższych planach. Sylvie idzie do Finisterra.
– A ty?
– Ja do Muxia. Dopiero stamtąd do Finisterra.
– To może jeszcze się spotkamy?
– Może – uśmiecham się.
Gdy kładę się w łóżku, rozmowy powoli już cichną. Za
oknami noc gęstnieje od wiatru i zaczynającego padać deszczu.
Będzie mi się dobrze spało. Zawsze mi się dobrze śpi. W końcu
gaśnie światło. Jestem najedzony i przygotowany. Rano nowy
dzień. Jeden z trzech ostatnich. Nie pozostało mi nic innego, jak
tylko zamknąć oczy.
Na dworze deszcz nie ustawał. Robił się gęsty i coraz bardziej rzęsisty. Godzina za godziną wiatry znad Atlantyku, prądy
powietrza, zwały chmur zaczynały się kłębić nad tym niewielkim skrawkiem lądu, na którym, zwinięty w kłębek, spałem bez
pamięci.
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Dzień 124. Olveiroa
Szósta trzydzieści, jem śniadanie. Obok mnie, po podłodze z
jasnej terakoty, wałęsa się niezwykłej urody kot. Kot jak to kot,
nie przyjdzie, nie położy się na nogach, nie okaże psiej miłości.
Kot łazi swoimi drogami i korzysta, gdy może. Ten jest tygrysich barw, z tym że młody. Ogon ma krótki, uszy postawione,
łapki jakieś łagodne. Jem chleb z żółtym serem. Brzoskwinie,
które kupiłem wczoraj, trafią za chwilę do kosza. Przejrzałe, jakieś dziwnie pachnące, niedobre. Promocja. Promocja, która
jest cwaniactwem, oszustwem, która jest dróżką prowadzącą w
błoto. W promocji pewnie dostaliśmy grzech pierworodny, tę
pierwszą zmianę naszej natury, przez co wpadliśmy, w co wpadliśmy i teraz trza się szarpać. Ze wszystkim. Najbardziej pewnie z samym sobą. Kot podnosi głowę. Nie mam nic dla niego.
Żadnej promocji, żadnych zgniłych kęsów jedzenia. W promocji mógłby dostać pogłaskanie po głowie, ale nie chce. Idzie dalej. Kończę śniadanie. Za oknem noc. I leje. Jakiś Hiszpan wynurza się zaspany z sali sypialnej. Zaciskam ostatnie paski plecaka. Nakładam kurtkę przeciwdeszczową. Na głowie umocowuję latarkę. Naciskam przycisk. Działa. Kije w ręce. Hiszpan
nalewa sobie wody do szklanki. Reszta śpi w tym szumie, który
roztacza dookoła padający deszcz. Wychodzę i ruszam w kierunku znaku wskazującego dalszy ciąg szlaku. Skręcam w lewo
i idę trochę pod górę. Deszcz bardziej polski, rzęsisty, gęsty,
trochę ciężki. Łomocze mi o kaptur, spływa po kurtce, moczy
spodnie. Latarka wymiata. Na dwadzieścia metrów jak w dzień.
Znaki drogowe czy tablice wyraźne z pięćdziesięciu metrów.
Każdy obrót głowy powoduje przesunięcie strumienia światła.
Szkoda, że wcześniej częściej tak nie chodziłem. Chyba ta traumatyczna noc spod Opoczna tak mnie do tej, wygodnej przecież, latarki zniechęciła. Po jakimś czasie, którego nie potrafię
określić, bo leje mi się na ręce, bo unikam kałuż, bo szukam
wzrokiem oznaczeń szlaku, wchodzę w las. Nade mną zamykają się drzewa. Potężniejący potok wody spływa teraz po ich li943

ściach, więc mam ciszej w moim kapturze. Ciemno za to kompletnie. Gęsta czerń. Gdybym zgasił latarkę, nie widziałbym na
metr od siebie. Nawierzchnia jest rozmoknięta, miękka, gliniasta. Omijam kałuże jak potrafię, grzęznę w błocie. Szumi. Nade
mną. Wokół mnie. Nic nie szkodzi. Przestanie. A ja dojdę. Bo
jestem pielgrzymem. Taka już natura pogody, że się zmienia.
Wszystko się w życiu zmienia, tylko o tym zapominamy. Zapominamy najczęściej, jak nam źle. Jak dostaniemy porządnego
kopa, jak ktoś nas zacznie okładać, jak okoliczności i ludzie, i
dziesiątki przypadków zbudują w nas w końcu to przekonanie,
że życie jest cierpieniem i nic dobrego już nas nie spotka.
Mamy tendencję do takich uogólnień. Bo chcemy wiedzieć.
Chcemy wiedzieć, jaki jest świat i jakie jest to życie. Więc jak
się najemy tego deszczu i burzy, jak nas pioruny ogłuszą i
ugrzęźniemy w błocie po szyję, to satysfakcję czerpiemy z tego,
że wiemy, jak jest. I jak będzie. I jakoś przewrotnie czekamy
czasem na ciąg dalszy.
Następna żółta strzałka jest na drzewie. Cieplej tak ją zobaczyć. Człowiek wie, że nie jest zgubiony. Jak się wpakuje w
błoto, w wysypisko życia, w ciemną noc, to najgorsze nie jest
wcale miejsce, gdzie się zabrnęło. Najgorsza jest obawa, że nie
ma drogi. Że nie ma szlaku. Że się zgubiliśmy. Nie daj Boże –
bezpowrotnie. Więc te żółte znaki są najcenniejsze. Najcenniejsze tutaj, najcenniejsze w życiu. Ludzkie słowo potrafi być takim znakiem. Bywa książka. Bywa coś innego. Ale znak szlaku,
choćby w najciemniejszej nocy, człowieka z tej nocy wyprowadza. Wyprowadza na drogę. A w każdej drodze, choć nie od
razu, zawarty jest już cel. I tym celem ta droga nasiąka, naciąga,
nasyca się. Tym celem pachnie, tym celem wibruje, tym celem
w jakiś sposób jest. Więc dla każdego, kto wchodzi na Camino,
Santiago natychmiast jakoś staje się obecne. Nie. Nie w pełnej
okazałości i wspaniałości tego, czego można doznać, tracąc siebie w długiej drodze. Ale jednak jest obecne. Istnieje w człowieku idącym tym szlakiem. Wyzwala go w jakiś sposób z
miejsca, do którego przywierają jego nogi, z okolicy, przez którą przesuwa się jego wzrok. Santiago, już w nim i dla niego,
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jest. Bo on jest na tej drodze doń prowadzącej. Więc i mi raźniej, jak widzę te strzałki. I człowiekowi, gdy noc beznadziei
otoczy go na zawsze albo tak właśnie sądzi, że to na zawsze, bo
zapomniał już, że życie, jak pogoda, nieprzewidywalne i zmienne, to jemu właśnie trzeba szukać, szukać znaków, tych iskier,
które mu powiedzą, które mu pokażą drogę wysiłku, zaparcia
się siebie, drogę bólu i trudu. Ale to wszystko przywita on z radością. Uśmiechnie się, bo zobaczy, że jest na drodze. I wcale
nie ważne, jak daleka czy długa, czy niemożliwa ta droga. Ważne dla człowieka jest na niej się odnaleźć, bo w jego sercu, w tej
właśnie chwili, cel, ku któremu droga biegnie, już się pokazuje.
I wynosi go z siłą gejzeru z tej otępiającej czerni, jaką mógł
wziąć za swoją ojczyznę albo przyszłość. Bo liczy się tylko to,
co jest w nas. Gdzieś głęboko. Tam całe królestwo. Bogactwo.
Miłość, która zawsze czeka. Tu jest tylko to, przez co trzeba
przejść. Zacisnąć mocniej dłonie. Napiąć mocniej nogi. Pochylić się i być uważnym. Bo tak naprawdę niesiemy w sobie cel,
do którego zdążamy. I już nic, co obok, nas w tym nie zatrzyma.
Gdy wychodzę z lasu, robi się szaro. Deszcz pada niemiłosiernie, teraz ze zdwojoną siłą. Pojawia się wiatr. Niesie krople
niemal poziomo. Niestety prosto w twarz. Idę w tej mieszaninie
wiatru i potoków wody niesionych pędzącym powietrzem.
Twardnieję. Zamykam się. W moich dłoniach, w moich stopach. Staję się jak okuty w te dłonie i stopy mechanizm, który
przedziera się przez żywioł. Wiatr rośnie z każdą minutą. Przestaję dobrze widzieć, bo deszcz zalewa mi okulary. Jest zimno.
Dłonie tężeją mi od wiatru i wilgoci. Trochę bezradnie szukam
jakiegoś znaku, bo doszedłem do rozwidlenia dróg. Zabudowania naprzeciwko mnie nie mają żadnego wystającego zadaszenia. Wiatr coraz silniejszy. Miota gałęziami drzew. Którędy iść?
Czy zgubiłem szlak w tym deszczu? Podchodzę do samotnego
budynku. Sięgam pod kurtkę, przytulam się do ściany i pochylam, usiłując osłonić telefon od strug wody. Jej krople i tak spadają na ekran. Wodzę palcem w wodzie, wybieram ikony. Czekam. Wreszcie jest mapa. Mam iść prosto. Próbuję dłonią otrzeć
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telefon. Rozmazuję tylko wilgoć. Chowam go pod kurtkę. Na
drodze dzieją się dziwne rzeczy. Krople deszczu stają się trochę
drobniejsze, ale za to wiatr jakby oszalał. Z każdą chwilą robi
się bardziej dziki i nieopanowany. Jakby wydarł się z jakichś
kleszczy, jakby wyrwał się z jakiegoś więzienia, jakby przypędził znad Atlantyku albo całkiem przeciwnie – z dzikiego dalekiego wschodu. Dmie i wyje. Prosto w moją twarz. Zgrabiałymi
palcami próbuję zacisnąć sznurki wokół kaptura, by się jakoś
schować jeszcze bardziej, by się jakoś schronić. Żeby tej wodzie, która wpada mi wokół twarzy za kołnierz, spływa po klatce piersiowej, którą namakam pod kurtką, postawić jakąś tamę.
Nie czuję dobrze sznurka ani trzymającej go zatrzaski. Pociągam w dół. Słyszę, jak puszcza mocowanie. Sznurek zostaje mi
w dłoni. Urwałem. Ciągnę zatem z drugiej strony. Ograniczam
straty. Idę dalej. Prosto w twarz uderza mnie pędzący z naprzeciwka, prawie poziomo, pociąg wody i powietrza. Pochylam nisko głowę. Idę. W butach mam dwa jeziora. Wokół mnie potężnieje huk. Korony drzew zaczynają się miotać pod ciężarem
wiatru, który szarpie je w jedną, to w drugą stronę. Widoki jak z
telewizyjnych transmisji o sztormie na Karaibach. Wszystko
drży i wyje. To jakaś niemożliwość. To się nie może dziać. Do
drzewa przy drodze przybita tabliczka. Z trudem odczytuję:
„Taksówka dla pielgrzymów”. Jest telefon i nawet cena. Nie dla
mnie. Poza tym pielgrzym nie jeździ taksówkami. Huk jest taki,
że obawiam się, że zaraz ogłuchnę. Jakby gdzieś wokół spadały
kamienie, jakby grzmot, który latem przecina ciszę, był jednostajnym dźwiękiem, który sprawia, że skóra cierpnie, serce się
ściska, a oczy szukają schronienia. Te drzewa chyba zaraz powyrywa. Wokół mnie jest przesłaniająca wszystko szaro-biała
kipiel wściekle pędzącego powietrza i wody. Bije mnie w twarz.
Smaga po oczach. Niewiele już widzę. Niewyraźny zarys drogi.
Lawina krzewów, spienionego deszczu, czuję to wszystko na
swojej twarzy. Czuję, jakbym obrywał tymi gałęziami, co latają
we wszystkie strony. Jakby mnie smagały po rękach. Jakby
mnie waliły po nogach. Droga skręca w prawo i teraz szkwał,
zaczynam rozumieć, co to jest szkwał, uderza mnie w bok. Z
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każdym krokiem wbijam kije w asfalt. Wbijam je poprzecznie
do kierunku marszu. Inaczej mnie po prostu zwieje. Spadnę z
tej drogi. Jestem już tylko wąską wizją ciemniejszego pasa nawierzchni, skurczem zaciśniętych na kijach dłoni, wycofaniem
się do wewnątrz z tego piekła, które miota się wokół mnie. Droga to podnosi się do góry, to znowu opada. To niemożliwe. To
się nie może dziać. W końcu odnajduję żółty znak. Bardziej
przez przypadek, niż w wyniku szukania. Znowu ogłoszenie o
taksówce. Naprzeciwko mnie leci skłębiona, wyjąca ściana
wody i wiatru. Jakieś cień samotnego budynku. Fasada baru?
Wchodzę w jaśniejsze drzwi. Zamykam je za sobą. Właścicielka patrzy na mnie krytycznie zza lady. Spoglądam w dół. Wokół
moich nóg, na posadzce, tworzą się kałuże. Nic nie poradzę.
Pytam o toaletę. Wracam i zamawiam kawę. Teraz dopiero czuję, jak mi zimno. Nie ma we mnie niczego, co nie byłoby przemoknięte.
– Zła pogoda – rzucam jakimś łamanym hiszpańskim.
Barmanka kiwa głową. Chyba widzę w jej spojrzeniu jakieś
współczucie.
– Zła dla pielgrzymów – odpowiada.
Kawa jest ciepła i słodka. Ale mi robi się coraz zimniej. Gdy
szedłem, to wysiłek podgrzewał mi ciało. Impuls za impulsem
sprawiał, że zimno mi było tylko w nogi i w ręce. Teraz ten
przejmujący chłód wpełza mi na plecy, rozlewa się pod ramionami, dotyka klatki piersiowej.
– Dziękuję. – Odsuwam filiżankę i ponownie biorę kije w
ręce.
Podchodzę do drzwi. Za ich płaszczyzną wycie i napór tego
białego szaleństwa. Nie mam wyjścia. Przecież tu nie zostanę.
Czuję uderzenie w twarz. Chluśnięcie. Chwilę później już jestem zanurzony we wrzeszczącej kipieli. Trzymam się drogi.
Trzymam się kijami. Trzymam się pochyleniem ciała. Trzymam
się napięciem nóg. Wycie przenika mi do uszu. Woda wlewa mi
się do kaptura i cieknie szyją w dół. Trzeba było zachować ponczo. Nie mogę nic zrobić. Muszę iść. Przyspieszam. Idę w tym
piekle tak szybko, jak tylko potrafię. To ostatecznie tylko kwe947

stia wytrzymałości. Muszę dojść, za wszelką cenę dojść. Potem
już będzie dobrze. Koniec końców wiem, że przecież nic mnie
nie zatrzyma. Chyba że się zgubię. Przepadnę gdzieś bez wieści. W czarnych okolicach, w bezludnej mgle. Zaczynam kasłać. Koniec świata. Idę dalej. Nie wiem, jak długo. W takich
chwilach wpadam w jakiś rodzaj stuporu. Zapamiętania, które
odłącza mnie od rzeczywistości i przekształca w rodzaj maszyny, która prawie bez udziału świadomości, decyzji czy uwagi
prze do przodu, aż do wyznaczonego celu.
Deszcz i wiatr powoli słabnie. Zamiast ogłuszającego pędu
staje się zimną, posępną obecnością. Wszystko ze mnie cieknie.
Idę jednak wciąż do przodu. W końcu, jakby już za granicą niemożliwego, docieram do tej nazwy, do mety. Olveiroa. Szukam
strzałek. Szukam albergi. Mijam jakiś bar. Idę właściwie z rozpędu, tego jeszcze ze środka sztormu, szkwału, w którym się
znalazłem. Idę wciąż mechanicznie. Z jednym tylko zadaniem,
z jedną myślą: znaleźć albergę. Wejść do środka. Schronić się.
Czy mi się to uda? Po lewej widzę niebieskie drzwi.
– To alberga? – pytam jakiegoś, szarego od deszczu, przechodnia.
– Si, si. Albergue.
Ciągnę za klamkę. Drzwi się nie otwierają, tylko odsuwają w
bok. Wewnątrz duże pomieszczenie. Trzy piętrowe łóżka. Nareszcie. Zamykam, a właściwie zasuwam drzwi za sobą. Wokół
moich stóp tworzą się kałuże. Ściągam plecak. Odkładam kije.
Zdejmuję kurtkę. Zdejmuję polar. Ściągam spodnie. Zdejmuję
koszulkę. W końcu zdejmuję slipy. Wszystko jest tak mokre,
jakbym w tym ubraniu pływał w basenie. Jakbym w nim wszedł
do jeziora i jakimś cudem dopłynąwszy do drugiego brzegu,
wyszedł na molo i lustrował swoją garderobę. Drżę. Wyciągam
rzeczy z plecaka. Niestety część z nich przemokła mimo pokrowca przeciwdeszczowego. Poziomo padający deszcz wcisnął się w szczelinę między plecami i plecakiem i sporo rzeczy
mam mokrych. Wyciągam jedyne suche krótkie spodenki i drugi polar, który jest jeszcze choć trochę suchy. Patrzę na moje
buty. Jakby je ktoś pobił. Rozwieszam ubrania na rusztowaniu z
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metalowych rurek. Chyba służyło do parkowania rowerów albo
do odkładania ciężarków w siłowni. Dziwne takie, niskie. Czuję, jak mi zimno. Alberga jest nieogrzewana, a wilgoć jest wszędzie. Znów kaszlę. Ile może być stopni? Dziesięć? Tutaj, w
Hiszpanii? Śpiwór na szczęście ocalał i jest w miarę suchy.
Rozkładam go na dolnym łóżku i rozpinam. Wchodzę do niego
i się w nim chowam. Desperacko potrzebuję ciepła. Ciepła i
odrobiny poczucia suchości. Leżę na boku i tępo patrzę w
drzwi. Nie dałem rady dokładnie ich domknąć. Z zewnątrz dobiega przygnębiające bębnienie deszczu. Odnajduję w końcu w
tym śpiworze jakieś schronienie. Jakieś wsparcie, jakieś miejsce, gdzie mogę się schować przed tym, co naokoło. Wydobywam komórkę. Mokra, ale działa. Sprawdzam pogodę na następny dzień. Biały szkwał. Dwa stopnie chłodniej. Myśli urywają mi się w tym momencie. Jestem w jedynych dwóch suchych rzeczach. Jak mam wyjść jutro? W to szaleństwo? W
czym? Co będzie, jak dojdę przemarznięty i przemoknięty jak
dziś i nie będę miał już niczego suchego na wieczór i noc? Co
wtedy? Chcę coś zjeść, przydałaby się też toaleta. Wstaję.
Dziwne, że nikt tu nie przychodzi. Myślałem, że zaczną zaraz
ściągać pielgrzymi, a tymczasem jestem sam. Już ponad godzinę. Uchylam drzwi i wyglądam na zewnątrz. Gdzieś musi być
toaleta. No i kuchnia. Biorę kurtkę, ale nie wkładam jej na siebie. Cieknie z niej woda. Z zewnątrz i z wewnątrz. Rozpinam
więc ją na rękach nad sobą i truchtem biegnę po ulicy. Kolejne
niebieskie drzwi, i jeszcze jedne. Napis: „Albergue”. Wchodzę.
– Cześć – witam jakiegoś młodego mężczyznę.
– Cześć.
Rozglądam się dookoła. Kuchnia, naczynia, recepcja.
– A toaleta?
– Naprzeciwko – wskazuje na drugą stronę ulicy.
Wracam do swojej części schroniska. Najwidoczniej alberga
jest podzielona na takie części albo oddziały. Wyciągam z plecaka resztkę makaronu i puszkę sardynek. Wracam, niosąc nad
sobą tę mokrą kurtkę. Każda kropla spadająca na moją bluzę
prawie mnie rani. Zdaję sobie sprawę, że nie mam już niczego
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suchego poza tym, co na sobie. W środku pojawia się hospitalero, u którego mogę zapłacić za albergę i dostać pieczątkę do
paszportu. W kuchni gotuję sobie makaron. Ciepło to błogosławieństwo. Jem go z sardynkami, co znów nie jest chyba szczytem sztuki kulinarnej. Myję naczynia i czuję, że muszę koniecznie znaleźć toaletę. Do budynku po przeciwnej stronie ledwie
dziesięć metrów. Ale wciąż pada. Cuduję z tą kurtką robiącą za
parasol i wpadam do środka. Tu pełno ludzi. Gwarno i jakby
cieplej. Po wyjściu z toalety zagaduje mnie starszy pan. Jest
Anglikiem.
– Zmókł pan?
Kiwam głową, myjąc ręce.
– To trzeba sobie wysuszyć ubranie.
– Gdzie? – pytam, zelektryzowany radą.
– W alberdze na dole ulicy jest suszarka. Za trzy euro można
sobie raz-dwa wysuszyć, co się chce.
– Naprawdę? – pytam, nie dowierzając.
– Naprawdę. Idzie pan w dół, potem w lewo i tam zaraz jest
ta suszarka.
– Dzięki. – Czuję, jak robi mi się cieplej na sercu.
W drodze do mojej części schroniska ważę moje możliwości.
Z jednej strony to niebezpieczna wycieczka. Dalej leje, a ja nie
mam się pod czym schować. Idąc z tą kurtką rozwieszoną na rękach, pewnie zmoknę. Jakby ta informacja była nieścisła, jakby
się okazało, że starszy pan się pomylił, to zmoczyłbym ostatnie
suche rzeczy. W tej temperaturze to mogłoby się okazać tragiczne. Ale gdybym sobie wysuszył całą resztę... raj. W mojej części schroniska są dwie kobiety. Chyba zobaczyły mój porozwieszany parawan i poszły na górę. Okazuje się, że schody z boku
prowadzą na piętro, gdzie też są łóżka. Ładuję moje mokre klamoty do dużej reklamówki z supermarketu. Plecak też całkowicie przemoczony. Będzie, co będzie. Wychodzę na zewnątrz.
Pada. Rozpościeram nad sobą tę kurtkę. W jednej ręce trzymam
ciężką od wilgotnych rzeczy reklamówkę, więc nie jest komfortowo. Właściwie to biegnę. Podbiegam. Truchtam. Żeby szybciej przez ten posępny deszcz. Jest. Jednak jest. Ciepłymi okna950

mi świecąca alberga. Wchodzę, zdejmując znad głowy mokrą
szmatę, w jaką zmieniła się moja przeciwdeszczowa kurtka.
Wewnątrz złote światła żarówek. Ciepło. Ludzie przy stołach.
Podchodzę do kontuaru.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry.
– Czy mógłbym skorzystać z suszarki? Strasznie zmokłem.
– A pan jest z tej albergi?
– Nie, z publicznej, tam trochę wyżej.
– To niech pan idzie do tej publicznej.
– Ja przepraszam, ale ja zapłacę, ile trzeba.
– Nie – kręci głową młoda dziewczyna, po przeciwnej stronie lady.
– Ale... – uśmiech mi gaśnie.
– Suszarka jest tylko dla naszych mieszkańców.
Jeśli moja twarz miała wcześniej jakiś cieplejszy kolor, to teraz chyba przypomina tylko szarość. Szarość, jaka na zewnątrz,
szarość, jaka wszędzie tam, gdzie wyżej od człowieka liczy się
biznes. Wszystko wiem i rozumiem. Ale to złośliwe. I brutalne
trochę. Nawet pieniędzy ode mnie nie chcą, bo robią swoje interesy. A publiczna alberga odbiera im klientów. Więc mam iść
precz. Na zewnątrz wciąż pada. Stoję pod dachem. Widzę, że na
prawo od wejścia do albergi jest drugie wejście i napis na
drzwiach, że to pralnia. Wchodzę tam. W niewielkim pomieszczeniu dwie pralki, suszarka, jacyś ludzie.
– Można skorzystać z suszarki? – pytam jednego z nich.
W tej chwili pojawia się kobieta, z którą wcześniej rozmawiałem.
– Mówiłam, że to tylko dla naszych lokatorów!
Odwracam się. Do drzwi mam trzy kroki. W ustach robi mi
się strasznie sucho. W gardle gorzko. Żołądek mi się jakoś ściska. Pięści też. Staję na zewnątrz, przy ścianie. Nad sobą mam
niewielki występ dachu. Z drzwi wychodzi inna kobieta.
– Tam wcześniej jest bar. Tam też mają suszarkę – mówi do
mnie z wyrazem współczucia w oczach.
Mechanicznie ruszam. Deszcz jest mniejszy, choć wciąż
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pada. Mijałem ten bar. Pamiętam. To moja ostatnia szansa. Gdy
do niego wchodzę, kilku mężczyzn popija piwo. Pytam barmana o możliwość wysuszenia rzeczy.
– Nie... nie można.
– Ale ja zapłacę. Mam pieniądze – czuję, jakbym się upokarzał przed tymi ludźmi.
– Nie. Nie... Nie można. Suszarka jest zajęta. Nie ma miejsca.
Odwracam się i moje ramiona, ręce, dłonie, stają się jakieś
strasznie ciężkie. Jakby nagle jakiś ołów się w nie wlał. Nie
mam siły podnieść ich do góry. Nie mam już siły na nic. Z wysiłkiem podnoszę tę nieszczęsną kurtkę i idę do albergi. Już nie
biegnę. Już się specjalnie nie staram uchronić przed deszczem.
Po prostu idę. Poszedłem za radą starszego pana. I... nie udało
się. Przegrałem. Takie reguły gry tu obowiązują. Odsuwam
drzwi. Wchodzę do środka. Sprawdzam polar. Jest tylko trochę
wilgotny. Zdejmuję go i zaczynam trzepać. Woda, gdy nie
wsiąknie, to zatrzymuje się na małych włoskach tej tkaniny. Potem zaczynam nim wywijać w powietrzu. Kręcę młynka minutę, dwie, trzy, pięć. Rozgrzewa mi się ciało od tego kręcenia.
Wreszcie zakładam go na siebie. Moje starania odniosły skutek
i mam w nim jako takie wrażenie suchości. Spodenki za to
przemoczone. Zdejmuję je i zrezygnowany siadam w samych
slipkach na łóżku. Na zewnątrz pada deszcz i powoli robi się
ciemno. Uruchamiam na komórce jakąś piosenkę. Jakoś tak weselej. Telefon gra głośno, tak że słychać prawie jak radio. Wsuwam się do śpiwora. Muszę się upewnić co do tej pogody na jutro. Przerywam piosenkę i wywołuję przeglądarkę. Niestety nic
się nie zmieniło. Jutro powtórka, tylko będzie chłodniej.
– Niech pan jeszcze włączy – odzywa się kobiecy głos z
góry. Zyskałem fanów ze swoją komórką. – Niech pan włączy
tę piosenkę – ponownie rozlega się prośba.
Włączam. Muzyka jest rytmiczna i głośna. Potem coś spokojniejszego. Biegnie po kolei. Na zewnątrz deszcz. W alberdze
zimno. Na niskim rusztowaniu obok wiszą moje mokre rzeczy.
Chowam się w śpiworze, chowam się w dźwięku muzyki. Prze952

glądam swoje opcje. Właśnie podejmuję decyzję: jutro wyjdę w
mokrych rzeczach. W tych, z których dziś wykręcałem wodę.
Włożę je na swoje ciało i wyjdę na ten wiatr, deszcz i chłód. Jak
będę szedł wystarczająco intensywnie, to może się jakoś rozgrzeję, zanim się przeziębię. A na noc zostanie mi ten polar, śpiwór i gatki. To nie będzie przyjemne. Ale nie wyjdę w suchym,
bo przemoczę te ostatki, co mam. Wyłączam komórkę. Gaszę
lampkę nad łóżkiem. Robi się ciemno i zimno. Kulę się w sobie. Naciągam na siebie mój śpiwór. Spadam w nim w przestrzeń, która mnie przyjmuje. Osłania i otula. Doszedłem. Dziś
doszedłem.
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Dzień 125. Muxia
Siedzę na łóżku. Na dworze szaro i pada. Dziś wychodzę
później. Nie pójdę już nocą w ten szalony szkwał. Patrzę na
zimne, mokre, wiszące ubrania. Zaciskam dłoń na końcówce rękawa polarowej bluzy. Na posadzkę leci woda. I ja mam to założyć? I wyjść na ten deszcz i wiatr? Dostaję gęsiej skórki. W
końcu, po krótkiej walce z myślami, robię, co zaplanowałem.
Trzeba mieć w życiu plan. Plan sprawia, że działamy. Sam w
sobie jest jakąś siłą, która pcha nas do przodu. Gdy zostawimy
planowanie, gdy zdamy się wyłącznie na emocje, spontaniczność i bieżącą chwilę, też będziemy gdzieś iść i coś robić. Tylko
że pewnikiem będziemy iść w kółko. Czyli donikąd. Tylko slipy
zostawiam suche. Reszta to mokre, przeraźliwie zimne części
garderoby, które lądują na mojej skórze. Paskudnie się czuję.
Na koniec zapinam na sobie wciąż mokrą kurtkę przeciwdeszczową. Plecak na plecy, odsuwam niebieskie drzwi i już.
Deszcz pada niewielki. Chmury skłębione, szare, niskie. Idę w
dół drogą, którą przyszedłem. Tam był szlak, tak mi się wydaje.
Po kilkuset metrach dochodzę do skrzyżowania. Widzę znak,
ale nie mam pewności. Wydaje mi się, że wskazuje na drogę,
którą tu przyszedłem z Negreira. Czy to możliwe? Kilkadziesiąt
metrów za mną grupa pielgrzymów. Czerwone, niebieskie, zielone kolory ubrań. Gdy dochodzą do mnie, deszcz niemal ustaje.
– Tędy – wskazuje jeden z mężczyzn i cała grupa rusza w
kierunku wskazywanym przez znak.
– Witaj, Zbigniew. – Sylvie dziarsko drałuje w środku grupy.
– Cześć – cieszę się na widok znajomej postaci.
– No i jak? – podchodzi do mnie ten starszy Anglik, który
wczoraj wysłał mnie do innej albergi, żebym wysuszył sobie
ubranie. – Udało się wszystko wysuszyć?
– Nie – kręcę głową.
– Nie?
– Nie. Nie pozwolili. Powiedzieli, że ta suszarka jest tylko
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dla mieszkańców tej prywatnej albergi. Nawet pieniędzy nie
chcieli.
Starszy pan spuszcza głowę.
– Przykro mi.
– Nie ma sprawy – staram się rozwiać tę jego przykrość.
Pewnie w dobrej intencji mi tak podpowiedział.
– Zmokłeś? – pyta Sylvie.
– No niestety.
– Ja nie szłam wczoraj. Wzięliśmy taksówkę. Na spółkę. Jechałam. Jestem złym pielgrzymem.
– Ja też jechałam – dołącza się dziewczyna obok. Tylko Anglik się nie odzywa.
– Wczoraj – kontynuuje Sylvie – jak rano zobaczyliśmy, co
się dzieje na zewnątrz, to doszliśmy do wniosku, że nie da się
iść. Chyba wszyscy wynajęli taksówki.
Prawie wszyscy, gorzko sumuję w myślach. Ale jest przyjemnie, bo trochę możemy porozmawiać. Droga wznosi się
stopniowo i na lewo od nas mamy piękne widoki na porośnięte
lasami wzgórza. W miarę upływu kilometrów rozmowy trochę
cichną. Początkowa grupa rwie się na mniejsze, te rozciągają
się wzdłuż ścieżki, bo nijak iść obok siebie. Przy następnym podejściu mocniej naciskam na kije. Ta rozmowa i wysiłek pozwoliły mi zapomnieć o tym, jak mi zimno w mokrej odzieży i
butach. W sumie to już się trochę rozgrzałem. Kurtka dość
szczelnie mnie opina, więc pod spodem wilgotno i ciepło. Pewnie zapach na noclegu będzie nie najmilszy i wszystko koniecznie do prania. Wyprzedzam resztę towarzyszy o kilkaset metrów. Idę po prostu swoim tempem. Jeszcze pół godziny i nikną
mi z oczu.
Przede mną niewielki futurystyczny budynek. Podchodzę
bliżej. Centrum informacji dla pielgrzymów. Serio? Tutaj?
Wchodzę do środka. Nowocześnie, przestrzennie. Za ladą zagubiona młoda kobieta. Podnosi na mnie wzrok znad jakiejś książki. Za dużo interesantów w pracy to chyba nie ma. A może ja
pierwszy? Uprzejmie pytam o kierunek, o to, gdzie rozwidla się
droga na Muxia i Finisterra. Dostaję niewielką mapkę. Na da955

chu tego budynku mieści się toaleta. Miejsce dobre jak każde
inne. W sumie to w ogóle mogliby tak toalety na dachach
umieszczać. Byle okna nie były za szerokie. Choć z drugiej
strony, można by podziwiać panoramę – szydzę złośliwie w
myślach. Do kogo ja to mówię? Czy to ja w ogóle mówię? Na
dach wchodzi się wprost z poziomu szosy, bo budynek jest zbudowany na spadku obok niej. Stoję potem na nim i czekam na
pozostałych pielgrzymów, z którymi wyszedłem z Olveiroa. Są.
Sznurek postaci z plecakami dociera do miejsca, gdzie jestem. –
Tędy – pokazuję pewnie kierunek i ruszam razem z nimi. Chcę
z nimi dojść do tego rozwidlenia. To taki charakterystyczny
punkt. Znaczący. Miejsce, gdzie drogi się rozchodzą. Miejsce,
gdzie ludzie dokonują wyboru. Idziesz w prawo czy w lewo.
Nie ma przeproś. Nie da się środkiem. Nie ma sensu zawracać.
Ile razy chciałbym właśnie nie dokonywać wyboru. Uciec przed
nim. Powiedzieć – później, nie teraz, jutro, zobaczymy. Pogrążam wtedy wszystko w niejasności, w nierozstrzygalności. Bo
tak długo, jak długo nie podejmuję decyzji, nie dokonuję tego
wyboru, tak długo wszystko – może być. Może być wszystkim.
Tym i tamtym. Tym, czym kiedyś zechcę. Czymś dobrym. A jak
zdecyduję, to będzie już tylko jednym. Stracę wszystkie pozostałe szanse, wszystkie pozostałe możliwości. Zredukuję świat
do jednej możliwej postaci. Do postaci, jaką wybrałem. I znów
przypomina mi się, że takie zjawiska mają miejsce w trakcie
eksperymentów fizyki kwantowej. Elektron czy jakaś inna
cząstka jest tylko potencjalnie. Istnieje w wielu możliwych
miejscach opisanych funkcją matematyczną. I istnieć tak może
sobie przez cały wszechświat i nic jej w tym nie przeszkodzi.
Dopiero ludzki wzrok, eksperyment poznawczy, gwałtownie
przerywa ten potencjalny stan istnienia. Tę bogatą nieokreśloność, która, choć opisana prawdopodobieństwem, że tu może
być bardziej, a tam prawie już wcale, to wciąż pozostaje tym
właśnie – nieokreślonością. Ludzki wzrok przerywa brutalnie
ten pierwotny stan. Wydobywa z niepewności element świata i
umiejscawia go nieodwracalnie w jakimś konkretnym miejscu i
czasie. I już nie może elektron sobie po prostu być. Gdzie ze956

chce, gdzie mu się spodoba w ramach przestrzeni jego własnej
funkcji istnienia. Został przez ludzi przybity gwoździem ich decyzji o eksperymencie do jednej i tylko jednej możliwości.
Więc i tak jest ze mną. Że lubię odkładać decyzje. Lubię, gdy
wszystko ciągle może jeszcze być. Ale znów, jak w Niemczech,
wraca do mnie odczucie, że pielgrzymka uczy. Uczy, że jeśli
chce się czegoś dokonać, dużego lub małego, wielkiego lub całkiem przeciętnego, jeśli chce się cokolwiek w świecie zmienić,
jeśli chce się w nim zaistnieć, gdzieś dojść, to musimy decydować. Pielgrzymka uczy, że z decyzją nie tylko tracimy te
wszystkie możliwe możliwości, ale też zyskujemy. Bo z nieokreśloności wykrawamy nasz własny szlak, ścieżkę naszego
życia. Nie tylko pielgrzymkowego, ale w ogóle – naszego. Decydując, materializujemy siebie. Czynimy, w jakiś sposób, siebie. W jakiś sposób siebie stwarzamy. Nie w sensie istnienia,
ale w sensie kształtu, formy, barwy. Stajemy się ptakiem szybującym po bezkresie błękitu albo larwą wijącą się w ziemi. Stajemy się jeżem wędrującym przez śpiewający las albo kamieniem
w katedrze mknącej ku niebu. Więc musimy decydować. Jeśli
chcemy iść. Jeśli chcemy, by życie nie było wegetacją prowadzącą do rozpadu. Musimy wybierać. Prawo czy lewo? Teraz
czy jutro? Tutaj czy tam? Czego właściwie chcesz? – stanie w
końcu to pytanie przed nami. Czego chcesz tak naprawdę? Po
odrzuceniu wszelkich ograniczeń, wątpliwości, lęków, obaw,
zahamowań. Czego tak naprawdę chcesz? Czego ja chcę? To
też jest sprawa wyboru. Taki jaki on będzie, takie będzie nasze
życie.
Przed nami charakterystyczne miejsce. Dwa kamienie pielgrzymkowe obok siebie. W lewo jest kierunek do Finisterra. W
prawo do Muxia. Zatrzymujemy się i zaczyna się sesja fotograficzna. Z tej grupy tylko ja idę do Muxia. Taką drogę podpowiedział mi Christian, Niemiec, którego spotkałem przed dwoma
miesiącami w Bénévent-l’Abbaye we Francji. Stoimy i rozmawiamy. Starszy pan z Anglii zwierza mi się, że był w Polsce. Na
weselu. Nie bardzo rozumiem jego angielski, więc nie jestem
pewien, czy to było wesele jego syna, kuzyna czy jeszcze kogoś
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innego.
– Takiej ilości jedzenia i picia to ja w swoim życiu nie widziałem – wyznaje z przejęciem.
No cóż... postaw się, a zastaw się. Takie już polskie obyczaje, taki polski charakter. Że jak coś robimy, to często bez opamiętania. Na całego. Do końca. Czy przypadkiem nie taka jest
właśnie moja pielgrzymka? Na całego. Bez opamiętania. Do
końca? Może właśnie tacy są Polacy. Może to jakiś nasz dar. Jakiś skarb, który w sobie nosimy i który nas nosi. Skarb, który
warto oprawić. W jakiś dobry kierunek. W jakiś szlachetny zamiar. Wtedy... idzie się. Bo jak się już coś robi, to do końca. Tak
jak ja teraz. Nie zostawiam sobie już nic, co mogłoby być na
później. Żegnamy się naprawdę serdecznie. Dwie młode Hiszpanki mówią, że zostaną na dwa dni w Finisterze, więc pewnie
się spotkamy. Nie wiem. Szlak ma swoje prawa. Te prawa to
głównie niespodzianki. To spotykanie nieoczekiwanego. Tu za
wiele się przewidzieć nie da, oprócz tego, że jak bardzo człowiek chce, to dotrze. Gdzie? Do celu. Do jakiego celu? Bo
przecież nie miejsce jest celem. Nie to. Nie żadne konkretne.
Bo przecież my nie mamy końca, naszego początku też dostrzec
nie potrafimy. Więc nasz prawdziwy cel w żaden sposób nie
może być geograficzny. Bo po każdym takim celu będzie następny. Więc celem może jest droga. Może to wszystko, co na
niej spotykamy. Ale znów. Droga bez celu, ku któremu zmierza,
jest błądzeniem. Jest siedzeniem w barze. Jest napawaniem się.
Przeżyciami, widokami, zdarzeniami. Czymkolwiek, co nam
posmakuje, da przyjemność i satysfakcję. Więc co w końcu jest
tym celem? Jeśli nie droga i jeśli nie miejsce? Pewnie coś nieuchwytnego. Niewyrażalnego. Pewnie w końcu spotkanie Boga,
a to oznacza samego siebie. Oznacza, bo istniejemy tylko przez
Niego i w Nim. Oznacza, bo wtedy spotykamy prawdę. A prawda jest istnieniem. A istnienie jest w nas. Więc pewnie celem
jest życie. I szczęście. I miłość. I radość. I spełnienie. I wolność. I bycie razem. I bycie z ludźmi. I bycie w świecie. Celem
jest życie. Takie prawdziwe. Takie, którym zawsze chciało się
żyć. A do którego się idzie. Krętymi i twardymi ścieżkami Ca958

mino de Santiago.
Po dwóch godzinach samotnej wędrówki mijam parę starszych pielgrzymów. Jeszcze dalej idzie przede mną młoda murzynka. Idziemy tak. Wytrwale i wytrzymale. Na zejściach ona
trochę do przodu, na podejściach zbliżam się coraz bardziej.
Jest w tym naszym maszerowaniu coś z wyścigu, coś z zawodów. Ogląda się za siebie, bo słyszy moje kije i oddech. I idzie
prędzej. Przecież... nie zostanę za kobietą. Wydłużam jeszcze
krok o stopę i na kolejnym podejściu wychodzę na prowadzenie. Ma na sobie rozpiętą żółtą pelerynę przeciwdeszczową. Jej
skóra jest koloru czekolady. Nie taka czarna jak smoła, tylko
ciepła, jakby trochę zmieszana z mlekiem. Daję radę tak z kilometr. Niestety w bucie mam kamyk. W końcu zatrzymuję się,
żeby go wyjąć. Murzynka mnie wyprzedza. Nic to. I tak byłem
szybszy. Ruszam, idę za nią. Teraz ona się zatrzymuje. Zostaje z
tyłu. Już więcej jej nie widzę. Gdy napotykam bar, wchodzę do
niego, żeby kupić coś do jedzenia. Właściciel gdzieś zaginął za
przepierzeniem. Kilku starszych Hiszpanów leniwie pije piwo i
rozmawia. Rozglądam się. Jest tu coś w rodzaju niewielkiego
sklepu. Przeszklona lada, a za nią produkty. Do baru wchodzi
Hiszpanka, którą spotkałem w Olveiroa.
– Cześć.
– Cześć.
Pojawia się też barman. Robimy zakupy, przy czym Hiszpanka wdaje się w rozmowę ze sprzedającym mężczyzną.
Oprócz jedzenia kupuję też dużą butelkę wody. Wychodzę na
zewnątrz i piję. Resztę przelewam do dwóch niewielkich półlitrówek, które trzymam w bocznych kieszeniach plecaka, tak by
zawsze były dostępne.
– Gospodarz powiedział, że jeśli pójdzie się tą szosą na
wprost, to będzie pięć kilometrów krócej – mówi do mnie Hiszpanka.
– Okej – odpowiadam.
– I co? Idziesz szlakiem czy główną drogą?
– Myślę, że pójdę jednak szlakiem.
– Jak chcesz. Ja idę tą szosą.
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– Buen Camino – pada między nami.
Wkładam do ust kęs zakupionej w barze bagietki. Dobra jest.
Nie taka, jak w Cadavedo, ale zawsze. Skórka pęka w ustach.
W środku miękki, puszysty miąższ. Pewnie tuczące. Ale nie dla
pielgrzyma. Ruszam zgodnie z oznaczeniami szlaku. Wkrótce
wchodzę w las. Niebo tymczasem zgubiło już całkiem szary kolor i duże połacie błękitu cieszą oczy. Pokazało się też słońce.
Jak to dobrze, że prognozy się czasem nie sprawdzają. Kurtka
już całkiem wyschła, więc ją rozpinam. Spodnie też wydają się
prawie suche. Drzewa popisują się swoją zielenią w powodzi
światła spadającego z góry. Krzaki też jakieś weselsze. Jakby
trochę zawadiackie. Jakby zachęcały: spróbuj przez nas przejść,
zobaczymy, kto lepszy. Gdzieniegdzie kolorowe plamy kwiatów. Szmer wiatru. Zapach eukaliptusów. Czuję, jak wysycham.
Droga jest miękka, gruntowa. Dobrze tak iść. Dobrze wybrałem. Nie tę szarość asfaltu. To co, że krócej? To już tylko parę
kilometrów. Może kilkadziesiąt, zanim zakończę swoją drogę.
Jakoś tak bratam się z tym lasem, z tym słońcem spadającym z
góry. Kurtka już w zasadzie sucha, rzeczy pod spodem też powoli wysychają. Tylko w butach ciągle mokro. Z nimi nie tak
łatwo. Najgorzej tak chodzić w mokrych i przegrzać stopy. Zaraz pęcherze, ale to wszystko jakoś mnie już nie dotyczy. To już
nie dla mnie – zagrożenie i kłopoty. Zaraz dojdę do Muxia, a jutro trzydzieści kilometrów do Finisterra. Nie czuję nostalgii.
Żalu jakiegoś, że coś się kończy. Że dlaczego? Że może jeszcze.
Wypaliłem się na tej drodze. Do samego końca. Nie zostawiłem
sobie nic. Wszystko oddałem. Wszystkie swoje siły, oszczędności, jakie na ten cel przeznaczyłem, cały swój hart ducha, cały
zasób odporności i mojej woli. Więc nie. Nie martwię się. Nie
tęsknię. Nie drżę też, że to naprawdę koniec. Bo mój koniec już
był. I pozostanie w Santiago. Teraz go dopinam. Fastryguję.
Czyszczę. Czynię końcem dokończonym. Zamkniętym. Oprawionym w sanktuarium w Muxii i w koniec świata starożytnych
Rzymian. Gdy po mojej prawej stronie pokazuje się ocean,
uśmiecham się. – Hej – pozdrawiam go. Dawnośmy się nie widzieli. Pewnie z tydzień albo więcej. Jest błękitno-turkusowy.
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Lśni w słońcu. Delikatnie marszczy białymi kreskami fal. Czekał wiernie. I ja wiernie szedłem. Wiernie samemu sobie. Wiernie decyzji, jaką podjąłem niemal rok temu. Wierność jest w cenie. Przynajmniej u mnie. Świat się z niej śmieje. Władcy z niej
szydzą. Kłamstwo, oszustwo, zdrada i manipulacja to środki
zwycięstwa w każdej konkurencji. Tylko kogo ja miałbym
oszukać? Samego siebie? Moje pragnienie znalezienia prawdy?
Pewnie tak. Pewnie mógłbym się oszukać. Na wiele sposobów.
Mógłbym dopisać coś w moim dzienniczku. Dni, dystansu, kilometrów. Mógłbym wcześniej gdzieś. Albo podjechać trochę.
Albo lżej. Mógłbym bardzo wiele. Została mi ta chropowata
wierność. I pewność, że bez niej wszystko jest wrzaskiem. Wyciem i tumultem. A mi teraz wiatr i słońce, i wiem tyle przecież
więcej. I jakoś tak trochę stałem się. Jaki? Dosłowny bardziej.
Normalny. Prawdziwy. Cudne te chmury nad Atlantykiem. Teraz białe, upiększają nieboskłonność horyzontu. Idę zdecydowanie i szybko. W końcu jest – Muxia. Jestem zmęczony, ale to
nic. W niewielkim porcie kilkadziesiąt jachtów. Białe, kłują
masztami niebo. Wybrzeże zakręca łukiem w prawo. Na jego
końcu jakieś wzniesienie. Pewnie gdzieś tam jest kościół Santa
Maria de Barca. Ja jednak wchodzę w miasteczko. Szukam albergi. Ulic jest niewiele. Ta, którą idę, podnosi się ostro w górę.
Z prawej strony jest alberga: „Albergue de Peregrinos”. Jakoś
nieufnie na nią patrzę. Coś z nią jest nie tak. Nie ma takich
oznaczeń, jak mają albergi publiczne w innych miejscach Galicji. Pięćdziesiąt metrów dalej następna. Tym razem publiczna.
Wielka, futurystyczna, nowoczesna. Gospodarz, który mnie
przyjmuje, sprawdza paszport, po czym wypisuje mi Muxianę.
To taka pamiątka, że doszedłem aż do Muxia. Po uiszczeniu
sześciu euro wędruję po schodach na salę sypialną. Łóżek jest
wiele, ale większość już zajętych. Szczęściem znajduję wolne
na dole. Przebieram się w suche rzeczy i schodzę na parter. Najpierw pójść do sanktuarium. Potem zakupy. Potem jedzenie. Potem dopiero higiena. Nie wiem, czy to właściwa kolejność, ale
wiem, że konieczna. Bez jedzenia nie przetrwam. Bez wizyty w
kościele? Nie wiem. Pewnie fizycznie bym przetrwał, bo co to
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takiego. Ale z drugiej strony po co idę? W końcu to treść mojej
pielgrzymki. Bo szukanie prawdy zawsze się kończy szukaniem
Boga. Bo innej możliwości nie ma. Chyba że za Boga uzna się
jakiś obraz, wymyślony przez ludzi na użytek kultów religijnych. Bóg prawdziwy, jeśli jest, zawsze jest celem każdego, kto
szuka prawdy. Kto do niego zmierza. Więc Santa Maria obowiązkowo. Na resztę przyjdzie czas, gdy wrócę. Do sanktuarium droga wiedzie tuż nad brzegiem. Wyłożony kamieniem
deptak, śliczna panorama. Niestety chmury i wiatr. Dmie tak, że
niewiele słychać. Atlantyk ma zmienne nastroje. Raz czaruje i
się puszy, to znowu grzmi i straszy. Docieram do kościółka. Jest
niewielki. Jakiś sympatyczny. Ujmujący. Po prostu mi się podoba. Gdy do niego wchodzę, zaczyna padać deszcz. W środku
powódź białych kwiatów. Drewniane ołtarze i figury. Nawet nie
wiem, która to ta właściwa. Ta z prawej czy ta z lewej? Mam
nadzieję, że Matka Boża się na mnie za to nie obrazi. Przecież
nie miałem czasu. Czytać, zgłębiać. Nie rozumiem hiszpańskiego. Jestem tylko pielgrzymem, który przyszedł tu z Polski na
przekór wszystkiemu. Więc jak pielgrzym przepadam na chwilę
w modlitwie. Pewnie głównie dziękuję. Pewnie, bo wcale tego
nie wiem. Jestem. I wszystko jest poza, poza słowami. Ale to
nie znaczy, że jest mniej albo mniej dosłownie. Czasem to, co
najdosłowniejsze, najjaskrawsze, najbardziej oślepiające w
swym pięknie czy prawdziwości, wcale wypowiedziane być nie
może. Bo właśnie jest z tej i w tej przestrzeni poza słowami.
Słyszę jakieś głosy. Ludzie rozmawiają na cały głos. Cóż. Hiszpania. Turyści może. I tak już skończyłem. Robię kilka zdjęć,
jakiś krótki film i wychodzę. Dmie na całego. Masy powietrza
znad Atlantyku przewalają się nad wysuniętym w ocean cyplem, na którym leży Kościół Santa Maria de Barca. Ludzie
skaczą po wielkich głazach kąsających morze. Mi się po prostu
nie chce. Bolą mnie nogi. Jestem zmęczony. Muszę jeszcze zrobić zakupy, ugotować sobie obiad i tak dalej. Poza tym znów
zaczyna padać deszcz. Wracam na chwilę pod dach kościoła.
Krople niesione wiatrem smagają jego mury. Trwa to kilka minut i znów tylko szarość i wiatr, i piana fal rozbryzgujących się
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o nurzające się w oceanie głazy. Ciekawe, kto zwycięży? Czy
morze pochłonie kiedyś te skalne pazury, jakie zanurza w nim
ląd, czy przeciwnie – jakieś procesy doprowadzą do jeszcze
większego wypiętrzenia skał i będą dumnie tak spoglądać na
spienione i wieczne w swej wytrwałości morze?
Ruszam z powrotem. Po drodze robię w supermarkecie bogate zakupy. Co to znaczy bogate? Mam puszkę miejscowego
piwa. To już prawie koniec – uzasadniam ten zakup. W alberdze, gdy gotuję obiad, dołącza do mnie dwoje Holendrów. Przyjechali na rowerach aż z Holandii. Gdy dowiadują się, że ja
przyszedłem na piechotę z Polski, wyrażają swój szacunek i
uznanie. Są sympatyczni i rozmowni. Mężczyzna jest zafascynowany Hiszpanią, a w szczególności Galicją.
– Człowiek wchodzi do baru, a tam ludzie: starzy, młodzi.
Siedzą, nie odzywają się. Tacy jacyś tajemniczy – opowiada
Holender.
Figę tam tajemniczy – komentuję w myśli – gburowaci trochę. Nie dzielę się jednak tymi odkrywczymi przemyśleniami z
moim rozmówcą. Konsumuję swój makaron, piję piwo z puszki. Oni tu tylko wino mają dobre. Piwa bardzo średnie. Mocniejsze alkohole to już jakiś groźny dla zdrowia folklor. Wchodzę po schodach na górę, kontemplując użyteczność piętrowych
schronisk dla zmęczonych drogą pielgrzymów. To chyba największa alberga, w jakiej byłem. Tylko mogliby ją jakoś ładniej
pomalować. Bo szara z zewnątrz i smutna. W ogóle w kwestii
wystroju czy kolorystyki Hiszpanie powinni zatrudnić Francuzów. Tam wszystko piękne i słoneczne. Tu kolory są dla mnie
jakieś zimne. Nie potrafię z nimi nawiązać bliższego kontaktu.
Dużo słyszę języka niemieckiego. Widzę dwóch pielgrzymów z
Olveiroa. Więc jednak nie wszyscy poszli do Finisterra. Tej
dziewczyny, którą spotkałem w barze po drodze, jednak nie widzę. Zresztą nie rozglądam się. Wieczór już, a ja jestem coraz
bardziej zmęczony. Jakby to Santiago, potem ta droga, która
jest już tylko dodatkiem, potem ten szkwał, jakby to wszystko
wydrenowało mój organizm z energii, która mnie niosła od Polski. Jakby wyciekała ze mnie siła i moc. Jakby ciało i psychika
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już rozpoczęły wyhamowywanie albo jakby zużyły wszystkie
zasoby, jakie były potrzebne. By dojść. By dopiąć celu. Więc
gdy zasypiam, to zasypiam w zmęczeniu. Znużeniu, które mnie
obejmuje, oblepia mi nogi, obciąża ramiona. Raz jeszcze zamykam oczy. Raz jeszcze bezsłownie i niemyślnie, opadam w noc.
W przestrzeń istnienia, które niczego nie pamięta. W moje
schronienie, bez którego nie byłoby dnia ani drogi, ani wszystkiego tego, co mnie spotkało.
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Dzień 126. Finisterra
Właściwie to ta mechaniczność ruchów, powtarzalność czynności, to zapamiętanie w gestach wynosi mnie znów na drogę,
na ulice Muxii. Po prostu wstaję, przygotowuję plecak, sprawdzam, czy nic nie zostało. Wkładam wszystko na siebie i już...
Pijany trochę jestem tym swoim zaparciem, tą powtarzalnością
po raz sto dwudziesty szósty. Ulica, przy której położona jest
alberga, jest silnie nachylona. Raz jeszcze się jej przyglądam.
Futurystyczna bryła z szarego betonu i szkła. Ładnie i przestronnie w środku. Znajduję znaki szlaku i wyprowadzają mnie
one z miasta. Teraz są w dwóch kierunkach. Wielu pielgrzymów idzie z Finisterry do Muxii. Ja idę odwrotnie. Czy zawsze
muszę odwrotnie? Pewnie nie zawsze. W końcu wielu idzie też
moją trasą. Tak chyba lepiej. Żeby koniec, finis, był na końcu
właśnie. Patrzę w dół na Muxię. Szaro, domy w różnych, nieprzypadających mi do gustu kolorach. Puste okna. Puste uliczki.
W tle grzmiący Atlantyk. Wraz z pierwszym słońcem chmury
nade mną zaczynają różowieć. Morze wściekle rozbija o brzeg
długie rzędy fal. Biała kipiel na skałach. Ścieranie się żywiołów. Od morza oddziela mnie długi kamienny mur. Patrzę jeszcze wstecz. Na to nieustanne dobieganie fal, na ich długie białe
grzywy kładące się na oceanie, pędzące w stronę brzegu, ginące
w krótkich rozbłyskach, kiedy stają się eksplozją piany. I znów
morze toczy następne i następne. Natura ma swoje rytmy. Czy
ja jestem taką falą? Zrodzoną gdzieś, kiedyś, z przyczyn i z czasu, jakiego znać nie mogę, obdarzoną kształtem, siłą, możliwością i pędem, sunącą po oceanie życia. Szczęśliwą jakoś z tego,
że jest. Pędzącą ku swemu brzegowi. Może suma tych wszystkich fal, tych wszystkich niesamowitych istnień, jakimi Rzeczywistość obdarza świat, może to jest jakaś jedna całość, choć
złożona, to nierozerwalna, może jesteśmy dźwiękami w jakiejś
nieopisanej zupełnie co do swojego piękna muzyce. Może taka
nasza rola. Żeby dobiec kiedyś do finału. By rozbłysnąć. By
być częścią... Życia.
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Trudno mi oderwać wzrok od oceanu. Strasznie pobudzony
dzisiaj z rana. Chmury nad nim jakby chciały być jego lustrem,
jakby spodobała im się ta spieniona, pełna życia kipiel. Więc się
nisko nad nim kłębią. Ale nie tylko te ciemne, burzowe. Spośród nich przeświecają jasne, białe. Wszystko się miesza i faluje. Trawa... jak to trawa, ugina się przed wiatrem, chwieje. Jest.
Wiecznym świadkiem przemijania. Życiem, po którym inni
chodzą. Życiem, które zamienia słońce w zieleń. Które podtrzymuje plecy wędrowca, gdy ten zmęczony przymyka oczy, bo
dalej nogi go już nie poniosą. Jest łożem zakochanych, gdy
osłonięci przed innymi mówią sobie słowa, które poruszają
wieczność. Jest teraz moim towarzyszem. Wiernie istniejącym
tuż obok moich nóg. Spoglądającym na jeszcze jednego pielgrzyma. Bo w sumie to jestem bardziej pielgrzymem niż kimkolwiek innym. Człowiekiem, który przechodzi. Człowiekiem,
który zmierza. Więc tylko na chwilę, jak fala biegnąca po morzu – jest.
Szlak zakręca w lewo i dalej wznosi się do góry. Ocean chowa się za górami. Jego grzmot powoli cichnie. Wchodzę w pusty, baśniowy świat. Chmury nadciągające znad Atlantyku właśnie jednają się z lądem. Witają się z nim, tworząc krajobraz, w
którym wszystko być może. Drzewa, te bliższe, są zamglone, te
dalsze niewyraźne, jeszcze dalsze są właściwie sugestią drzew.
Dalej... kto to może wiedzieć, co jest dalej? Może to jakiś
szczyt, a może to niebo przesłonięte przestronną szarością, niewyraźnością, nieokreślonością. Kwiaty obok są żółte i fioletowe. Tylko ja niebaśniowo. Zamiast tu stanąć, rozbić obóz. Zamiast zacząć z tymi kwiatami i mgłami rozmawiać. Zamiast zobaczyć rzeczy niezobaczone, zamiast zamieszkać tutaj, idę ciągle do przodu. Idę do końca. Do końca mojej wędrówki. Dziś
jest siedemnasty września 2015 roku. I to jest ostatni, sto dwudziesty szósty dzień mojej wędrówki. Jak dojdę, to będzie już
naprawdę koniec. Nie będę miał gdzie dalej iść. Ale tego
wszystkiego nie wiem. Wciąż jestem drogą. Mam po prostu do
przejścia długi odcinek i jestem trochę zmęczony. Organizm już
się tak nie regeneruje, jak w trakcie większości mojej piel966

grzymki. Zmęczenie nie do końca mija. Kroki są ciężkie, trochę
bolesne, ale idę. Idę, bo tak chciałem. Zaczyna padać lekki
deszcz. Nic specjalnego. Ot... chmury muszą się wypłakać.
Woda wsiąka w piasek drogi. Czterdzieści metrów ode mnie
droga skręca, spada gdzieś w dół i ginie we mgle. Pewnie ja też
kiedyś dojdę do takiego zakrętu, spadku i... zniknę. We mgle.
Albo w Tobie. Bo Ty jesteś wszystkim. Moją drogą. Światem,
który mnie niesie. Moim ocaleniem. Moim życiem. Z radością
witam sosny i inne iglaki. Jest sporo młodych i buńczucznych.
Wysuwają ku górze swoje nastroszone gałęzie, jakby zapowiadały, jak wysoko wyrosną. Jakie potężne będą. Jak nie dadzą się
wiatrom ani deszczom. Jak zaznaczą swoją obecność w świecie.
Każdy z nas jakoś zaznacza w świecie swoją obecność. Każdy z
nas jest elementem jego krajobrazu. Jedni pięknymi, inni szarymi, jeszcze inni ciemnymi. Ale każdy z nas dokłada cegiełkę do
tego oszałamiającego cudu, jakim jest życie, istnienie... Pod
małymi sosnami rosną żółte kwiaty. Też zawadiackie jak te sosny. Nie są ani duże, ani dostojne. Są małe i rozsypanymi okruchami koloru ubarwiają zieleń trawy i młodych sosen. Wszystko się miesza ze sobą. Odległe wzgórza, nisko przepływające
chmury, mgła i kontury terenu. Pięknie tu.
Droga w końcu sprowadza mnie między ludzkie domostwa.
Okna dużego, obdrapanego budynku pomalowane są na niebiesko. Ni przypiął, ni przyłatał. Hiszpanie są tak samo dobrzy w
dobieraniu barw, jak Niemcy w muzyce rozrywkowej. To po
prostu nie ich dziedzina. Albo inna wrażliwość niż moja. Za
wioską droga znów wpada w las. Chmury gdzieś się zapodziały
i słońce układa cienie eukaliptusów na ścieżce przede mną.
Pachną. Napotykam słupek i trochę jestem skonsternowany. Bo
muszla jakubowa jest na nim zwrócona w dół. A niewiele dalej
droga rozwidla się. Główna jej część wiedzie prosto, w dół spada wąska ścieżka. Strzałki na słupku kiedyś były, ale czas i
deszcz już dawno je zmył. Idę w dół. Ale po dwustu metrach
zawracam. To ścieżka donikąd. Na głównej drodze, nieco dalej,
znów spotykam znak szlaku świętego Jakuba. Spotykam też
pielgrzymów idących w przeciwną stronę niż ja. Buen Camino
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pojawia się między nami. Dokładamy uśmiechy i jakieś gesty
rąk. Wyglądają na utrudzonych. Jak ja wyglądam? Pewnie kiepsko – po stu dwudziestu sześciu dniach marszu. Ale idę. Pnie
drzew, w lesie, do którego docieram, porośnięte są kłębowiskiem liści. Wszystko, wszystko, porasta i zarasta. Ot, życie.
Tylko paproci dużo zetlałych, zbrązowiałych, niektóre żółte.
Dziwne. Deszczu przecież nie brakuje. Słońce przeziera przez
chmury i wyczarowuje z tych paproci, z tej kipiącej życiem roślinności, uroczą paletę barw. Zatrzymuję się. Krótkie cyk. Dlaczego chcę zatrzymać? Po co? Przecież niczego zatrzymać się
nie da. Nie da się niczego – mieć. Można tylko być. Ciągle nowym, ciągle w drodze. Można tylko coś robić, tworzyć, dawać.
Posiadanie jest obrzydliwie przejściowe. I nie chodzi tu wcale o
posiadanie faktyczne, tylko o ten głód. O to pragnienie, żeby
mieć. O tę beznadziejną próbę, żeby zostać panem tego, co się
posiada. Wszystko, co mamy, to plecak na plecach. Czy to w
postaci domu, czy to w postaci majątku, pracy, relacji, ludzi.
Mamy to wszystko w charakterze wyposażenia, a nie w charakterze świecącego złotem skarbu. Mamy to wszystko, żeby coś
przy pomocy tego zrobić, żeby iść, żeby pielgrzymować. Żeby
zmieniać życie. Swoje, innych. A przecież i ja chciałbym usiąść.
Choćby z tą fotografią. Uczynić ją moją na zawsze. Tylko moją.
Ale bezruch to śmierć. Życie zawsze jest w ruchu. I dlatego
właśnie – trwa.
Słońce w pełni. Mimo bliskości oceanu powietrze robi się
gorące. Droga jest wąska, asfaltowa, czarnym kolorem przesuwa się wśród otaczającej ją zieleni. Daleko nad wierzchołkami
drzew ciemniejszy odcień Atlantyku. Pocę się. Gorąco mi. Dyszę. Dyszę, bo staram się iść szybko. Bo po raz ostatni będę
spał w publicznej alberdze. Idę szybko, bo chcę dokończyć. Bo
to ostatni dzień, ostatni etap, ostatni raz. Więc nie zważam na
nic. Mocno trzymam kije. Pochylam głowę w kapeluszu. Ubijam nogami kilometry. Pot ścieka mi po plecach. Już niedaleko.
Jeszcze trochę. Dam radę. Dam radę. Powtarzam sobie półświadomie. Znów Buen Camino i znów uśmiechnięte twarze. Nawet
te zmęczone, które się nie uśmiechają, też się uśmiechają. Czło968

wiek nie musi się uśmiechać, żeby wiadomo było. Jakoś to, co
w środku, zawsze się przebije. Więc dobrze mi tak być jednym
z tych wędrowców, częścią tej kolorowej mozaiki ludzkich twarzy, ludzkich ścieżek, ludzkich losów. Dobrze mi być jednym z
ludzi, którzy wyszli z domu. Bo wyjść z domu to wielka rzecz.
Nie wyjść do sklepu, nie do pracy, nie po przyjemność albo w
wyniku obowiązku. Ale wyjść z domu tak naprawdę. By iść
gdzieś indziej. Gdzieś dalej. W przestrzeni dróg i przestrzeni
myśli. A wyjście do świętego Jakuba to jeszcze inna melodia.
Melodia, którą tu wszyscy tworzymy. Pielgrzymując. Wychodzę nad sam ocean. Kolejny słupek z muszlą skierowaną w dół
oznacza, że droga jest zarówno w lewą, jak i w prawą stronę.
Do Finisterry i do Muxii. Teraz to wreszcie zrozumiałem. Do
końca mam zaledwie kilka kilometrów. Wysypana tysiącami
niewielkich kamieni droga biegnie wśród nasadzeń młodych
drzew iglastych. Prawdę mówiąc to wcale nie wiem, czy to sosny. Za młode toto. Daleko przede mną, nad drzewami, prześwituje półwysep. Zdaje mi się, że widzę już nawet zabudowania. Łapczywie piję resztki wody, jaką niosę z Muxii. To jeden z
najcieplejszych dni w Hiszpanii. Dziwna tu przyroda. Zmienna.
Obok drogi stoi osioł. Sympatyczne, brązowe zwierzę pochyla
łeb i łypie na mnie okiem. Też staję. Ostatecznie i jemu mogę
zrobić zdjęcie, bo wydaje mi się, że specjalnie tak pozuje. Hiszpania krajem osłów? Zwierzak rusza i idzie w moim kierunku.
Ma strasznie długie uszy. Nie wiem, do czego służy osioł. U nas
się przyjęło, że taki trochę niezbyt rozgarnięty jest. Więc ludzie
używają koni. Tu, widzę, osły jednak się zadomowiły. Patrzę
mu prosto w oczy. Niestety jakieś muchy przeszkadzają mu w
tym zapatrzeniu, więc potrząsa łbem. Nie mam do niego pretensji, że jest osłem. W końcu taki się urodził. Ja też jakiś się urodziłem. Urodziłem się mężczyzną. Człowiekiem. Synem. Potem
Polakiem. Potem były następne etapy. Teraz jestem wariatem,
który stoi naprzeciwko osła i go pozdrawia. Niby to osioł, więc
nie rozumie. Ale kto go tam wie? Przecież nikt z nim nie rozmawia. No bo osioł.
Słońce leje się z góry na spękany asfalt drogi, którą idę. Mi969

jam jakieś zabudowania. Dziwią mnie te hiszpańskie spichlerze.
Zbudowane na słupkach. Charakterystyczne dla tego rejonu Europy. Ale pewnie funkcjonalne. Inaczej nikt by ich tak nie budował. Jeszcze pół godziny i witają mnie jasnoczerwone dachy Finisterry. Wydaje mi się, że już dawno powinienem w niej być.
Że to było blisko już dawno temu, ale droga jak na złość wciąż
się ciągnie i ciągnie, i rozciąga w tym upale. Więc to już ta Finisterra czy nie? Mijam rząd bliźniaczych domów w nieładnych
kolorach i wreszcie widzę. Poprzeczną tabliczkę z napisem. Napisem, który dla mnie oznacza koniec. Metę. Ostatni punkt. Nie
wiem tylko, dlaczego napisane jest Fisterra, skoro to jest Finisterra. Ale w Hiszpanii są różne rzeczy, które mnie dziwią. Języki regionów trochę się różnią od siebie. Może wreszcie to nazwa miejscowości, a półwysep, na którym ona leży, to jednak
Finisterra? Ostatnie zdjęcie na tle tej tablicy. Pierwsze mam
przy napisie – „Nałęczów”. Teraz „Fisterra”. Cztery miesiące
wędrówki i prawie cztery tysiące kilometrów. Wcale nie myślałem, że świat jest taki wielki. Gdy człowiek żyje u siebie, gdy
nawet wyjeżdża, ale na wycieczki, to ciągle nie odczuwa tego
jego ogromu. Tego bogactwa. Tej masy ludzi, którzy tak inni, a
z drugiej strony tak podobni są do nas. Idę uliczkami tego miasta. Wczesne popołudnie. Turyści. Jachty kołyszące się u brzegu. Sklepy, knajpki, albergi. Szukam tej miejskiej. Będzie najtaniej i poza tym – oficjalna. Znajduję ją bez trudu. Gospodyni,
Hiszpanka o najlepiej utrzymanych paznokciach, jakie widziałem w czasie tej wędrówki, wpisuje pracowicie moje dane do
formularza. Sprawdza też paszport pielgrzyma i dowód osobisty. Wszystko się zgadza. Mogę zostać na noc.
– A mogę zostać na następną noc? – pytam, bo tak właśnie
zaplanowałem sobie pobyt.
– Nie – kręci głową. – U nas może pan spać tylko raz. Potem
proszę poszukać miejsca w prywatnej alberdze. Jest ich wiele.
Wędruję na piętro. Moje łóżko jest w pokoju niemal całkowicie wypełnionym już pielgrzymami. Jest ostatnim wolnym
posłaniem. Przy oknie, na górze. Jestem strasznie zmęczony.
Rozwieszam przepocone ubranie i wspinam się na moje legowi970

sko. Niestety całe się pode mną chwieje, skrzypi, alarmuje. Z
trudem zajmuję pozycję horyzontalną. Chyba się nie zawali? Jakiś Azjata wchodzi i siada na łóżku obok. Przekręcam się na
bok, ale skrzypienie i ruchy boczne sprawiają, że się podnoszę.
Schodzę na dół. Lustruję budowę łóżka. No przecież. Dwie metalowe belki, które powinny łączyć górną część łóżka z dolną,
są oderwane. Schodzę na dół. Tłumaczę hospitalerze, że łóżko
jest uszkodzone i że ja mogę spać, ale jak się coś stanie, to trudno. Pode mną też pewnie ktoś będzie leżał. Nierada, wędruje ze
mną na piętro. Widok, który zastaje, najwyraźniej ją porusza, bo
na dół wędrujemy dużo szybciej, niż szliśmy na górę. Bierze telefon. Dzwoni. Rozmawia trochę podniesionym głosem. W
końcu odkłada słuchawkę.
– Zgłosiłam. Naprawią to łóżko, ale dopiero jutro. Proszę –
podaje mi nowy komplet jednorazowej pościeli. – Pójdziemy
wyżej.
Wyżej jest całkiem pusta sala, więc wybieram sobie tym razem łóżko na dole. Czystość nie jest powalająca, ale pościel
jednorazowa to jakaś pociecha. Kładę się. Chwilę później
wchodzi następny pielgrzym. I następny. Powoli sala zapełnia
się przybyszami ze świata. Mobilizuję się i wstaję. Nogi mam
jakieś ciężkie, jakby obrzmiałe. Nic to. Buty, reklamówki.
Schodzę na dół. Trzeba zrobić zakupy, trzeba coś zjeść. Market
jest niedaleko. Docieram do niego szybko. Mają wszystko, czego potrzebuję. Stały pielgrzymkowy zestaw. Dorzucam dorodnego arbuza. W końcu to już meta. Gdy wychodzę na ulicę, słyszę głośne:
– Zbychu!
Naprzeciwko mnie Staszek. Śmieją się nasze twarze. Nie,
nie tylko one. Śmieje się coś we mnie. Dużo głębiej. Po prostu
cieszę się, że go znów spotkałem. Taka jest ta droga. Nic nie
obiecuje, ciężko coś przewidzieć, ale niesie ze sobą takie jaśniejące niespodzianki.
– Kiedy tu doszedłeś? – pytam.
– Wczoraj.
– No i? Do kiedy zostajesz?
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– Jutro wyjeżdżam.
– Czym?
– Autostopem.
– Autostopem?
– No tak.
– To tak się da?
– A czego nie?
– Do Polski?
– No pewnie.
– Wow. A gdzie śpisz?
– A... w takiej komunie znalazłem sobie miejsce. Dziwni trochę są, ale krzywdy chyba mi nie zrobią.
– Chodź – mówię – idziemy jeść.
– To ja jeszcze coś kupię.
Czekam kilka chwil pod sklepem. Wędrujemy potem razem
do albergi. Rozmawiamy to o tym, to tamtym.
– Wiesz, gdzie Justyna? – pytam.
– Nie wiem. Jak rozeszliśmy się przed Santiago, to już jej
nie spotkałem.
W alberdze idziemy do kuchni i gotujemy obiad. Oprócz nas
jest w niej jeszcze jeden chłopak. Oferuje nam swoją zupę, której ugotował za dużo. Pytamy, jak się nazywa i skąd jest. Andriej, z Rosji. Jaki ten świat mały. Hospitalera chyba rozpoznaje Staszka, bo coś do niego mówi. Chodzi o to, że kuchnia jest
dla mieszkających w alberdze. Tłumaczymy, że to ja gotuję.
Sprawa wyjaśniona. Dobrze tak. Siedzieć i jeść, i rozmawiać po
polsku. Spotkaliśmy się w Almuña. Pamiętam wciąż tę zapomnianą i trochę opuszczoną albergę. Razem z Taką urządziliśmy tam sobie kolację. Potem nasze drogi gdzieś się odsunęły
od siebie. Potem spotkaliśmy się w Santiago i teraz znów, nieoczekiwanie, u końca naszej podróży...
– No... doszedłem tam, gdzie chciałem. Finisterra, koniec
świata – mówi Staszek.
– A u mnie inaczej. Dla mnie droga skończyła się w Santiago. Tutaj jakoś tak dodatkowo. Niby też. Niby właśnie tu chciałem dojść i zakończyć moją podróż. Ale po Santiago to już nie
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to samo.
– Słuchaj. Idę teraz do siebie, a potem chcę zrobić trochę
zdjęć o zachodzie słońca. Idziemy razem?
– No pewnie – uśmiecham się.
Odnoszę niezjedzone zapasy na górę i idę ze Staszkiem
przez miasto. Po drodze kupujemy lody. Są słodkie, chłodne,
pyszne. Szczególnie ta chrupiąca czekolada z wierzchu, robi na
mnie dobre wrażenie. Już nie mam diety. Nie mam zobowiązań.
Moja niezwykła podróż dobiegła końca. Squat, tak to Staszek
nazywa, mieści się w niewielkim budynku pomalowanym w
dość fantastyczne wzory. Na dole jest jakiś lokal, a na górze
podłoga do spania. Staszek znika tam na kilka minut, po czym
pokazuje się z aparatem. Wędrujemy na plażę na zachodnim
brzegu półwyspu. Idąc, utykam. Nie mogę utrzymać tempa.
Prawdę mówiąc, to od kilku dni noga boli mnie w miejscu,
gdzie była złamana kilka lat temu. Nie wiem właściwie, czemu,
ale każdy krok to taki mały impuls bólu. Może już się całkiem
zużyłem? Może to przez tę wilgoć i szkwał?
– Nie możesz iść? – Staszek zauważa moje kłopoty.
– Dam radę – macham ręką. – Może tylko trochę wolniej –
asekuruję się.
Droga na plażę prowadzi drewnianym pomostem. Jesteśmy
trochę odsunięci od miasta. Cisza i pustka dookoła. Daleko kilka osób. Poza tym pusto po horyzont. Siadam na piasku. Staszek idzie robić zdjęcia. Ma zacięcie. Nieść aparat z wymiennymi obiektywami tyle kilometrów. Pewnie pasja. Wyjmuję swoją
komórkę. Słońce nad horyzontem pochyla się coraz bardziej.
Daleko na prawo skały wcinają się w morze. Widać lekką złocistą mgłę, unoszącą się nad nimi. Może to drobiny wody z fal
rozbijających się o skały? Jest cicho. Słychać tylko szum fal.
Podnoszę do oczu komórkę. Okrąg słońca jest złoty. Pałający.
Świetlny. Naciskam spust. Raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Teraz po prostu patrzę. Ta symfonia kolorów będzie mnie zawsze
pociągać. Gdy na nią patrzę, to czuję, że to coś znajomego. Nie
w tym sensie, że widziałem to wcześniej. Że znam ten widok.
Nie. W tym sensie, że znam to, co jest poza tym widokiem. To
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przejmujące i dotykające gdzieś mojego wnętrza uczucie, przeczucie, wrażenie. To wrażenie domu, który jest nieskończonością, który nie ma granic, który jest bezmiarem światła, ciepła,
piękna, którego słowa nie potrafią opowiedzieć ani opisać, bo
jest przed słowami, bo samą prawdą jest, bo istnieniem. Więc to
słońce jest we mnie i ta przestrzeń nim teraz wypełniona. I te
biegnące ku mnie fale. I ten piasek niosący ślady ludzi, co po
nim dziś przechodzili. Cienie wydłużają się. Słońce się jeszcze
bardziej obniża. Daleko matka bawi się z dzieckiem. Kilkadziesiąt metrów po prawej Staszek robi zdjęcia. Chwyta światło w
kadr matrycy aparatu. Ja po prostu siedzę. Zdjąłem swoje buty.
Stopy opierają się o piasek. Oddycham, czuję ten zapach. Zapach morza, zapach błękitu, zapach przestrzeni. Kilka mew krąży po niebie. Trzeba złapać. Uwiecznić ten moment. Kiedy
czerwona tarcza słońca dotknie lustra wody. Kiedy się z nim
połączy. Kiedy ku oczom ludzkim popłynie po wodzie rzeka
purpury. Natura rozpoczyna swój kolejny spektakl. Koncert
dźwięków i obrazów, na który ludzie od zawsze reagowali zadziwieniem, podziwem, zapatrzeniem. Tacy jesteśmy. To jest w
nas. To dostrzeganie piękna. To wybieganie poza. Tarcza słoneczna chowa się za krawędzią oceanu do połowy. Jeszcze jest,
ale już jej nie ma. Ten moment przejścia jest jakiś bolesny. Ta
świadomość, że coś się kończy. Kończy się właśnie najdłuższa
podróż mojego życia. I tak siedzę na skraju Europy, zapatrzony
w to słońce. Bo dalej już tylko ocean. Siedzę i nie myślę. Bo nie
czas i miejsce. Bo zrozumiałem. Że najpierw trzeba być. Więc
jestem. Naprzeciw Tobie. Naprzeciw słońcu. Naprzeciw nieskończoności, która przede mną otwiera się w tym niezwykłym
widoku. Jestem tu i dziękuję. Jestem wdzięcznością. Nie zachowam tego słońca. Nie zatrzymam jego zachodu. Zdjęcia będą
tylko po to, żeby przypominać. Ale nawet przypominanie nie
będzie najważniejsze. Tak naprawdę nic nie jest ważne. Ogrom
życia, w jakim jesteśmy, przekracza wszystko. Niesie nas i
obejmuje. A my go współtworzymy. Bo do tegośmy powołani.
Bo inaczej nie możemy. Bo od zawsze – tak właśnie miało być.
– No i jak? – pyta Staszek, widząc, że trzymam komórkę w
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ręce.
– Całkiem niezłe zdjęcia – odpowiadam. – No ale to nie aparat, więc pewnie nie takie jak twoje.
– Tam z boku była fantastyczna taka mgła z wody. Świetne
ujęcia zrobiłem.
Kiwam głową. Zostajemy jeszcze trochę na tej plaży. Świat
cichnie, chłodnie, spokojnieje. Znajduję płaski kamyk i rzucam
go w morze. Rzucam tak, by się odbił i rzeczywiście, przeskakuje falę, potem drugą, potem niknie w wiecznym ruchu oceanu. Ludzie po lewej stronie już gdzieś zniknęli. Robi się ciemno. Ruszamy z powrotem. Przed squatem Staszka się żegnamy.
– Cieszę się, że cię spotkałem – mówi.
– Ja też się cieszę, że ciebie spotkałem.
Bo taka jest prawda. Prawda jest taka, że ludzie, których
spotykamy, ubogacają nas sobą. Wnoszą do nas samych coś z
siebie. Trochę jakiegoś światła. Dobroci. Obecności. Szczególnie tu, na Camino. Szczególnie Polacy. Ale nie tylko. Dobrze
tak było go spotkać. Pośmiać się. Pożartować. Myślę, że najważniejsza w kontaktach między ludźmi jest szczerość. Jest
możliwość bycia wobec innych takim, jakim się naprawdę jest.
Po prostu. I wtedy, gdy się jest akceptowanym i spotyka z podobnie szczerą postawą, to dzieją się małe cuda. A może wcale
nie małe? Tylko wielkie? Bo cudami jesteśmy, każde ludzkie
życie to cud. Cud, którego nie jesteśmy autorami, ale możemy
być gospodarzami i współtwórcami. Żegnam się ze Staszkiem i
wszystko, co we mnie dobrego, pozostanie z nim. Moje życzenia, by szczęśliwie dojechał do Polski tym autostopem. By potem się przez życie z wytrwałością i sukcesami przedzierał, jak
przez to Camino. Odwracam się i ruszam w swoją stronę.
Ciemno już. Noc. Życie w barach się dopiero zaczyna. Czas radości. Czas zabawy. Czas bycia razem. Ja jestem niebotycznie
zmęczony. Noga boli trochę mniej. Widok albergi witam z
prawdziwą radością. Wchodzę po schodach na drugie piętro.
Sala prawie pusta. Tylko dwóch pielgrzymów. Reszta poszła się
bawić. Wyciągam mojego arbuza. Kroję go. Sok spływa mi do
gardła. Siedzę na korytarzu. Przez okno widzę miasto. W jakiś
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sposób je kocham. Nie tak jak Santiago, gdzie zostanę już na
zawsze. Ale kocham je jakoś lekko. Bo lekka jest ta noc. Bo
szczęśliwy jest ten dzień, w którym dotarłem do kresu swojej
podróży. Ręce mi się lepią, mam je całe w słodkim soku. Zbieram łupiny, wyrzucam je. Idę do łazienki. Na sali jest ciemno.
Nie zapalam światła. Rozbieram się po cichu. Jutro zostanę na
jeszcze jeden dzień w Finisterze, a może w Fisterze. Nieważne.
Będę musiał sobie znaleźć inną albergę. Potem wrócę do Santiago na jeden dzień. To znów będzie niedziela, więc pójdę tam
do katedry na mszę. W poniedziałek mam samolot. Pewnie noc
z niedzieli na poniedziałek spędzę na lotnisku. Nie wiem, czy
wolno. Ale tak będzie bezpieczniej. Myślę o tym wszystkim,
gdy już leżę na łóżku. Jutro nigdzie nie pójdę. Pojutrze też nie.
Dziwne to. Swoim wysiłkiem, swoją wolą, zbudowałem tę pielgrzymkę, a teraz ona się kończy. I już jej nie będzie. Nigdzie
nie będę musiał iść. Donikąd dążyć. Będę mógł usiąść i korzystać z życia. Iść po to, żeby zwiedzać. Żeby cieszyć się widokami. Nie będę dalej w drodze. Będę odpoczywał. Należy mi się
to. Nie zdaję sobie wcale sprawy, że nie ma odpoczynku. Bo
dni i noce następują dalej po sobie. Bo to są właśnie kilometry
pielgrzymki, którą każdy, także ja, pokonuje. Czy tego chce,
czy nie. Teraz spadam w sen. Ciepły, obejmujący, wszystko tłumaczący. Tłumaczący w sposób, w jaki słowa nigdy nie zdołają
wytłumaczyć. Tłumaczący spokojem, miłością, prawdą. Że jesteśmy chciani. Że życie ma swoje prawa. Że droga to możliwość, a nie przymus. Że na każdego z nas czeka i każdego poprowadzi tak daleko, jak tego zechcemy.
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Dzień 127. Finisterra
Cudny poranek. Stoję zapatrzony w grę kolorów przede mną.
Słońce lada moment wynurzy się zza konturu gór naprzeciwko
mnie. Jeszcze go nie ma. Ale jego złoty blask już rozżarza nieliczne drobne chmury rozsnute nad bladoniebieskim horyzontem. Pędzi to światło ku mnie po wodach zatoki między półwyspem Finisterra a lądem. Ciemne łódki, przycupnięte na wodzie,
jeszcze skulone w swoim śnie. Ale dzień jest wszechogarniający. Jasny. Wielki się budzi. Stoję tak z plecakiem na ramionach.
Wyszedłem z albergi. Już tam nie wrócę. Zaraz pójdę szukać
nowej. Na ten jeden dzień. Na ten ostatni dzień w Finisterra.
Ale jeszcze nie teraz. Wessał mnie ten widok. Przyciągnął. Nie
mogłem powiedzieć – nie. Zresztą może za wcześnie. Pukać i
pytać. Czy są wolne miejsca. Latarnia na tle nieba jest tak szara,
że niemal niewidoczna. Nie wynurzyła się jeszcze z nocy. Jeszcze cień, jaki przychodzi wieczorem, ją przesłania. Jeszcze
światło, które wstaje dopiero zza gór, nie oprószyło wszystkiego blaskiem i kolorami. Czy Bóg jest naszym światłem? Czy
żyjemy w Nim? Czy wydobywa nas, jak to słońce, na powierzchnię bycia? Czy przeglądamy się w Nim jak ta woda?
Czy w Nim jaśniejemy? Czy mienimy się wszystkimi niesamowitymi barwami? Dzięki Niemu właśnie? Czy ostatecznie jesteśmy z Nim jakoś złączeni? Niewymownie, niewypowiedzianie,
nieintelektualnie, pozasłownie? Ale do bólu prawdziwie. I tak
mocno, i tak siarczyście, i tak przejmująco, że nie ma między
nami żadnej bariery oprócz tej, którą sami potrafimy tworzyć,
budować, układać z cegieł pragnienia, tego, co przemija, tego,
co przepada, tego, co nie jest Nim samym. Życiem. Blaskiem.
Nieskończoną Miłością. Zawracam znad zatoki portu. Pójdę
uliczką prowadzącą w górę i będę po prostu szukał. Gdy spoglądam wstecz, powódź blasku zalewa nabrzeże. Powietrze jest
tak jasne, że niemal niczego przez nie nie widać. Cienie są długie. Szyby odbijają słońce. Życie. Dzień. Nowy. Jeszcze jeden,
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w życiu nas wszystkich. Przecież – nie oszukujmy się. Gdyby
nie my, nie byłoby dnia. Żadnego. Byłaby mieszanka różnych
częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego. Raz
większa, raz mniejsza. Byłyby też reakcje i instynktowne działania zwierząt, byłyby rośliny, które nachylałyby się zgodnie w
wewnętrznymi mechanizmami ku słońcu. Ale nie byłoby tego
zachwytu, tego uśmiechu, tego przejmującego doświadczenia
piękna, jakie niesie ze sobą wschodzące słońce. Dzień to my.
Świat to my. To my go tworzymy, w samych sobie. Jesteśmy
stwarzającym świat lustrem. Gdzież by była cała jego cudowność, cała oszałamiająca wspaniałość? Gdyby nie chłopiec, który stanął kiedyś nad brzegiem oceanu, wziął do ręki kamień i
rzucił go. Potem stał. I patrzył. I przed jego oczami świat odgrywał swoje przejmujące przedstawienie. To właśnie zdziwienie, zdumienie, zachwyt – nas tworzą i tworzą ten świat. Z tego
się składa nasze życie. Bez tego nie ma podążania. Woda w porcie ma teraz kolor wczesnego złota. Jeszcze nie takiego białego,
które oślepia, ale takiego ciepłego, miękkiego, lekko rdzawego,
jakby z domieszką czerwieńszej miedzi. Cienie słupków, znaków drogowych, przecinają przejście dla pieszych. Białe pasy
na brukowanej kostce lśniącej we wczesnym słońcu. Prawie
czuję, jak to słońce wpada we mnie. Pod prawe ramię. Do gardła, do serca. Czuję, jakby mnie ta jasność prześwietlała. Jakby
była też we mnie. Bo przecież nie stawiam jej granic. Jestem. W
świecie i dla świata. Jestem częścią Życia. Jestem. A to cud.
Jeszcze większy niż to, co przed moimi oczami. Wszystko jest
cudem chyba. Nic nie jest koniecznością, konsekwencją nieuniknioną, zaplanowanym i zimnym efektem. Tak. W swoich
działaniach, w pielgrzymowaniu, musiałem się posługiwać. Rozumem. Dyscypliną. Organizacją. Konsekwencją. Ale to
wszystko w drugiej kolejności. Bo w pierwszej musi być serce.
A serce to znaczy zachwyt. To znaczy ciekawość. To znaczy jakieś nieopanowane pragnienie, żeby iść. W tym sercu jest to, co
najważniejsze. Jesteśmy sami my. Warto dać mu przemówić.
Warto dać mu dojść do głosu. Warto go czasem posłuchać. Bo
wtedy dzieją się rzeczy niezwykłe. I wszystko może być nie978

możliwie piękne. Zawracam w końcu i raz jeszcze idę uliczką.
Idę bez konkretnego celu, bez adresu, do którego chciałbym
dojść. Zatrzymuję człowieka z plecakiem.
– Nie wiesz, gdzie jest jakaś fajna alberga?
– Tu niedaleko są dwie. W jednej spałem. Bardzo porządna.
Idę we wskazanym kierunku. Po lewej stronie duży napis:
„ALBERGUE POR FIN HUNGARIAN”. Węgierska alberga?
Wchodzę w otwarte drzwi. Rodzaj przedpokoju. Półka na buty,
schody, wejście w lewo. Jakiś mężczyzna podchodzi do mnie i
pyta czym może służyć.
– Czy to Albergue Por Fin Hungarian? – pytam, żeby się
upewnić, bo napis trochę wyżej i może nie te drzwi.
– To Albergue Por Fin.
– Por Fin Hungarian? – upewniam się, bo może to jakaś
inna, podobna.
– Nie. Por Fin to nazwa, a Hungarian to określenie. Ale to
nie jest część nazwy albergi.
– Ale to alberga węgierska?
– Tak. Jesteśmy Węgrami.
– Super. – Zawsze lubiłem Węgrów. Między Polakami i Węgrami była i pozostaje jakaś, jedna z niewielu prawdziwych,
przyjaźń między narodami i społeczeństwami. Nawet nie bardzo wiem, skąd się to bierze. Ale tak po prostu jest. Zawsze
trzymaliśmy za nich kciuki, gdy byli w tarapatach. Oni też nam
pomagali. Jest w tym coś więcej niż polityka, a nawet historia.
Po prostu się lubimy. – To co, mogę zostać dziś u was?
– Tak, ale jest jeszcze bardzo wcześnie. Musimy posprzątać.
Łóżko będzie wolne dopiero gdzieś za półtorej godziny. Jak pan
chce, może pan zostawić plecak tutaj – dodaje, widząc moje
niezdecydowanie.
– Zgoda.
Zdejmuję plecak. Podaję swoje dane. Gospodarz zapisuje informacje. Następnie niewielką, niebieską karteczkę z moim
imieniem i nazwiskiem, przykleja do pokrywy mojego plecaka.
Patrzę jeszcze tak na niego przez chwilę, stojącego przy ścianie.
Będziesz, jak wrócę? – zastanawiam się. A czemuż by miało
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mnie nie być? – odpowiada niemo, ale wymownie. Wstawiam
kije do stojaka i wychodzę. Słońce już wyżej, więc cały koncert
barw i kolorów związany z jego wschodem chwilowo uległ zawieszeniu. Następne przedstawienie o zachodzie i potem znów
o wschodzie. Wzdłuż nabrzeża straganiarze rozkładają swoje
tymczasowe domki. Bluzki, spódnice, pamiątki, drobiazgi. Stalowe rusztowania, płócienne dachy. Uliczny handel jak w całej
Europie, jak w Polsce. Koce, ręczniki i skarpetki wykłada chłopiec afrykańskiej urody. Muszą z czegoś żyć. Dobrze, że nie z
zasiłków, tylko coś robią. Po prawej mogę sobie kupić kołdrę w
gustownej foliowej torbie albo czapki w wesołych, żywych kolorach. Idę dalej. Wchodzę wyżej. Słońce z naprzeciwka wzeszło nad położoną nad horyzontem warstwą chmur i pędzi teraz
ku nam po wodzie zatoki. Morze lśni, mgliste powietrze jest
rozświetlone. Wszystko znów oszałamia przestrzenią i urodą.
Czy ja się kiedyś przestanę zachwycać? Czy ludzie przestaną?
Czy może to już będzie śmierć? Prawdziwsza niż ta fizyczna,
gdy człowiek przestaje się dziwić, zdumiewać i przystawać w
zachwycie. Gdy wszystko już znane, gdy tylko zestawem obowiązków i oczekiwań. Gdy egzystencja staje się mechaniczna.
Gdy spadamy do roli zwierząt albo maszyn, dbających wyłącznie o naoliwienie kolejnego trybu i nic już poza tymi trybami
nie widzących. Idę do supermarketu. Zrobię zakupy na dzisiaj,
potem wrócę do albergi i jak się rozgoszczę, to pójdę do latarni
na końcu świata. Na koniec tego cypla, na którym leży Fisterra.
W sklepie jak w sklepie. Niedrogo i duży asortyment. Szczęśliwy ze swoimi zakupami, wracam do węgierskiej albergi. Tak.
Mogę już wejść i zająć sobie łóżko. Pokój jest na piętrze, ładny,
estetyczny. Łóżka wolne, więc wybieram to na dole i przy
oknie. Na parterze jest sala ogólna ze stolikami, dobrze wyposażoną kuchnią i wyjściem na ogród, w którym można na chwilę
usiąść z herbatą albo kawą. Jem śniadanie. Gdy wracam do sali,
wchodzą do niej nowi goście. Zajmują dwa łóżka naprzeciwko
mnie. Witam się z nimi. To Bill i Josie. Są z Ameryki. Małżeństwo. Wydaje mi się, że w moim wieku lub niewiele starsi. Josie
ma kłopot ze zrozumieniem mojego imienia.
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– Nie wiesz? – pyta ją zdziwiony Bill. – No przecież Zbigniew Brzeziński!
Spływa na mnie olśnienie. Więc moje imię nie jest takie całkiem nieznane i egzotyczne. Mój rodak za wielką wodą zapisał
się na tyle w historii i świadomości Amerykanów, że przypadkowo spotkany jeden z nich je zna. Uśmiecham się mimo woli.
– Co was tu sprowadza? Jesteście pielgrzymami?
– Nie... – kręci głową Bill. – Z naszego kościoła byliśmy na
takim wyjeździe na Bliski Wschód. A teraz, już po, przyjechaliśmy tutaj, bo Josie chciała, żebym zobaczył Santiago i Finisterrę.
– I co? Podoba się wam?
Bill kiwa głową. Mają mnóstwo pytań. O Polskę. O moją
pielgrzymkę. Sami zwierzają się, że to, co zobaczyli w Palestynie i Izraelu, wygląda naprawdę całkiem inaczej niż to, co się
widzi w mediach.
– Życie tam jest bardzo ciężkie. Ale ludzie – nie poddają się
– opowiada Josie.
– Potrafią znajdować radość nawet w sytuacji, zdawałoby
się, okropnej. W ludziach jest dużo dobra. Gdzieś w środku nas.
– Bill opisuje wrażenia z kontaktów z Palestyńczykami.
Chyba tak właśnie jest. Tak jest, jak ci Amerykanie mówią.
Że jest w nas jakiś ogromny ładunek dobra. Jest też ładunek zła.
Ale co mamy począć? Tym złem się przejmować? Zajmować?
Opowiadać? Dobra w ludziach jest więcej niż zła. Gdy uwierzymy, że jest inaczej... to będzie koniec. Koniec wszystkiego.
Wtedy zło zwycięży. Także w ludziach. A może człowiek to
wieczna arena? Ścierania się tych dwóch sił. Szala przechyla się
to na jedną, to na drugą stronę. Tylko Bóg nie rzuca ręcznika.
Bo nie może. Bo nie ma innego wyjścia, jak kochać nas do szaleństwa. Jak trzymać naszą stronę, nawet przeciw nam samym.
Jak wierzyć w nas, nawet jeśli my w Niego wierzyć przestajemy. Życie to spór. Między światłem i ciemnością, nie tą, co otula i leczy, tylko tą, co truje i krzywdzi. Między dobrem i złem.
Między miłością i egoizmem, takim, co za nic ma wszystko
inne i wszystko inne chce poddać swojej woli i kontroli. Ale w
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tym życiu Bóg jest po naszej stronie. To znaczy wszystko jest
po naszej stronie. Nieskończoność. Dobro. Miłość. Wieczność.
Brak granic. Wolność. Tylko wskutek kłamstwa możemy zatracić się w sobie. Wyłączyć z tego cudu, jakim jest bezkresne życie. Tylko wskutek rozpaczy i uwierzenia złu możemy osiąść na
mieliźnie lub na laurach. Uwierzyć, że inni są gorsi od nas. Zrozumieć, że dzieje się nam krzywda i życie nie ma sensu. I w
końcu wpaść we własnymi rękami wykopany dół.
Żegnam się z Amerykanami i idę na koniec świata. Na koniec cypla. Na koniec, na którym jest słynny słupek Camino z
odległością zero kilometrów. Po drodze mijam rzeźbę, sylwetkę
pielgrzyma. Z kijem i w kapeluszu. Ciekawe, dokąd idzie? Wydaje się, że w tym samym kierunku, co ja. Niewiele mu już zostało i tak zastygł. Niecały kilometr dalej znajduję budynek latarni morskiej. Są też stragany i pamiątki. Ceny wysokie, więc
nic nie kupuję. Przy słupku masa chętnych do zrobienia sobie
przy nim zdjęcia. W końcu i ja się wciskam. Łapię go, ale się
pochylam, bo dla mnie jest za niski. Kilkanaście osób stoi obok
i czeka na zdjęcie. Poproszony przeze mnie pielgrzym naciska
spust migawki. Mam to zdjęcie. Schodzę na skały za budynkiem latarni. Dalej już fizycznie się nie da. Przede mną ocean.
Bez końca. Nie. Nie bez końca. Na zachód jest Ameryka. Na
południe... można dopłynąć do Afryki, na południowy zachód
do Ameryki Południowej. Można też okrążyć Ziemię. I zrozumieć, że wszyscy razem na niej żyjemy. Że to jakiś ewenement.
Niewytłumaczalny i niezrozumiały. To nasze na niej zaistnienie.
Robię kilka zdjęć, ale już nie sobie. Już dość. Moja komórka
czasami szwankuje od tego szkwału. Na szczęście po wyjęciu
baterii i ponownym włożeniu wszystko wraca do normy. Idę po
skałach nieco w bok. Zagaduję stojącą kobietę. Jest Niemką,
przeszła Camino Francuskie. Żegnamy się raz jeszcze – Buen
Camino. Gdy wracam, dostrzegam, że można wyjść wyżej, że
na lewo od latarni droga prowadzi na wysokie wzniesienie.
Pewnie stamtąd lepszy widok. Szerszy, dalszy, zapierający dech
w piersiach. Nie chce mi się. Nie mam już sił. Skończyła się
moja pielgrzymka. Już jestem normalnym człowiekiem. Cztero982

miesięczne zmęczenie coraz śmielej przejawia się w moim ciele. Wracam do albergi. Tuż przed tą publiczną jest przystanek
autobusowy. Sprawdzam godziny odjazdów. Autobusów jest
wiele. Nie tym, to innym. Ile się jedzie do Santiago? Pewnie
dwie godziny. To jutro. Dziś wracam do węgierskiej albergi Por
Fin. Z zakupionych zapasów gotuję obiad. Obok mnie jakaś
Węgierka robi leczo. Pachnie niesamowicie. Ale mój makaron
będzie równie smaczny. Po obiedzie wdaję się w rozmowę z
właścicielką.
– Zatrzymałem się u was, bo to węgierska alberga.
Kobieta śmieje się.
– A właściwie to dlaczego? To znaczy dlaczego skoro węgierska, to się pan zatrzymał? – pyta jej młoda córka.
– Bo widzisz, Polacy i Węgrzy od zawsze byli przyjaciółmi
– tłumaczę jej. – Jest takie powiedzenie po polsku – i tu przechodzę na polski – Polak Węgier dwa bratanki i do szabli, i do
szklanki. – Tłumaczę młodej dziewczynie to na angielski.
Jej matka stojąca obok śmieje się i mówi to samo po węgiersku:
– Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
Dziewczę tego chyba nie znało.
– A jak byłem w twoim wieku, to w Polsce lubiliśmy bardzo
taką piosenkę węgierskiego zespołu. Nazywał się Omega. A
piosenka to „Dziewczyna o perłowych włosach”. Straszną karierę robiła w dyskotekach i na zabawach.
Komórka znów mi wysiada. Siedzę przy stoliku. Obok mnie
talerz po makaronie i pusty kubek po herbacie. Wyjąłem po raz
dziesiąty baterię. Wkładam z powrotem. Nic z tego. Ekran cały
świeci się jakimś dziwnym światłem, po czym gaśnie. Wysiadła? Na amen? Nie. Po kolejnym razie znów pokazują się ikony, tylko u góry jakiś wąski pasek innego koloru. Pytam gospodyni, czy tu gdzieś można wydrukować sobie z internetu bilet
lotniczy.
– W barze naprzeciwko – odpowiada.
Sprzątam po sobie i idę do tego baru. Bila i Josie na razie nie
ma. Komputery w tym gastronomicznym lokalu wyglądają na
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trochę przedpotopowe. Na dodatek windows. Płatne za minuty
użytkowania. Nie mam wyjścia. Trzeba wydrukować. To się
chyba nazywa karta pokładowa. Wchodzę na swoją pocztę,
konto założyłem tylko na potrzeby tego wydruku. Wszystko
trwa niemożliwie długo, ale w końcu udaje mi się wydrukować
obydwa dokumenty, kartę pokładową na lot do Madrytu i z Madrytu do Warszawy. Niestety jeden z wydruków jest na papierze, który na dole był wcześniej czymś nadrukowany. Właścicielka tłumaczy mi, że to bez znaczenia, bo liczy się tylko to, co
jest na górze, ale upieram się i drukuję drugi raz. Ta kartka papieru z drukarki ma być moim biletem lotniczym? Nieufnie
przyglądam się stronie A4. Taki świat. Postęp. Pierwszy raz polecę samolotem. Chodzę jeszcze trochę po miasteczku. Ślizgam
się wzrokiem po domach, samochodach, jachtach, krawężnikach. Nigdzie się nie spieszę. Donikąd nie muszę iść. Ciągle
mnie dziwi ta sytuacja. Przez cztery miesiące byłem stale w
drodze. Stale w napięciu. Stale myślący, jak przejść następny
dzień. Jak daleko. Jak przenocować. Jak coś zjeść. A teraz... Po
prostu jestem. Jakby na wakacjach. I dziwne to takie. Gdy wracam do albergi, zbliża się już wieczór. Rozmawiam jeszcze
chwilę z Billem i Josie. Tym razem o historii niedawnej, o polskiej Solidarności. W końcu żegnam się i znów wychodzę. Idę
na tę plażę, na której byłem wczoraj ze Staszkiem. Zbliża się
zachód słońca. Noga mnie boli trochę mniej niż wczoraj. Idę
spokojnie. Rozglądam się. Konsumuję widoki. Plaża jest położona trochę poza miasteczkiem. Skierowana jest wprost na zachód. To znaczy słońce zachodzi centralnie za horyzontem, za
linią cichego dzisiaj oceanu. Dalej już tylko bezkres i gdzieś
tam... Ameryka. Na plaży niemal zupełnie pusto. Oprócz dwóch
postaci daleko po lewej stronie, jestem na niej sam. Słońce spada coraz niżej. Niebo nad nim jest nieskończone, bezgraniczne,
nie ma na nim żadnej chmury. Tylko na prawo i na lewo, od
olśniewającego okręgu słońca, tuż nad linią wody, ułożony jest
cieniutki pasek strzępów pary wodnej. Teraz niewyraźnych,
przyćmionych oślepiającym światłem. Atlantyk jest spokojny.
Będziemy się żegnać. Więc nie ma się co kłócić ani tarmosić,
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ani pokazywać jakichś humorów. Siadamy więc naprzeciwko
siebie i jakoś tak konsumujemy to pożegnanie. Tę wspólną drogę, którą po Camino del Norte przebyliśmy trochę razem. Ja
ciągle i uparcie idący do przodu i on, towarzyszący mi swoim
wiatrem, kołysaniem, błękitem, co uspokajał oczy. Nie było źle
– mówię do niego. Nie będziemy się przecież rozczulać i wpadać w przesadne emocje. Słońce dotyka właśnie powierzchni
wody. Lubię ten moment. Moment, kiedy jego światło biegnie
po powierzchni oceanu, ślizga się po jego falach, mieni w zagłębieniach i wpada wprost do moich oczu. Mógłbym tak siedzieć i siedzieć. Może to jest jakiś wyraz? Wyraz miłości?
Kogo do kogo? Sam już nie wiem. Miłość jest. Wszechogarniająca. Żywa. Prawdziwa. Jest życiem samym. Źródłem wszelkiego życia. Stwarzaniem. Domem, z którego wyszliśmy i daj
Boże, w którym się odnajdziemy. Naszą istotą, którą tak mocno
przecież czujemy, ilekroć kochamy, która tak nas olśniewa, ilekroć ktoś odpowie nam miłością. Ale teraz po prostu jestem. Tu.
Naprzeciw Wszystkiego. Naprzeciw końca mojej pielgrzymki.
Naprzeciw zachodzącego słońca. Naprzeciw tego wszystkiego,
co dopiero będzie. Naprzeciw nieskończoności. Naprzeciw
piękna. Naprzeciw, a właściwie zanurzony, w Życiu. Jutro już
stąd wyjadę. Rankiem. Wczesnym. Więcej tu nie przyjdę. Może
kiedyś? Nie wiem. Nie jest ważne, co kiedyś. Bo Życie zawsze
jest – teraz. I nawet jeśli kiedyś będzie. To przecież wtedy będzie – teraz. Zawsze teraz. Jest. Bezgraniczne i piękne. Odchylam się na ramionach do tyłu. Przesuwam piętami w piasku.
Robię zdjęcie plaży. Tyle śladów w niej znowu. Potem przypływ je zmyje. I znów będą nowe. Bo życie jest cudownym rytmem. Pieśnią miłości. Oceanem falującym treścią i istnieniem. I
jestem wdzięczny. Jestem samą wdzięcznością. Za wszystko, co
mnie spotkało. Za cały ten, niemal bezgraniczny, wysiłek. Za
wszystek ból, co mnie szarpał na tej niezwykłej drodze. Za jej
kurz i brud, i deszcz, i chłód. Za zziębnięcie, co mnie złapało za
gardło, za chwile rozpaczy i osamotnienia, za wszystkich dobrych ludzi, za ten cud pomocy, jakiego doświadczyłem przez
ich ręce, dłonie. Jestem wdzięczny za siebie. Za to, że istnieję.
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Za to, że siedzę, a przede mną te wszystkie niewypowiedziane
widoki. Za to, że jest cicho. Za to, że ocean usypia. Za to, że ludzie się bawią w kafejkach i słuchają muzyki. Za każde dobro,
którego doświadczyłem. Za Twoją obecność. Bo przecież jesteś.
Stale gdzieś przy mnie. Trudno o dokładne twoje imię. Ale nie
w nim rzecz. Nie zamykam się. Tyle Ci nawrzucałem. Tyle nawyrzucałem. Wszystko już dobrze. Fala za falą dobiega do
brzegu. Nie tak jak dawniej. Drapieżnie i z przytupem. Delikatnie. Jakby ocean chciał dłonią tę plażę popieścić. Jakby chciał
powiedzieć – dobranoc. Nie tylko jej. Ale i mi. Wstaję. Otrzepuję się z piasku. Słońce właśnie zgasło za horyzontem. Miejsce pomarańczy i złota zajęła szarość i ciemny granat. Jeszcze
odrobina różu rozkłada się za postrzępioną linią chmur nad krawędzią morza. Ciemno już. Grunt stał się granatowo-szary.
Miejscami wręcz czarny. Wszystko idzie spać. Więc pora i na
mnie. Jeszcze tylko chwilę patrzę w przestrzeń. Nic już nie mówię. Już jest po słowach. Już trzeba robić to, co zrobione być
musi. Muszę wrócić. Wypić herbatę. Położyć się do snu. Jutro,
skoro świt, wstać i ustawić się na przystanku. Potem autobus
zabierze mnie do Santiago. Po raz pierwszy przebędę swoją
drogę autem. Już nie będę chodził. Będę patrzył na mijane krajobrazy przez okna autobusu. I wszystko, co teraz widzę, będzie
jakby minione. Jakby historyczne. Jakby odcięte od rzeczywistości jasną granicą, po której z jednej strony jest bieżąca realność, ta dotykalna i doświadczana, a z drugiej są baśnie, historie
i cała umowność. Ale tak się nie stanie do końca. Bo byłem
prawdziwy. Bo się nie zawahałem. Bo nie udawałem. Dlatego
to wszystko będzie we mnie na zawsze. Bo ja, w jakiś sposób,
jestem częścią tego wszystkiego. Bo życie jest. Nie na niby.
Tylko strasznie dotykalnie. Gdzieś w nas. I jest, i będzie. Ta cisza nad Atlantykiem, ten cień coraz gęściej ścielący się nad
wodą, ta noc, co zakwita gwiazdami nade mną. Ta droga,
gorzko-słodka, na której przyszło mi tyle doświadczyć. Palą się
światła latarni. Młodzież się śmieje i dokazuje. Starsi ucztują w
dziesiątkach barów. Miasto żyje. Ja przez nie przechodzę. Życzę mu dobrze. Życzę mu dobrej pogody. Dobrych ludzi. Powo986

dzenia w interesach. Zrozumienia u niewyrozumiałych. Życzę
mu, żeby dawało ludziom wytchnienie i schronienie. Żeby napełniali je swoim śmiechem. Żeby się tu ludzie kochali. Żeby
znajdowali to, czego potrzebują. Idę inną drogą, niż przyszedłem. Zawsze warto poznać coś nowego. Zobaczyć rzeczy i rzeczywistość z innej, nowej strony. Zawsze warto poznawać.
Wchodzę do albergi. Ładnie tu. I ciepło jakoś. Chciałbym.
Chciałbym tu kiedyś wrócić. Ale to nie konieczność. Tylko takie nieśmiałe życzenie. Bill i Josie gdzieś wybyli. Przebieram
się i rozpinam mój śpiwór. Gdy go zapinam i zamykam oczy, na
myśli mam tylko to jedno słowo. Słowo, które we mnie brzmi.
Słowo, którym jestem. Słowo, którym się wyrażam. Słowo, którego nie wypowiadam. – Dziękuję. I to słowo mnie zabiera ze
sobą. Raz jeszcze w noc. Raz jeszcze w ramiona życia. Raz
jeszcze, by zwrócić mnie światu. Już nie takiego samego.
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Dzień 128.
Santiago de Compostela
Stoję na przystanku przed publiczną albergą w Fisterra. Dziś
wsiądę do autobusu. Nie będę już szedł. Moja droga nieodwołalnie się skończyła. Z tobołkami, z plecakami obok mnie wielu
pielgrzymów. Pielgrzymów? Turystów? Wędrowców? Czy to
ważne? Nieważne. Czekamy tu razem na transport do Santiago.
Piętnaście minut przed planowanym odjazdem podjeżdża jakiś
autokar. Nie wiem, czemu wcześniej. Z szybkich konsultacji z
anglojęzycznym pielgrzymem dowiaduję się, że można wsiąść
do tego, ale będzie po drodze przesiadka. Wsiadam. Plecak
wcześniej wkładam do przepastnego bagażnika.
– Kierowca powie nam, kiedy będziemy się przesiadać?
– Powie. – Pielgrzym, którego wcześniej zaczepiłem, kiwa
mi głową.
Siadam przy oknie. Autobus rusza. Właściwie to rusza krajobraz za oknem. Dlaczego mam sobie przypisywać ten ruch?
Może ja stoję w miejscu, może to życie mnie mija? Teraz przecież nic nie robię. Nie idę, nie wysilam nóg, mięśni, umysłu. Po
prostu siedzę. Widzę okolice, przez które szedłem. Po chwili
całkiem inne. Widzę ludzi z plecakami, idących poboczem drogi. Tu szlak czy się zgubili? Czy po prostu idą, bo chcą? Jak ja z
Ribadeo. Dziwi mnie to przesuwanie się drzew, ulic, budynków.
Zręczność autobusu, który sprawnie zmienia kierunek, sunie po
wijącej się szosie w lewo, w prawo, w lewo. Nigdzie nie idę, a
przemieszczam się. Patrzę jak zauroczony na to wszystko, co za
oknem. Z Santiago do Finisterra idzie się trzy dni. Ja teraz przejadę ten dystans w około dwie godziny. Autobus się zatrzymuje.
Kierowca wstaje i coś mówi do nas.
– Teraz – kiwa mi pielgrzym w czapce, którego wcześniej
pytałem o przesiadkę.
Wysiada większość z jadących tym autobusem. Przed nami,
kilka metrów dalej, jest inny. Przenosimy do niego bagaże.
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Wsiadamy. Ten już jedzie do Santiago. Siadam tym razem na
miejscu z samego przodu, obok kierowcy. Będę miał lepszy widok na wszystko. Na samolot też jeden bilet kupiłem przy
oknie. Na tę dłuższą trasę, z Madrytu do Warszawy. Chcę widzieć. Popatrzeć. Z góry na to wszystko. Co mi się przydarzyło.
Co sam zrobiłem. Co – można powiedzieć w przenośni i dosłownie – przeszedłem. Autobus na każdej nierówności się kołysze. Z każdym ugięciem się zawieszenia spod podłogi dobiega dość przeraźliwe skrzypienie. Dołek – skrzyp, górka –
skrzyp. Kierowca włącza muzykę. Gdy autobus wydaje z siebie
coraz głośniejsze piski i jęki, podkręca po prostu głośność piosenek Bruce’a Springsteena. Nie mam nic przeciwko. Lubię
Bruce’a. Ufam też, że autobus się nie rozpadnie. Że piszczące
elementy podwozia nie rozerwą się na jakimś zakręcie, że nie
pojedziemy prosto tam, gdzie drogi wcale nie ma, tylko rząd
drzew albo jakieś manowce. Szkoda drzew by było. Szczęściem, skrzypiąc i zawodząc, ogłuszając muzyką amerykańskiego rockmana, autobus dociera do Santiago. Znajome to miasto.
Znajome te ulice. Wszystko tu znajome. I bliskie. Czas nie gra
roli. Nie gra roli, bo można być koło kogoś całe życie i nigdy
go nie poznać. Nigdy nie dotrzeć do czyjegoś wnętrza, nigdy
nie pozwolić się dotknąć, tak do głębi, tak bez barier. I można
na chwilę, ale tak naprawdę. I wtedy to pozostaje. Bo kontakt
był prawdziwy. Bo się człowiek nie oszczędzał. Tak właśnie
spotkałem to miasto. W taki bezpośredni i najbardziej otwarty z
możliwych sposobów. Dlatego jest i pozostanie mi znajome.
Dlatego czuję się i będę się czuł tu u siebie. Dlatego twarz mi
się śmieje, gdy je znów widzę. Dlatego pozostaniemy już na zawsze sobie bliscy. Dworzec jest przestronny. Gdy wychodzę,
próbuję jeszcze raz uruchomić komórkę, by odświetlić mapę
miasta. Nic z tego. Ekran od Finisterry pozostaje kolorową plamą. Nic nie mogę poradzić. Komórka działa, bo pojedyncza linia pikseli u góry ekranu zmienia barwę, gdy naciskam na miejsca, gdzie winny się mieścić ikony programów. Ale nie widzę
nic. Wychodzę z dworca i po schodach schodzę w dół. Pamiętam, że widziałem reklamę albergi Aquarius. To było przy zej989

ściu z Monte do Gozo do Santiago. Do Monte do Gozo nie chce
mi się już iść. To jedna noc. Zostanę na nią w Santiago. Jutro na
lotnisko i przebyć tam do rana. Pytam jakichś przechodniów o
tę albergę. Wskazują mi kierunek i idę dalej. Potem jeszcze dwa
razy pytam, aż dochodzę do długiego, zawiniętego lekko budynku. To właśnie alberga Aquarius.
– Czy mogę zostać?
– A ma pan paszport pielgrzyma?
Pokazuję paszport.
– Może pan zostać. Dziesięć euro.
Płacę. Dziewczyna wstaje i prowadzi mnie na miejsce noclegowe. Trochę hippisowska ta alberga albo w stylu New Age.
Długi korytarz. Pokoje porobione są z tkaniny. Wchodzimy do
takiego, zbudowanego z wiszącego materiału, pomieszczenia.
Po prawej stronie jest pojedyncze łóżko. Po lewej piętrowe. Dostaję to po prawej. Dziękuję i siadam. Mało dziś chodziłem, a
jestem zmęczony. Kładę się na pół godziny. Wstaję. Dziś sobota. Trzeba iść kupić coś do jedzenia. Jutro nie będzie na to szansy. No, może bagietka w piekarni. Wychodzę i idę tymi samymi
ulicami. Tymi samymi ulicami, co dokładnie tydzień temu, gdy
po raz pierwszy tu dochodziłem. Na wspomnienie tamtego czasu, tamtej chwili, coś się we mnie odzywa. Uśmiecham się
znów. Polubiliśmy się. Ja i to miasto. Docieram do starówki.
Wędruję w stronę katedry. Mijam kobziarza w bramie prowadzącej na Obradoiro. Katedra wysoka, górująca nad placem, górująca nad ludźmi. Mierzy w niebo. Gdzie my mierzymy?
Gdzie mierzę ja? Czy też w niebo? Czy raczej w ziemię? Pewnie różnie to bywa. A niebo jest w nas. Albo i piekło, zależnie
od tego, co kto ma w sercu. Dla innych. Dla siebie. Dla świata.
Co ja mam w sercu? Idę jeszcze raz do katedry. Spokojnie chodzę i oglądam. Teraz dopiero dokładniej przyglądam się organom, fantastycznie zawieszonym nad główną nawą. Spokojnie i
uważnie patrzę na dekoracje, złocenia, elementy wystroju. Zadzieram głowę i szybuję spojrzeniem po łukach sklepienia. Klękam i modlę się. Nawet nie bardzo wiem, jak. Po prostu. Tak.
Milknę. Na chwilę. Na minutę. Na jakiś czas. Nie ma potrzeby
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ciągle gadać. Nie ma potrzeby ciągle mówić. Między tymi, co
się znają, czasem bez słów dochodzi do porozumienia... Wreszcie wstaję. Idę wzdłuż bocznej nawy. Spotykam na ścianie popiersia Jana Pawła II i Benedykta XVI. To Polak, Jan Paweł
Wielki, zainicjował na nowo ten fenomen ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela. Był tu dwa razy. Bo był pielgrzymem. Jak żaden inny papież. Bo wychodził do ludzi. Bo ludzie są drogą kościoła – tak mówił. Dobrze mówił. Tylko czy
wszyscy to rozumieją? Błądzę, chodzę, spajam się z tą katedrą.
Z tym, co sobą reprezentuje. Z tymi wiekami, które w niej są.
Wiekami modlitw. Wiekami nadziei. Wiekami wiary w to, że
nie jesteśmy sami. Że nie przepadniemy. Że życie jest większe,
niż nam się wydaje. Wychodzę z powrotem na Obradoiro. Ruszam w kierunku supermarketu, który pamiętam z poprzedniego
pobytu w tym mieście. Idę, nie spiesząc się. Doświadczam mojego bycia tutaj. Jestem. Każdym krokiem. Każdym przejściem
przez ulicę. Każdym widokiem witryny. Każdym mijanym człowiekiem. Słońcem, które spada teraz na domy i dachy. Deszczem, który przecież też się pojawi. Na ten czas jestem częścią
tego miasta. Jego mieszkańcem i obywatelem. Bo pielgrzymi są
obywatelami i mieszkańcami Santiago. Choć mieszkają tu na
krótko i są ledwie parę dni. To jednak bez nich przecież Santiago nie byłoby sobą. Nie byłoby świętym Jakubem z pola
gwiazd. Byłoby jednym z setek czy tysięcy miast europejskich.
Ani dużym, ani małym. Ani specjalnie malowniczo położonym.
Byłoby miastem z zabytkami i kilkoma nowocześniejszymi
dzielnicami. Lotnisko oczywiście by pozostało. Ale ruch na nim
nie byłby już ten sam. I wszystko byłoby smutniej. I bardziej
sennie. I ciemnych ptaków na niebie byłoby więcej. A tak. Kolejne objuczone postaci idą uliczkami tego miasta niekończącym się strumieniem. Idą i znajdują. Bo nie sposób zgubić, tak
naprawdę, czegoś na tej drodze. Bo tu każdy znajduje. Każdy
coś innego. Każdy coś swojego. Może tak naprawdę – znajdujemy siebie? Bo siebie gdzieś pogubiliśmy. W tej szaleńczej codzienności. W tym pędzie, do którego skłania nas świat. W zamknięciu, w powtarzalności, w kłamliwym strumieniu informa991

cji, co się wlewa do naszych oczu i uszu z tych nowoczesnych
środków przekazu. Zakupy robię udane. Po raz ostatni. Po raz
ostatni ugotuję sobie obiad. W sumie to jedyna z czynności, jakiej nie musiałem się uczyć na pielgrzymce. Jestem całkiem dobrym kucharzem i zrobić obiad to dla mnie żaden problem. Tu
opanowałem wersję uproszczoną. Kaloryczną. Zawierającą to,
co niezbędne. Żeby móc dalej iść. Żeby przetrwać. Żeby, jak to
mówią Polacy, dać radę. Z siatkami pełnymi zakupów wracam
do Aquariusa. Widzę inną albergę położoną trochę wyżej, tuż
przy ulicy. Nie trzeba by schodzić mocno w dół i się gimnastykować. Następnym razem. Następnym razem może spróbuję w
tej drugiej. Cena, jak wnioskuję z informacji wywieszonych za
szybą, taka sama. Więc nie ma tragedii. W Aquariusie okazuje
się, że za uruchomienie maszynki elektrycznej trzeba płacić.
Trudno się mówi. Wrzucam euro i gotuję swój makaron. Gotuję
też przy okazji wodę, bo płaci się za pracę całej maszynki. W
trakcie wychodzę do swojego „pokoju”. Zostawiam część rzeczy. Wracam. Makaron wykipiał i przypala się na płycie maszynki. Zmniejszam grzanie. Niepotrzebnie przykryłem pokrywką. Sprawdzam. Dobre. Wyjmuję talerze i sztućce. Tworzę.
Smak. Sytość. Dostatek, który za chwilę dosięgnie mych ust.
Pozwoli dalej żyć, funkcjonować, chodzić. Smakuje mi. To, co
zrobiłem. Jacyś inni pielgrzymi przechodzą. Wstaję i podchodzę do maszynki. Zaczynam ją czyścić. Jakaś młoda Hiszpanka
podchodzi do mnie.
– Daj spokój. Po co to robisz?
– Bo... – nie bardzo ją rozumiem – zabrudziłem.
– To co? Oni są od czyszczenia. Co cię to obchodzi?
Dziewczyna wychodzi. Czyszczę dalej. Wycieram. Jest, jak
było. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się jej kliencko-biznesowe podejście do sprawy. Podejście do życia. Podejście do bycia. To nie tak. To nie chodzi o to, żeby coś za coś i jak najwięcej za jak najmniej. To biznesowe podejście wkrada się w postawy, w relacje międzyludzkie. Nie, nie można go całkiem ganić. Czasem bywa konieczne. Ale jak się poza nie nie potrafi
wyjść. Jak stanie się ono wewnętrzną postawą człowieka. To
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biada. Biada wszystkim innym i biada temu człowiekowi. Bo
życie to nie biznes. Bo życie to bycie razem. Bo nic mi się nie
stanie, że wyczyszczę tę kuchenkę. Bo dostałem tyle. Za darmo.
Bo w końcu żyję. A nie kupiłem tego życia. Nie wygrałem go
na loterii. Nie wypracowałem w nadgodzinach. Wszystko
mamy za darmo. Cały świat. Cały nasz ból. Całą wspaniałość
życia i dobra, jakie nas czasem spotyka. Wszystko. Więc warto
czasem wyjść. Poza wpierany nam model biznesowy. Model,
który ma swoje miejsce. Ale ograniczone. I warto te granice
utrzymywać. Żeby się nie rozplenił. Żeby ludzie byli dla innych
ludźmi. A nie klientami i dostawcami. Uczuć, pieniędzy, opieki,
zabawy. Myślimy, że zyskujemy, przyjmując ten roszczeniowo-egoistyczny model życia. A tak naprawdę tracimy.
Odziera on nas ze wszystkiego, co wielkie, co przekracza maszynowo szaleńcze nastawienie na zysk.
Wieczorem wychodzę jeszcze przed albergę. Trochę chodzę
w najbliższej okolicy. Zmęczenie prowadzi mnie z powrotem.
Jutro wstanę i już nie wrócę. Pójdę jeszcze na mszę do katedry.
Może sfilmuję Botafumeiro. Na komórce nic nie widać, ale pamiętam sekwencję naciśnięć prowadzącą do uruchomienia kamery. Może więc mi się uda. Tylko czy będzie można zostawić
tu plecak? Tak byłoby najwygodniej. Pójść na mszę na lekko.
Potem wrócić. Wziąć plecak i pojechać na lotnisko. Potem...
Potem będzie potem. W moim „pokoju”, naprzeciwko mnie
leży dwóch pielgrzymów. Niestety. Cuchną niemożliwie. Co
mam zrobić? Kazać im się przebrać? Przeszukać, czy nie trzymają śmierdzących skarpetek pod łóżkiem? Na szczęście jest
jakiś przewiew. Wsuwam się do śpiwora. Kulę się w nim, jakbym szukał schronienia. Jakbym się chciał w nim schować. Jakbym chciał się zapomnieć. Przebyć jakoś. Światła w alberdze
gasną. Mnóstwo gości. Pewnie mają pełną obsadę. W końcu
ściągają tu ludzie z całego świata. Prostuję nogi. Prostuję plecy.
Oddycham głębiej. Jestem już jutro. Już idę do katedry. Już robię ostatnie zdjęcia. Już wsiadam do autobusu na lotnisko. Patrzę na jego budynek. Zastanawiam się, z którego stanowiska
będzie odlatywał samolot. I wcale nie wiem. Że już śnię. Bo nie
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wiem nic. Bo po raz sto dwudziesty ósmy Bóg we własnej osobie ujmuje moją świadomość w swoje dłonie. Przygląda mi się.
Z ciekawością. Z małym zdumieniem.
– I gdzieś ty zaszedł, Zbychu? – pyta i na pewno słyszy odpowiedź. Odpowiedź, której udziela mu moje serce. Nawet wtedy, gdy tego nie wiem. Bo tak naprawdę niewiele wiem. Oprócz
tego. Że życie jest. Bezgranicznym cudem.
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Dzień 129.
Santiago de Compostela
Piękny ranek. Słońce, błękit, odświętnie wyglądające ulice i
budynki. Niedziela. Ulicami podążają pielgrzymi. Idę i ja. Mam
wolne dłonie i plecy nieobciążone codziennym ładunkiem
wszystkich niezbędnych pielgrzymowi rzeczy. Szefowa Aquariusa pozwoliła mi zostawić plecak w schronisku. Jestem spokojny o to, że tam na mnie zaczeka. Więc idę. W to przedpołudnie do katedry. Po prawej niewielka piekarnia. Wchodzę. Kupuję bagietkę. Zjem, zanim dojdę. Poza tym do mszy mnóstwo
czasu. Witam się z uliczkami starego miasta. One, chyba jak ludzie i rośliny, po prostu potrzebują słońca. Mogą znieść deszcz,
pochylić się, przycupnąć, przebyć czas słoty. Ale rozkwitają dopiero na słońcu. Dopiero wtedy pokazują wszystkie swoje barwy, kształty, niespodzianki. Dopiero wtedy uśmiechają się witryny, dopiero wtedy zapraszają place i ławki. Dźwięk kobzy
witam jak coś naturalnego. W sumie dziwnie, gdyby go nie
było. Katedra jest dumna i wypoczęta po nocy. Jakby trochę
wyższa i bardziej z siebie zadowolona. Jakub odwrotnie. Hen,
wysoko wpadł w zadumę i patrzy w dal, bo widoczność wyjątkowa. Patrzy tam hen, ponad te pola i góry. Co widzi? To już
tylko on wie. Przyjemnie tak być w tym wielokolorowym tłumie. Przyjemnie gryźć świeże pieczywo. Przyjemnie nie mieć
na sobie ciężkiego rynsztunku. Przyjemnie jest być. Plac jest
szeroki. Niebo bezchmurne. Ludzie weseli i jacyś ożywieni.
Ot... zmienność losu. Zmienność czasu. Zmienność okoliczności. Falowanie życia, którego doświadczam, stojąc na Obradoiro.
Czas na ostatni akord. Zakup pamiątek do domu. Dla bliskich, dla drogich mi ludzi. Wchodzę do sklepiku. Wychodzę.
Idę do następnego. Porównuję ceny, oglądam asortyment. Decyduję, co będzie najlepsze i liczę w pamięci, ile sztuk czego.
Ceny są umiarkowane, produkty dobrej jakości. Jakoś tak prze995

niosą tę część świata, tę część czasu, do potem, do tam, do mojego domu, do przyszłości. Choć przecież to wszystko i tak na
zawsze już we mnie pozostanie. Bo nic nie ginie. Nie przepada
w otchłani. Bo wszystko jest. A najbardziej to, przed czym
otworzyliśmy kiedykolwiek swoje serce. Najpierw kupuję breloczki. Są użyteczne i trwałe. Można je mieć przy sobie. Dotykać w kieszeni. Patrzeć, jak kołyszą się u kluczyka w stacyjce
samochodu. To dobry zakup. Wybieram następne. Muszle muszą być. Bez muszli nie byłoby Camino de Santiago. I koniecznie z krzyżem. Tym czerwonym, jakubowym. Kupuję jeszcze
różańce, inne pamiątki. Na końcu niewielki słupek. Jest na nim
żółty symbol muszli świętego Jakuba na niebieskim tle i niżej
żółta strzałka. Ta strzałka pokazuje kierunek. Ta strzałka mówi,
że trzeba naprzód. Że jest się na drodze. Na szlaku. Dokąd? Do
życia, do Boga, do wieczności, do ludzi, ostatecznie rzecz biorąc, także do siebie. Bo siebie nie znamy i poznać nie możemy,
wbrew zachęcie starożytnych Greków. Nie możemy siebie poznać ani spotkać, jeśli siebie szukamy. Bo nie tak jesteśmy zbudowani, stworzeni, bo nie tak istniejemy. Możemy siebie spotkać, tylko z siebie wychodząc, tylko idąc poza, tylko przekraczając to, co znane. Bo ostatecznie nasza prawdziwa twarz...
Resztę czasu przed mszą postanawiam spędzić w kolejce do
wejścia katedry. Dziś wejdę dużo wcześniej. Zajmę sobie miejsce w nawie bocznej. Zrobię zdjęcie albo film temu latającemu
kadzidłu. Dołączę do tłumu jego wyznawców. W reklamówce i
w saszetce mam wszystkie zakupione pamiątki. Będą ze mną na
mszy. Jakoś tak uświęcą się dodatkowo, po partyzancku. Może
nabiorą jakichś własności? Sam się z tego śmieję.
W środku od razu szukam ławki. Wolne są ostatnie po prawej stronie od ołtarza. Siadam z samego brzegu. Siedzę i patrzę.
Wszystko jakby oddalało się już ode mnie. Cała moja pielgrzymka, moja bytność w tym mieście, moja obecność w tej katedrze. Jeszcze tu jestem, jeszcze jestem na pielgrzymce, ale
jakby już mnie tu trochę nie było, jakby istnienie moje tutaj ulegało już teraz pewnemu zamgleniu, jakby niewidocznie mieszało się z przyszłością, jakby dni, które stoją u progu, już teraz,
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mocą jakiejś czasoprzestrzenno-duchowej dyfuzji, przenikały
do chwili obecnej, do mojej świadomości, do tego, jak jest. Jakby cały czas i całe życie było jedną ciągłą całością, a nie szeregiem dni, klatek, które można oddzielić od siebie, oprawić w
ramki i mówić o nich w oderwaniu od całej reszty. Nie. Dni, jak
te fale na powierzchni wody, nie są oderwane od siebie. Zupełnie przeciwnie, są ze sobą ściśle związane. Gdzieś tam łączą się
ze sobą i jeden bez drugiego nie istnieje, i jeden trochę istnieje
w drugim. Przyjąć więc możemy całość albo nic. Więc i ja
przyjmuję, te dni, które nadchodzą i ten dzień, który jest teraz.
Wszystko splata się ze sobą, wiąże, przenika. Ten ksiądz, który
właśnie rozpoczyna swoimi słowami mszę świętą w Santiago,
ten pociąg, którym będę jechał do domu, ulice mojego rodzinnego miasta, ścieżki wzdłuż lasu mojego dzieciństwa, wszystko
jest razem, tu i teraz, w tej chwili i w tym momencie. Nie ma
niczego, co byłoby oddzielne. Odłączone. Gdzieś zamknięte
albo schowane. Nieobecne. Więc wymawiam po polsku słowa.
Słowa, które dawniej kościół wymawiał po łacinie. Ale przyszła
zmiana i teraz jest łatwiej. Chyba że się jest w obcym kraju. Nie
przeszkadza mi to. Znam treść i formę. Na znak pokoju podaję
ludziom rękę i mówię po polsku: Pokój z tobą. Bo tak jest
prawdziwie, a kłamstwo to niebyt. Prawda właściwie jest po
prostu istnieniem. Kłamstwo odmową istnienia, jakimś szaleńczym buntem. Jakimś wariacko-desperackim gestem sprzeciwu.
Wobec tego, co jest. Wreszcie czas komunii. Tego najważniejszego momentu. Starszy ksiądz w złoto-białym ornacie podchodzi w moją okolicę z kielichem, który zawiera małe białe krążki. Ludzie otaczają go. On rozdaje do rąk. Przychodzi kolej na
mnie. Polakiem jestem, to składam ręce i otwieram usta. Ksiądz
chowa biały krążek do kielicha, kładzie mi dłoń na ramieniu,
coś mówi, a potem obraca się dalej. Zaraz, zaraz! Czekaj no ty!
Zaczynam wydzielać z siebie gesty i słowa, ponownie zwracające uwagę starszego kapłana. Werbalnie się nie rozumiemy, ale
chyba dotarło do niego. Otrzymuję w końcu komunię na język.
Draka trochę się zrobiła. Klękam w ławce. Modlę się. Wokół
mnie tłok i kakofonia różnych dźwięków. W tle śpiewanie. Ko997

ścielny chór w Santiago śpiewa piosenkę Leonarda Cohena. Na
chwilę wypadam z tego hałasu, z tego rozgardiaszu, ze wszystkich dźwięków, jakie są dookoła mnie. Wypadam nawet z tego
dnia, z obecności wszystkiego, co było i będzie. Mówię. Nawet
nie wiem, czy to ja mówię. Dziwne te słowa. O ile to są słowa.
Jakoś tak zadzierzgam przymierze. Z Bogiem, ze sobą, z życiem, ze światem. Nieudolnie. Niedoskonale. Niepoprawnie.
Pewnie niewłaściwie. Na swoje usprawiedliwienie mogę tylko
powiedzieć, że prawdziwie. Msza pędzi ku końcowi. Prowadzona jest sprawnie i bez rozwlekłości. Jeszcze chwila i już można
wyjąć komórkę. Oczywiście widzę tylko pasek pikseli u szczytu
ekranu. Ale dotykam na pamięć miejsc, gdzie powinny być ikony uruchamiające kamerę. Kadzidło najpierw podskakuje, potem podciąga się, zaczyna się huśtać, rozpędza się, mknie, pędzi, szybuje. Mało nie rozbije się o sklepienie katedry. Mogliby
to sklepienie odmalować albo jakoś oczyścić. Źródło aromatycznego dymu fruwa w obie strony, unosi się, a za nim podążają setki obiektywów, aparatów, komórek, oczu. Pędzi, zdawałoby się, tak wysoko, że niemożliwe. To właśnie nas oszałamia.
To nas właśnie pociąga. Do tego właśnie tęsknimy. Tego pragniemy. Tego, co... niemożliwe. Nasze pragnienia bowiem nie
mają granic ani hamulców. Pragniemy wszystkiego i jeszcze
dużo, dużo więcej. Bo jest w nas jakieś wspomnienie, że bezkres jest naszą ojczyzną, że bezgraniczność jest nam pisana, że
Życie jest większe niż wszystko, cokolwiek jesteśmy w stanie
pomyśleć. Więc patrzymy na to, co się wybija ponad. Na to, co
przekracza. Bo sami przekraczać chcemy i pragniemy. Nasze
sytuacje. Granice społeczeństw i państw. Nasze ograniczenia.
Nasz lęk. Nasze obawy. Nasze cierpienie. Bo w życiu jesteśmy
zawsze pielgrzymami. I jakoś to wszystko tak jednym jest. Ta
niezbywalna pamięć o naszym przeznaczeniu i pochodzeniu, to
nieuniknione pielgrzymowanie, jakim jest życie i jakim jest, niczym w pigułce, pielgrzymowanie do apostoła pańskiego w
Santiago. Był bratem Jana. Łowił ryby. Miał swój biznes. I
przyszłość. I Życie, w osobie Jezusa, wyrwało go z tego wszystkiego. I postawiło na szlaku. Ponoć tu w Hiszpanii opowiadał o
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tym, że Jezus żyje. Że umarł, ale jest. Że królestwo jest blisko.
Widać, z perspektywy dwóch tysięcy lat, wcale nie tak blisko.
Ale czym jest odległość? Czym jest czas? Czy naprawdę od
chwil dzieciństwa cokolwiek nas dzieli? Czy to naprawdę było
albo jest daleko? Czy nie jest tak, że to wszystko jest tak samo
blisko, jak wczorajszy albo jutrzejszy dzień? Raz jeszcze klękam. Raz jeszcze się modlę. Ostatni raz w katedrze w Santiago
de Compostela. Raz jeszcze wypowiadam to jedno słowo. Żadne inne być nie może. Każde inne byłoby błędem, zupełnie niewybaczalnym. Nie wybieram tego słowa w konkursie, w badaniu, wskutek analizy. Nie rozważam, czy je właśnie wybrać, czy
może jakieś inne. A może w ogóle trzeba ubogacić wypowiedź,
bo świat słowami żyje i słowami się karmi. Więc więcej znaczy
lepiej. Takich wyszukanych, dostojnych prawych i mądrych
słów. To zawsze jest takie pytanie, na które nie znam pełnej odpowiedzi. Czy gdy mówię tak po prostu, to ja mówię czy mówi
coś, co jest jakoś we mnie? Coś, co głębsze niż moja świadomość, moja uwaga, moje spostrzeganie. Więc to słowo wypowiadam raz jeszcze: Dziękuję.
Ulice znów ludne, trochę zatłoczone. Handel, gastronomia,
pielgrzymi w kolejce do biura, które wydaje kompostelki.
– Zbigniew! – Słyszę czyjś głos. Przede mną jasnowłosy
mężczyzna i kobieta. Znam ich, ale nie wiem skąd. Zaraz, zaraz... – Nie pamiętasz nas? Jestem Liam, jesteśmy z Australii!
– O matko! Jasne! – Czuję się trochę zawstydzony moją
spóźnioną reakcją.
Są uśmiechnięci. Szczęśliwi. Promieniują tym szczęściem. I
nasze spotkanie też jest szczęśliwe. Znaczy ono, że pielgrzymi
docierają do celu. Że na długiej drodze niewygód, czasem niepewności, na którą się zdecydowali, doszli do końca. Że dotarli
do miasta apostoła. Że Camino de Santiago było dla nich szczęśliwe. Jeszcze chwilę dzielimy się wrażeniami, informacjami.
Ale czas się rozstać. Życie ma swoje prawa, bo to też pielgrzymka, bo następne dni, kilometry, ludzie, sprawy już czekają
na nas. Wspaniale było ich spotkać. Tydzień po tym, jak dosze999

dłem do Santiago. Szli powoli. Dużo wolniej niż ja. Zatrzymali
się tu na trochę. Więc oto znów się zobaczyliśmy. Bóg, który
jest życiem, ma dla nas swoje niespodzianki. Ma je tak długo,
jak długo damy radę iść. Jak długo nie usiądziemy, przekonani,
że już nie ma sensu albo że tu będzie najlepiej i już dość, i nie
ma po co. Zawsze jest po co. Bo to, w czym jesteśmy, jest większe od nas.
Wędruję z pamiątkami po raz ostatni przez stare miasto. Gdy
przechodzę asfaltową, okalającą je ulicę, zatrzymuję się i siadam jeszcze na chwilę na długiej ławce. Obok mnie leży na niej
jakiś mężczyzna. Ma siwe włosy, pomarszczoną skórę i jakiś
zniszczony, ciemny garnitur. Raczej nie wygląda na pielgrzyma.
Po paru minutach wstaje i sennie idzie dalej. Z góry schodzą
kolejni pielgrzymi. Ciągle nowi. Przyglądam się chodnikowi
lśniącemu w słońcu i czytam wyryty na nim napis: „Europa została zbudowana na drodze pielgrzymów do Composteli”. Chyba rzeczywiście. Świadomość Europejczyków jakoś wynika z
tego pielgrzymowania. Bo dawniej wyjść z domu i ruszyć w
taką drogę było jeszcze bardziej nie do pomyślenia niż teraz.
Ale Europejczycy wychodzili. I tak powstało Camino. Droga
wśród pól, gór, lasów. Droga, która męczy upałem, rani nierównościami terenu, mrozi chłodem, smaga deszczem. Droga, do
której tęskni każdy, kto raz nią szedł. Droga, na której ludzie
spotykają innych ludzi. Spotykają przyrodę, zmęczenie, radość i
zmaganie się z przeciwnościami. Droga, która w końcu pokazuje nam prawdę o nas samych. Że jesteśmy dla innych. Że jesteśmy warci wszystkiego. Że życie to droga. Że warto dążyć. Że
na tej drodze wszyscy jesteśmy braćmi. Nikt nie jest większy
ani mniejszy. Jest ta droga, to Camino, jakąś kwintesencją życia. Jakimś momentem, w którym możemy się przejrzeć. Zobaczyć dokładniej. Ostatecznie – samych siebie. I pozwolić sobie
na miłość. Do tego wszystkiego. Co nam na niej dane. Choćby
gorzkie i ostre, to na Camino można zrozumieć, że po prostu
jest częścią. Czego? Życia, przez które idziemy, w którym
idziemy, którego częścią jesteśmy.
Wstaję i idę do albergi. Już czas. Zabrać plecak. Poszukać
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autobusu. Martwią mnie trochę moje kije trekkingowe. Dowiedziałem się, że nie można ich zabrać na pokład samolotu. Bo to
może być narzędzie terrorystyczne. Więc w bagażu podręcznym
odpada. A na bagaż główny chyba nie mam biletu. Chyba, bo
będę lecieć pierwszy raz i nie wszystko rozumiem. Druki, punkty, klauzule warunkowe, uwagi, objaśnienia, zastrzeżenia, paragrafy, regulaminy. Świat się stał trochę skomplikowany. Rządzące nim reguły znają wyspecjalizowane firmy. Zwykły człowiek musi zaufać. I czasem mu się udaje. Mój plecak grzecznie
czeka na mnie w alberdze. Niewiele stracił ze swojego pierwotnego niebieskiego koloru. Ma trochę za szeroki, jak dla mnie,
pas biodrowy. Lekko uszkodziłem siatkę kieszeni w jego pokrywie. Ale poza tym złego słowa nie mogę powiedzieć. Obdarł mi
co prawda lewe biodro, ale nie jestem pewien, czy to nie wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Poza tym zawsze mogą być jakieś skutki uboczne. Plecak ląduje na moich
plecach, kije w moich dłoniach. W Aquariusie ciągle jest jakaś
muzyka. Teraz Enya. Da się posłuchać.
Piękny ten dzień jest. Ostatni. Na dworzec autobusowy trafiam bez trudu. Próbowałem jeszcze manipulacji z wyjmowaniem baterii z telefonu, ale bez rezultatu. Jest jak jest. W kasie
mnie informują, że za przejazd na lotnisko zapłacę w autobusie.
Oprócz mnie na ostatnim stanowisku, skąd odjeżdżają autobusy
na lotnisko, jest tylko jeden czekający mężczyzna. Pytam go,
czy na pewno stąd na lotnisko. Na pewno. Ma garnitur, krawat i
walizkę na kółkach. Siadam na ławce. Pojawiają się następni
potencjalni pasażerowie. W końcu pojawia się też autobus. Jest
czysty, przestronny, nowoczesny. Na plecaki i walizki jest specjalny stojak na samym środku. Nie chcę siadać. Stoję, kołyszę
się. Patrzę na mijane obrazy. Na te domy, drzewa, ulice, ludzi,
do których tyle szedłem. Wyjeżdżamy poza miasto. Wszystko
sprawnie, normalnie, bez przygód. Machina współczesnej cywilizacji niesie mnie w kierunku domu.
Budynek lotniska jest duży, wielopoziomowy. Cały ze szkła i
stali. W środku mnóstwo przestrzeni. Czytam liczne napisy i informacje. Rozglądam się. Poznaję otoczenie. Odloty są na pię1001

trze. Tam też kawiarnia, można kupić coś do picia i jedzenia.
Nie potrzebuję. Mam jeszcze trochę zapasów. Rozglądam się,
usiłując ogarnąć, co jutro będę musiał zrobić. Podchodzę do
stoiska informacji dla pasażerów. Pokazuję swój bilet i pytam o
procedurę odlotu. Uśmiechnięty mężczyzna tłumaczy mi, jak to
będzie po kolei i wskazuje stanowisko moich linii lotniczych,
gdzie odbędzie się odprawa.
– Najpierw musi pan koniecznie odprawić bagaż. Pański jest
dosyć spory – uśmiecha się, wskazując na mój plecak.
Dziękuję mu za informacje. Idę do wskazanego miejsca.
Biurko puste. Obok ciemna taśma czekająca na bagaże. Jak to?
Bagaż muszę odprawić? Czyli... za duży? Nie mogę wziąć go
do samolotu? Po lewej rozległa przestrzeń za ścianą ze szkła.
Drzwi są otwarte. Wchodzę tam i widzę dużą ekspozycję. Zminiaturyzowana katedra w Santiago. Z najdrobniejszymi szczegółami. Teraz dopiero, wygodniej, podziwiam sobie jej konstrukcję. Widać wyraźnie, że rozbudowywano ją stopniowo,
etapami. Więc całość nie taka do końca jest regularna i zaplanowana. Praktycznie nie ma zwiedzających. Mógłbym się tu położyć i przebyć jakoś do rana. Tylko czy mnie tu ktoś nie zamknie? Ładnie by to było, gdybym się rano obudził, chciał
pójść na odprawę, a szklane drzwi byłyby zamknięte. Idę znów
do pana w informacji. Twierdzi, że nie zamykają. Wracam i
wyjmuję ostatni kęs jedzenia i nieco wody. Jem kolację. Jakaś
rodzina z dziećmi przychodzi i ogląda ekspozycję. Po posiłku
zaczynam odchudzanie plecaka. Muszę z niego zrobić coś, co
da się umieścić na pokładzie samolotu. Do śmieci wędrują drobiazgi, których już nie będę potrzebował. Plastikowy kubek, z
którego w Polsce jadłem płatki z kefirem. Jakieś opakowania.
Wszystkie poza jedną półlitrową butelką na wodę. Zdejmuję
pokrywę plecaka. Wyjmuję po kolei ubrania i zastanawiam się,
które mogę włożyć na siebie, żeby w ten sposób zmniejszyć
wagę i objętość bagażu. Śmieszne to i smutne trochę, ale ciągle
jestem pielgrzymem i po prostu muszę rozwiązywać ewentualne problemy. Moja mata też nie będzie mi już potrzebna. Żegnam się z nią z pewnym bólem. Bo mnie nigdy nie zawiodła.
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Bo chroniła moje ciało i w Polsce i w Niemczech, i we Francji.
Tylko w Hiszpanii jej nie używałem. Górna klapa z plecaka wędruje do środka. Teraz zaciskam wszystkie paski mocujące. Plecak kurczy się do niemal połowy poprzedniej objętości. Wędruję z nim do punktu sprawdzania gabarytów bagażu podręcznego. Wchodzi. Może troszkę jest za wysoki, ale stelaża nie dam
rady już zmniejszyć. Kije złożyłem i schowałem do środka.
Końcówki zabezpieczyłem jak mogłem grubo zwiniętą folią z
worka i reklamówki. Światła na lotnisku są jaskrawe. Podchodzę do ściany, która nie jest niczym innym, jak wielką taflą
szkła. Po drugiej stronie ciemność. Jeszcze nie taka pełna. Jeszcze ostatnie skrawki dnia leżą tu i ówdzie. Jeszcze kolory całkiem nie zniknęły, ale już się pobratały z szarością. Na niebie
widzę pierwsze gwiazdy. Muszę doczekać ranka. I... nie zasnąć.
Nie mam budzika, a co by było, gdybym tak przepadł we śnie i
otworzył oczy o ósmej? Kładę się na rzędzie krzeseł. Szczęściem nie są twarde. Leżę tak z zamkniętymi oczami. Chyba nie
śpię, ale też nie jestem całkiem przytomny. Płynę w jakimś półśnie, półczuwaniu. Wiem, co się wokół mnie dzieje, ale wiem to
jakby z drugiej ręki. Nie jestem w środku. Nie jestem naprzeciwko. Jestem tu w moim półśnie.
– Halo! Halo! – powtarza się głos. Podnoszę się. Siadam. –
Zamykamy. Proszę wyjść – mówi do mnie jakaś kobieta w służbowym uniformie.
Trochę zamroczony, zakładam buty i zbieram moje bagaże.
Teraz już znacznie mniejsze. Małą stertę ubrań, plecak, we wnętrzu którego mam kije. Dokumenty i muszlę mam na szyi, w saszetce. Wychodzę z przestrzeni ekspozycji do głównego terminalu lotniska. Nieliczne sylwetki snują się w oślepiająco jasnej
przestrzeni. Skręcam w prawo, potem jeszcze raz. Tu widzę, jak
na rzędach krzeseł śpią ludzie. Te rzędy są dwustronne, krzesła
na lewo i na prawo, zwrócone do siebie oparciami. Zatrzymuję
się przy jednym z nich. Stawiam obok plecak. Pod głowę układam sobie dwie bluzy i kurtkę. Ostrożnie kładę się na boku.
Przede mną barierka. Za nią schody. Znów zapadam w ten stan
półśpienia. Kiedy świadomość nie chce spaść w ciemność snu,
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tylko unosi się na jej powierzchni. Tkwię tak. Ni tu, ni tam. Nasłuchując i odpoczywając. Godziny i minuty przepływają przeze mnie. W końcu podnoszę przed oczy zegarek. Piętnaście po
piątej. Siadam. Spałem? Nie spałem? Jak się czuję? Dobrze.
Trochę ciężko zbieram swoje rzeczy. Idę w kierunku stanowiska
odprawy.
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Dzień 130. Warszawa
Ustawiam się w kolejce do stoiska linii lotniczych. Nie mam
pojęcia, co z tym moim bagażem, ale wszyscy stają, to i ja. Obserwuję. Ludzie pochodzą, kładą swój bagaż na taśmie. Kobieta
siedząca za ladą, coś tam sprawdza, zdaje się wagę, po czym
nalepia na torbę, walizkę, plecak jakąś taśmę. Następny. Gdy
przychodzi kolej na mnie, podchodzę i wzorem poprzedników
kładę plecak na czarnej taśmie. Podaję wydrukowaną kartę pokładową. Dziewczyna jest młoda, zadbana, ma ciemne włosy i
granatową spódnicę. Przykleja na mój plecak jakieś oznaczenie,
po czym część tej taśmy przykleja na wydruk mojego biletu,
czyli karty pokładowej. Następny. Odchodzę z tym moim wydrukiem. To wszystko? Nie trzeba było kupować biletu na bagaż? Nie zabieram go do środka? Nieważne. Idę na kontrolę
bezpieczeństwa. Wyciągam wszystko z kieszeni. Przechodzę.
Teren międzypaństwowy. Sklepy, lokale. Nie jestem zainteresowany. Szukam oznaczeń mojego lotu do Madrytu. Jest. Siadam.
Wokół mnie dużo ludzi. Jakaś przedstawicielka linii lotniczych
chodzi i sprawdza te karty pokładowe. Coś tam oddziera. Moją
też przegląda. Chyba wszystko okej. Wreszcie ustawiamy się w
kolejkę. Wychodzimy na płytę lotniska i wsiadamy do niewielkiego busa. Ten podwozi nas pod schody samolotu. Po raz enty
sprawdzają kartę pokładową. Mam miejsce na samym ogonie.
Podobno trzęsie. Samolot jest zajęty mniej więcej w trzech
czwartych. W moim, ostatnim, rzędzie siedzę tylko ja i pasażer
koło okna. Gdy przechodzi koło mnie steward, pytam, czy
mógłbym się przesiąść na drugą, prawą stronę, bo tam miałbym
widok na zewnątrz.
– Po instruktażu bezpieczeństwa – odpowiada.
Jakim instruktażu? Ale wkrótce już wiem. Steward stoi przodem do pasażerów i padają instrukcje i informacje, jak się zachować w przypadku niebezpieczeństwa. Jak zapinać pasy, co
się robi z maską w przypadku rozszczelnienia samolotu. Przecież to wszystko niepotrzebne. Nic się nie przydarzy. Przynaj1005

mniej dzisiaj.
– Teraz już pan może – mówi do mnie, gdy przechodzi do
tyłu.
Zmieniam miejsce na skrajne z prawej strony. Zapinam pas.
Czekam. Silniki szumią. Szumią. Samolot rusza. Powoli kieruje
się w stronę pasa. Jak to będzie? Czy żołądek mi ucieknie? Czy
będę w stresie? Jak bardzo się odchyli? Ziemia coraz szybciej
ucieka spod kół samolotu. Ale to nie jest jakaś zawrotna
prędkość. Jest policzalna, wyobrażalna, wcale nie zapiera tchu
w piersiach. Oderwanie od ziemi jest tak delikatne, że prawie
go nie czuć. Samolot lekko się podnosi i przyspiesza. Cały czas
czuję się, jakbym jechał w bardzo wygodnym autobusie po
idealnie płaskiej autostradzie. Żadnych wstrząsów, żadnych
mocniejszych manewrów. Tylko ziemia staje się mniejsza.
Mniejsze samochody, mniejsze domy, mniejsze ulice.
Początkowo proces unoszenia się jest powolny. Pięćdziesiąt, sto
metrów. Może dwieście, a może przestaliśmy się wznosić?
Jednak nie. Jestem coraz wyżej i wyżej. Patrzę z góry na
Hiszpanię. Na drogi, którymi szedłem, na góry, na ścieżki. Na
miasteczka porozrzucane nad rzekami, w dolinach, na szerokim
płaskowyżu. Siedzę tak i patrzę. I dziwne to. Że tyle trzeba
wysiłku i poświęcenia, żeby przejść czasem czterdzieści albo
więcej kilometrów. A tu całą taką trasę obejmuję wzrokiem. Tu
poszedłbym coś kupić. Tam bym odpoczął. A tam byłby nocleg
– planuję, przyglądając się z nieba ziemi. Samolot unosi mnie
coraz wyżej. Dobrze jest tak wracać. Choć na razie tylko do
Madrytu w celu przesiadki. Lot trwa krótko. Może godzinę.
Sam nie wiem. Właśnie schodzimy do lądowania. W dole
rdzawego koloru ziemia i geometrycznie poukładane szeregi
zabudowań pomiędzy drogami. Samolot pochyla się lekko, robi
nawrót. Zniża lot. Wreszcie koła dotykają nawierzchni pasa.
Czuć lekki wstrząs. I tyle? I już? To wszystko? Kilkaset
kilometrów w godzinę? Wychodzę i razem z pasażerami idę po
odbiór bagażu. Znajduję swój plecak bez trudu. Do odlotu mam
dużo czasu. Dwie Polki, które właśnie poznałem, pytają, czy
jadę zwiedzać Madryt. Nie wiem. Chyba nie. Chcę już do kraju.
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Poza tym co to za zwiedzanie całkiem w ciemno, na czas? Żeby
zwiedzać, to trzeba mieć przestrzeń, nie tylko w wymiarze
geometrycznym, ale i czasowym. Trzeba ją mieć, by się z tym,
co się poznaje, jakoś pobratać, poprzyjaźnić, zapoznać.
Zwiedzanie to nie taśma produkcyjna, gdzie przed nosem i
drałującymi nogami przejeżdża pokaz co ładniejszych
produktów, właściwych danemu miejscu. Zwiedzanie to
wchodzenie w kontakt, wzajemne przenikanie się człowieka i
miejsca. To proces spontaniczny, osobisty, naturalny.
Przyspieszacze i technologie tego nie zmienią.
Lotnisko mi się nie podoba. Jest jak przeogromny, ciężki ul,
w którym mrowie ludzi przepływa to w jedną, to w drugą stronę. Stanowisk linii lotniczych jest kilkadziesiąt. Ciągną się chyba setkami metrów. Sufit jest za nisko, przestrzeni jest za mało,
huk i zgiełk mnie przytłacza. Szukam moich linii lotniczych.
Ich punkt odprawy mieści się na samym końcu terminala. To
właściwie nie jest punkt, tylko niewielki odrębny sektor, gdzie
takich punktów jest wiele. Chcę na zewnątrz. Dzień jest piękny,
więc wychodzę z lotniska. Jakieś wielkie parkingi. Jakieś estakady. Może znajdę sklep. Pod drzwi wejściowe właśnie podjeżdża autobus do Madrytu. Waham się. Rezygnuję. To nie ma sensu. Z plecakiem. Pod presją, by zdążyć na odprawę. Przy nieznajomości otoczenia i języka, z niedziałającą komórką. Nonsens. Plączę się po terenach wokół lotniska, ale tu literalnie niczego nie ma. Tylko miejsca dla samochodów i jakieś ogrodzenia. Pewnie to normalne. Wracam w ten harmider. Idę do toalety, gdzie podejmuję ostatnią próbę uruchomienia komórki. Na
przekór zdrowemu rozsądkowi rozbieram ją i suszę pod elektryczną suszarką. Przechodzący mężczyzna współczująco pyta,
co się stało. Deszcz był. Nie działa. Moje zabiegi kończą się
fiaskiem. Chowam telefon do pokrowca. Siadam na jednym z
setek krzesełek. Plecak stoi koło mnie. Opieram plecy o oparcie, przymykam oczy. Cały ten zgiełk przepływa obok. Wszyscy ci ludzie spieszący się, pędzący, pragnący, szukający. Minuty przechodzą w kwadranse. Te z kolei łączą się ze sobą w go1007

dzinę, potem następną. Wstaję i zwiedzam jeszcze lotnisko. I
znów mam to pierwsze wrażenie. Że źle się tu czuję. Że za
dużo. Że za tłoczno. Że za ciasno. Ot, lotniska nie są do tego,
żeby na nich przyjemnie przebywać, tylko do tego, by na nich
wsiąść lub wysiąść z samolotu. Gdy przychodzi wreszcie właściwy czas, idę do punktu odprawy bagażu. Znów staję w kolejce. Podchodzę i kładę swój plecak. Podaję pracownicy linii lotniczych mój bilet.
– Ale pan nie ma biletu na bagaż. Nie może pan zdać bagażu.
– Jak to nie mam biletu? A ten?
– To jest bilet na pokład i na bagaż podręczny. Tu przyjmujemy bagaż główny. Musi pan kupić bilet albo zabrać bagaż jako
podręczny.
– Ile kosztuje ten dodatkowy bilet?
– Pięćdziesiąt euro.
– A czy można zabrać kije trekkingowe w bagażu podręcznym?
Kobieta kręci głową.
– Nie wolno ze względów bezpieczeństwa.
– Ale proszę panią. Mam taki sam bilet z Santiago do Madrytu i tam bez problemów zdałem bagaż do samolotu.
– Z Santiago mieli przepełnioną przestrzeń na bagaż podręczny, dlatego przyjmowali bez opłat bagaż główny.
Odchodzę z plecakiem na ławkę. Nie za bardzo wiem, co dalej. Plecak może i mógłby robić za bagaż podręczny. Podchodzę
do zainstalowanego pojemnika na taki bagaż. Wkładam. Mieści
się. Tylko, tak jak w Santiago, wystaje trochę górą. Ale na
bramkach bezpieczeństwa jest rentgen i mi te kije wyrzucą.
Więc ich nie mogę zabrać. Pięćdziesiąt euro to za dużo. Siedzę
tak i nie wiem, co robić. Szkoda mi tych kijów, ale nie są warte
kwoty za ten dodatkowy bilet. Ale przeszły ze mną tyle drogi!
Nie oddam ich przecież. Podchodzi do mnie jakaś młoda dziewczyna.
– Pan ma kłopot z kijami? – pyta po polsku.
– No właśnie.
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– Ja też miałam. Wie pan, oni tu mają takie przepisy.
– Dokładnie. Nie bardzo wiem, co robić.
– Wie pan co, ja oddałam swoje kije takiemu Hiszpanowi,
który zdawał bagaż główny. Dla niego to bez różnicy, a szkoda
pięćdziesiąt euro.
– Na lot do Warszawy?
– Dokładnie.
– Dzięki za poradę.
Dziewczyna odchodzi. Ja dostrzegam młodych rodaków,
właśnie pakujących spore bagaże do nadania do luku głównego.
Podchodzę, pytam. Zgadzają się. Ech. Można liczyć na Polaków za granicą. Przypominam sobie też mojego rodaka we
Frankfurcie, który, widząc, jak zostałem odprawiony z parafii
polskiej, sam zaoferował mi nocleg u siebie. Musimy sobie pomagać, bo inaczej jak? Słyszę ogłoszenie o moim locie. Powinienem się zgłosić do odprawy bezpieczeństwa. Niestety przejście obok stoiska odprawy bagażu jest zamknięte. W ogóle nikogo już tu nie ma. Pytam jakiegoś funkcjonariusza w mundurze, gdzie jest odprawa bezpieczeństwa na mój lot. Wskazuje w
prawo i coś mi tłumaczy. Prawie biegnę wzdłuż szeregu stanowisk linii lotniczych. Wreszcie jest. Kilka taśm. Bramki. Biorę
plastikową skrzynkę i wkładam tam swój plecak i inne rzeczy.
Niestety na mojej taśmie zaczyna się jakiś cyrk z przodu. Kobietę już po raz trzeci cofają. Jakieś dyskusje. Przenoszę
skrzynkę na taśmę obok. Przechodzę bez problemów. Idę w kierunku właściwych drzwi. Przez przeszkolone ściany widzę samolot ustawiony tuż przy terminalu. Ustawiamy się w kolejkę.
Ja jako jeden z pierwszych, bo mam bilet priorytetowy. Rodacy
ze zwykłymi, zamiast z tyłu, ustawiają się równolegle do nas.
Nie chcą czekać. Przychodzi urzędnik linii lotniczych i cofa ich
jednak na sam koniec. Otwierają się drzwi i przechodzą przez
nie ci, co tym samolotem przylecieli. Czekamy na naszą kolej.
Wreszcie rodzajem rękawa przechodzimy wprost do drzwi samolotu. Tym razem siedzę z przodu. W drugim rzędzie, przy
oknie, z lewej strony. Plecak na szczęście mieści się w pojemniku na bagaż podręczny. Obok mnie siada młody mężczyzna,
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jeszcze dalej jakaś dziewczyna. Odprawa przebiega strasznie
powoli. Tłok. Chyba sto procent biletów sprzedane. Jeszcze ten
instruktaż bezpieczeństwa. Jest dwadzieścia minut po terminie
odlotu, gdy samolot odrywa się od ziemi. Patrzę przez okno dół.
Hiszpania oddala się z każdą chwilą. Drzewa zamieniają się w
kropki. Domy w pudełka. Drogi w linie. Wznosimy się coraz
wyżej.
– Skąd pan wraca? – pyta mnie mój sąsiad po polsku.
– Z Santiago.
– O. I co pan tam robił?
– Pielgrzymowałem tam.
– I skąd?
– Z Polski.
– O. To gratulacje.
– A pan? Skąd pan wraca?
– Z Brazylii. Byłem tam na specjalizacji.
Rozmowa toczy się swobodnie, jak to między Polakami. Mój
sąsiad skończył właśnie studia medyczne i w Brazylii robił specjalizację. Pokazuje mi zdjęcia, opowiada o tym kraju. Mówi,
że chce zwiedzić całą Amerykę Południową. Najwyraźniej mu
się spodobała.
– A pan jak? Odmieniony? – stawia mi pytanie.
Czy ja jestem odmieniony? Czy jestem inny po tym wszystkim?
– Spokojniejszy – odpowiadam.
I tak chyba właśnie jest. Nie doznałem objawienia. Nie przeszedłem dającej się uchwycić jaskrawej przemiany. Wiele jednak zrozumiałem, wiele przeżyłem, inaczej patrzę na wszystko.
Z całą pewnością jestem spokojniejszy. Jestem spokojniejszy
także w rozmowie z moim młodym sąsiadem w samolocie.
Zresztą czy człowiekowi sądzić o sobie? Przecież istniejemy
tylko w wymianie ze światem, tylko w interakcjach i relacjach z
ludźmi i, jak wierzę, z Bogiem. I w końcu nigdy nie jesteśmy
tacy sami. Bo jesteśmy żywi, bo jesteśmy ludźmi, bo jesteśmy
pielgrzymami.
Patrzę w dół, tam – Pireneje. Piętrzą się ostrymi falami po
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lądzie. Gdyby milion lat zredukować do jednej sekundy, to kto
wie, czy nie dałoby się zobaczyć przepływu takich skalnych fal.
Ich wznoszenia się, opadania, wypiętrzania się czy zamiany w
nicość. Wszystko jest kwestią skali, rozpiętości czasu, pojemności wzroku i postrzegania. Ostatecznie wszystko powstaje w naszych oczach, w naszej wyobraźni, w naszym sercu.
Miejsce gór zajmują tereny płaskie. Widzę wioski rozsypane
przy drogach. Duże miasto nad rzeką. Co to za miasto? Jakie
jest twoje imię? Nie wiem. Pozostanie dla mnie anonimowe.
Samolot wychodzi ponad ostatnią warstwę chmur. Przed nami
tylko słońce, oślepiająco białe. Chmury tworzą pod skrzydłami
samolotu coś na wzór śnieżnej, bezkresnej płaszczyzny. Jakby
to właśnie była ziemia. Zdaje mi się, że widzę krzywiznę horyzontu. Widzę ją? Czy tylko sobie wyobrażam? Słońce się obniża i w końcu dotyka tej białej płaszczyzny. To właśnie jest zachód. Bez żółcieni, czerwieni i złota. Biały, oślepiający, przenikliwy, zimny. Gdy słońca już nie ma, znów widać ziemię. Choć
coraz mniej wyraźnie, z racji słabszego oświetlenia. Mój sąsiad
zamknął oczy. Może śpi. Może tylko próbuje. W samolocie jest
za ciepło. Pocę się. Przechylam się w stronę okna. Ziemia. Na
niej ludzie. Dzisiaj ci. Jutro inni. Teraz możemy nad nią latać i
oglądać ją w taki sposób, w jaki nikt jej wcześniej nie widział.
Możemy tak wiele. Czy możemy być na niej szczęśliwi? To
chyba największe pytanie. No i co potem? Co, gdy pielgrzymka
się skończy? Pytam o to sam siebie, bo za godzinę, półtorej wylądujemy w Warszawie. Stęskniłem się już. Strasznie się stęskniłem. Za Polską.
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