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Œmieræ wierniejsza ni¿ mi³oœæ
   Kiedy senator Onésimo Sánchez 
pozna³ kobietê swego ¿ycia, brako-
wa³o mu do œmierci szeœciu miesiêcy 
i jedenastu dni.  Pozna³ j¹ w Rosal 
del Virrey, iluzorycznej wiosce, która 
noc¹ s³u¿y³a statkom przemytniczym 
za port, w pe³nym s³oñcu natomiast 
wydawa³a siê najbardziej nijakim 
skrawkiem pustyni nad ja³owym pro-
wadz¹cym donik¹d morzem i tak od
wszystkiego dalekim, ¿e nikomu na-
wet przez myœl by nie przesz³o, i¿
mo¿e tu mieszkaæ osoba zdolna ko-
mukolwiek z³amaæ ¿ycie. Nawet jej 
nazwa zdawa³a siê byæ ¿artem, albo-
wiem jedyn¹ ró¿ê, któr¹ w tej wsi 
widziano, przywióz³ sam senator 
Onésimo Sánchez w³aœnie tego dnia, 
kiedy pozna³ Laurê Farina.
  By³ to nieunikniony etap w prze-
prowadzanej co cztery lata kampanii 
wyborczej.  Ca³y ten cyrk przyjecha³ 
z rana. Nieco póŸniej samochody 
z wynajêtymi Indianami, których ob-
wo¿ono po wsiach celem robienia 
t³oku podczas spontanicznych mani-
festacji miejscowej ludnoœci.  Nieco 
przed godzin¹ jedenast¹, witany przez 
œwitê przybocznych wieœniaków mu-
zyk¹ i salwami sztucznych ogni, nad-
jecha³ samochód ministerialny o ko-
lorze truskawkowego kompotu. Se-
nator Onésimo Sánchez w klimatyzo-
wanym samochodzie czu³ siê spokoj-
ny, poza czasem, ale ledwie otworzy³ 
drzwiczki, wstrz¹sn¹³ nim ognisty po-
wiew, jego jedwabna koszula sta³a 
siê jedn¹ sin¹ plam¹ i poczu³ siê nag-
le o wiele, wiele lat starszy i bardziej 
samotny ni¿ kiedykolwiek. W rzeczy-
wistoœci ukoñczy³ czterdziesty drugi 
rok, jak równie¿ studia w Getyndze, 
gdzie z wszystkimi honorami uzys-
ka³ tytu³ in¿yniera metalurgii, jedno-
czeœnie zaœ stale, choæ bez wiêkszego 
szczêœcia, czyta³ Ÿle przet³umaczo-
nych klasyków rzymskich. By³ rów-
nie¿ mê¿em pogodnej Niemki, z któr¹ 
mia³ piêcioro dzieci, i wszyscy w tym 
stadle byli szczêœliwi, a on najszczêœ-
liwszy ze wszystkich, póki nie oznaj-
miono mu nagle, trzy miesi¹ce temu, 
¿e w œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
umrze na zawsze.
  Podczas gdy dobiega³y koñca przy-
gotowania do manifestacji, senator 
zdo³a³ na godzinê pozostaæ sam w 
pokoju, który zarezerwowano mu 
dla wypoczynku. Zanim siê po³o¿y³, 
umieœci³ w wodzie zdatnej do picia 
prawdziw¹ ró¿ê, któr¹ zdo³a³ zacho-
waæ przy ¿yciu mimo d³ugiej po-
dró¿y przez pustyniê, nastêpnie posi-
li³ siê p³atkami dietetycznymi, które 
wozi³ ze sob¹ stale, aby unikn¹æ i tak 
zawsze niezmiennie go oczekuj¹cej 
koŸlej pieczeni, i przed ustalon¹ go-
dzin¹ po³kn¹³ kilka pastylek, by ulga 
nadesz³a wczeœniej ni¿ ból. W³¹czy³ 
w pobli¿u hamaka elektryczny wen-
tylator i nago po³o¿y³ siê na piêtnaœ-
cie minut w pó³cieniu ró¿y, usilnie 
staraj¹c siê zaj¹æ umys³ jak¹kolwiek 
rozrywk¹, by podczas drzemki nie 
myœleæ o œmierci.  Nikt oprócz leka-
rzy nie wiedzia³, ¿e jest skazany na 
konkretny termin, postanowi³ bowiem 
sam odcierpieæ swoj¹ tajemnicê, w ni-
czym nie zmieniaj¹c dotychczasowe-
go trybu ¿ycia, kieruj¹c siê nie tyle 
dum¹, ile wstydliwoœci¹.

   O trzeciej po po³udniu, gdy po-
nownie ukaza³ siê oczom publicz-
noœci, czu³, ¿e wypoczêty, czysty, 
w lnianych spodniach, kwiecistej ko-
szuli, podtrzymywany na duchu pi-
gu³kami, w pe³ni nad sob¹ panuje.  
Œmieræ dr¹¿y³a go jednak bardziej 
podstêpnie, ni¿ przypuszcza³, wcho-
dz¹c bowiem na trybunê poczu³ zgo-
³a nieoczekiwan¹ pogardê dla tych, 
którzy rozpychali siê na lewo i pra-
wo, byle dost¹piæ owego zaszczytu 
i uœcisn¹æ d³oñ senatorsk¹, i nie ogar-
nê³a go, tak jak w latach poprzednich, 
litoœæ nad tym tabunem bosych In-
dian, ledwo wytrzymuj¹cych saletrza-
ny ¿ar spêkanego placyku. Nieomal 
wœciek³y, ruchem rêki przerwa³ okla-
ski i zacz¹³ mówiæ, stoj¹c nierucho-
mo, z oczami utkwionymi w paruj¹ce 
od upa³u morze g³ów.  Jego powolny, 
cichy g³os by³ monotonny jak stoj¹ca 
woda, a na wyuczone, tyle ju¿ razy 
prze¿ute przemówienie zdoby³ siê nie 
dlatego, i¿by chcia³ powiedzieæ praw-
dê, ale aby przeciwstawiæ siê pewne-
mu fatalistycznemu zdaniu z ksiêgi 
czwartej Marka Aureliusza.
- Jesteœmy tu po to, aby pokonaæ 
przyrodê – zacz¹³, wbrew swemu 
przekonaniu. – Nie bêdziemy ju¿ oj-
czyŸnianymi podrzutkami, sierotami 
bo¿ymi w tym królestwie suszy i s³o-
ty, wygnañcami na naszej w³asnej 
ziemi.  Bêdziemy inni, panie i pano-
wie, bêdziemy wielcy, bêdziemy 
szczêœliwi.
  To by³y sta³e powiedzonka jego 
b³azeñskiego repertuaru. Podczas 
przemówienia senatorska œwita ca³y-
mi garœciami rzuca³a w powietrze 
papierowe ptaszki, a owe sztuczne 
istoty przelatywa³y, nagle o¿ywione, 
nad drewnian¹ trybun¹ i odfruwa³y 
nad pe³ne morze.  Inni w tym samym 
czasie wyci¹gali z wozów teatralne 
drzewa, obroœniête filcowymi liœæmi 
i obsadzali nimi, za plecami t³umu, 
saletrzany grunt.  Wznieœli w koñcu 
kartonow¹ fasadê, udaj¹c¹ rz¹d mu-
rowanych domków, w których lœni³y 
wstawione szyby, i zakryli ni¹ nêdz-
ne cha³upy z prawdziwego ¿ycia.
  Senator dwoma ³aciñskimi cytata-
mi przed³u¿y³ przemówienie, by daæ 
nieco wiêcej czasu na rozpoczêcie 
maj¹cej teraz nast¹piæ farsy. Przy-
rzek³ maszyny sprowadzaj¹ce deszcz 
i ma³e, przenoœne aparaciki hoduj¹ce 
byd³o, i olejki szczêœcia, po których 
warzywa rosn¹ bujnie na saletrzanej 
ziemi, i wisz¹ce ogrody bratków w 
oknach. A kiedy spostrzeg³, ¿e jego 
œwiat fikcji jest ju¿ ustawiony, wska-
za³ go wyci¹gniêt¹ rêk¹.
- Tacy bêdziemy, panie i panowie 
– krzykn¹³. – Proszê spojrzeæ.  Tacy 
bêdziemy.
  Publicznoœæ odwróci³a siê. Trans-
atlantyk z barwnie wymalowanego 
papieru przep³ywa³ za domami, wy¿-
szy od ca³ego sztucznego miasta. I 
tylko senator spostrzeg³, ¿e od tylo-
krotnego montowania i rozmontowy-
wania, przenoszenia z jednego miej-
sca na drugie równie¿ i kartonowe 
miasteczko zosta³o z¿arte przez desz-
cze, ¿e by³o równie nêdzne, smutne, 
kurzem pokryte co Rosal del Virrey.
  Nelson Farina po raz pierwszy od 
lat dwunastu nie wyszed³ na powita-

nie senatora. Wyci¹gniêty na hamaku 
wys³ucha³ ca³ego przemówienia po-
œród resztek snu w ch³odnym, ga³ê-
zistym cieniu domu z nie heblowa-
nych desek, zbudowanego tymi sa-
mymi aptekarskimi d³oñmi, którymi 
poæwiartowa³ swoj¹ pierwsz¹ ¿onê.  
Uciek³ z wiêzienia w Cayena, a do 
Rosal del Virrey przyp³yn¹³ z piêkn¹, 
pogañsk¹ Murzynk¹ napotkan¹ w Pa-
ramaribo, a z któr¹ mia³ córkê, stat-
kiem wioz¹cym ³adunek Bogu ducha 
winnych papug.  Wkrótce potem ¿ona 
umar³a œmierci¹ naturaln¹, nie docze-
kawszy tego szczêœcia co poprzed-
nia, której poæwiartowane szcz¹tki 
u¿yŸni³y jej w³asny kalafiorowy ogró-
dek, pochowano j¹ bowiem w ca³oœ-
ci i pod w³asnym holenderskim na-
zwiskiem na miejscowym cmenta-
rzu. Córka po niej odziedziczy³a ko-
lor skóry i sylwetkê, ale oczy ¿ó³te 
i wiecznie zdumione po ojcu, który 
mia³ powody przypuszczaæ, ¿e wy-
chowuje najpiêkniejsz¹ na œwiecie 
kobietê.
   Ju¿ od dnia, gdy podczas pierw-
szej kampanii wyborczej pozna³ sena-
tora Onésimo Sáncheza, Nelson Fari-
na prosi³ go o pomoc w zdobyciu fa³-
szywego dowodu osobistego, który 
uwolni³by go od wymiaru sprawiedli-
woœci. Senator, mi³y, acz nieustêpliwy,
ci¹gle odmawia³. Nelson Farina przez 
wiele lat nie rezygnowa³ i zawsze, gdy 
tylko znalaz³ ku temu sposobnoœæ, po-
wtarza³ sw¹ proœbê ró¿nie j¹ zreszt¹ 
motywuj¹c. Ale odpowiedzi, które
otrzymywa³, brzmia³y wci¹¿ jednako-
wo. Tym razem wiêc pozosta³ w ha-
maku, skazuj¹c siê na gnicie ¿ywcem
w tej ognistej jaskini piratów. Gdy 
us³ysza³ koñcowe oklaski, wyci¹gn¹³
szyjê i przez paliki ogrodzenia ujrza³ 
kulisy farsy: podpory gmachów, szkie-
lety drzew, uktytych prestidigitatorów.  
Splun¹³ z odraz¹:
- Merde – powiedzia³ – c’est le Blaca-
man de la politique.
  Jak to by³o w jego zwyczaju, senator
wyg³osiwszy przemówienie uda³ siê 
uliczkami wsi na spacer przy akom-
paniamencie muzyki i petard, w oto-
czeniu rozwodz¹cych swe ¿ale miesz-
kañców. Senator s³ucha³ ich z uprzej-
mym wyrazem twarzy, odnajduj¹c 
wci¹¿ nowe sposoby dodania im otu-
chy, nie obdarzaj¹c zreszt¹ nikogo 
zbyt niebezpiecznymi wzglêdami. Ja-
kaœ kobieta, która wdrapa³a siê ze 
swoimi dzieæmi na dach jednej z cha-
³up, zdo³a³a poprzez wrzawê i wybu-
chy petard dokrzyczeæ siê do senato-
ra.
- Ja o zbyt wiele nie proszê, panie se-
natorze – krzyknê³a – tylko o os³a, na
którym mog³abym przewoziæ wodê 
ze Studni Wisielców.
 Senator przypatrzy³ siê szeœciu wy-
morusanym dzieciakom.
- A co robi twój m¹¿? – spyta³.
- Poszed³ szukaæ szczêœcia na wyspie
Aruba – odpowiedzia³a kobieta po-
godnie – no i znalaz³ sobie jak¹œ cu-
dzoziemkê, z tych, co to sobie dziury 
w zêbach zatykaj¹ diamentami.
  OdpowiedŸ wywo³a³a salwê œmie-
chu.
- Dobrze – zadecydowa³ senator –  bê-
dziesz mia³a swego os³a.
  Nieco poŸniej jeden z jego pomocni-

ków przyprowadzi³ jej os³a, na które-
go grzbiecie wymalowano trwa³¹ far-
b¹ jedno z hase³ wyborczych, tak aby 
nikt nie zapomnia³, ¿e to dar senator-
ski.
  W czasie krótkiego ulicznego prze-
marszu mia³ senator i inne, nieco 
mniej wspania³omyœlne gesty, a poza 
tym nakarmi³ chorego, który kaza³
wystawiæ sobie ³ó¿ko pod dom, aby 
byæ œwiadkiem jego przemarszu.
Dochodz¹c do ostatniego skrzy¿owa-
nia, senator ujrza³ pomiêdzy palikami 
podwórza rozci¹gniêtego w hamaku 
Nelsona Farinê, który wyda³ mu siê 
mizerny i jakby poszarza³y, niemniej 
przywita³ siê z nim oschle.
- Jak siê pan czuje?
  Nelson Farina odwróci³ siê w hama-
ku i zatopi³ senatora w smutnym bur-
sztynie swego wzroku.
- Moi, vous savez – odpowiedzia³.
  Jego córka, s³ysz¹c rozmowê, wy-
sz³a na podwórze. Mia³a na sobie doœæ
pospolity i podniszczony szlafrok, g³o-
wê roziskrzon¹ kolorowymi œwieci-
de³kami, twarz wysmarowan¹ kre-
mem, jednak nawet tak niedbale ubra-
na sprawia³a wra¿enie, ¿e piêkniejszej
od niej nie by³o na œwiecie. I senatora
zatka³o.
- Psiakrew – westchn¹³ pe³en zdu-
mienia – ¿e te¿ Boga trzymaj¹ siê ta-
kie cholerne pomys³y.
  Tej nocy Nelson Farina ubra³ córkê 
w najpiêkniejsz¹ sukniê i pos³a³ do 
senatora. Dwóch uzbrojonych w ka-
rabiny stra¿ników, którym od upa³u 
opada³y g³owy, kaza³o zaczekaæ jej 
na jedynym w przedpokoju krzeœle.
  Senator razem z osobistoœciami 
Rosal del Virrey, które wezwa³ celem 
wyœpiewania im prawd przemilcza-
nych przez niego w przemówieniu, 
znajdowa³ siê w s¹siednim pokoju.  
Zebrani byli tak ³udz¹co podobni do 
tych, którzy zawsze i we wszystkich 
pustynnych wsiach przychodzili do 
niego, ¿e nawet sam senator mia³ 
ju¿ doœæ tych wci¹¿ i noc w noc 
powtarzaj¹cych siê zebrañ. Koszulê 
zalan¹ potem próbowa³ wysuszyæ na 
sobie w ciep³ym wirze elektrycznego 
wentylatora, brzêcz¹cego w sennym 
pokoju niczym b¹k.
- My oczywiœcie na papierowe ptasz-
ki nie dajemy siê ³apaæ – powiedzia³. 

– Wiemy wszyscy, tak panowie, jak i 
ja, ¿e z dniem kiedy wyrosn¹ tu drze-
wa i zakwitn¹ kwiaty, tu w tym ko-
zim sraczu, z dniem kiedy w ka³u¿ach 
p³awiæ siê tu bêd¹ ryby zamiast roba-
czywego œwiñstwa, z tym dniem ani 
panowie, ani ja nie mamy tu nic do 
roboty.  Rozumiemy siê?
    Nikt nie odpowiedzia³. Przemawia-
j¹c, senator wyrwa³ obrazek z kalen-
darza i palcami z³o¿y³ papierowego 
motyla. Puœci³ go bezmyœlnie w p³yn¹-
cy od wentylatora nurt, a motyl prze-
frun¹³ przez pokój i wylecia³ przez 
uchylone drzwi. Senator kontynuowa³ 
z wy¿szoœci¹, jak¹ dawa³a mu jego 
zmowa ze œmierci¹.
- Tak wiêc – powiedzia³ – nie muszê 
panom powtarzaæ tego, co panowie i 
tak wystarczaj¹co dobrze wiedz¹: ¿e 
mój ponowny wybór jest dla panów i 
tak lepszym interesem ni¿ dla mnie, 
poniewa¿ ja tej wiecznie zgni³ej wody 
i indiañskiego potu mam ju¿ wy¿ej 
uszu, a panowie, na odwrót, ¿yjecie 
z tego.
   Laura Farina ujrza³a wyfruwaj¹ce-
go motyla. Zauwa¿y³a go jedynie ona,
gdy¿ stra¿nicy w przedpokoju, obe-
jmuj¹c karabiny, zasnêli na ³awach.  
Zatoczywszy wiele krêgów, motyl 
z kalendarzowego obrazka roz³o¿y³ 
siê, przylepi³ do œciany i znierucho-
mia³. Laura Farina spróbowa³a ode-
rwaæ go paznokciami. Jeden z war-
towników, przebudziwszy siê na od-
g³os oklasków dochodz¹cy z drugie-
go pokoju, spostrzeg³ jej bezowocne
próby.
- Nia ma co odrywaæ – powiedzia³ 
sennie. – On jest wymalowany na 
œcianie.
  Laura Farina wraca³a w³aœnie w stro-
nê krzes³a, kiedy mê¿czyŸni zaczêli 
wychodziæ z zebrania. Senator, trzyma-
j¹c rêkê na klamce, stan¹³ w drzwiach i 
gdy tylko pokój opustosza³, spostrzeg³ 
Laurê Farina.
- Co tu robisz?
- C’est de la part de mon père – od-
powiedzia³a.
  Senator zrozumia³. Rzuci³ okiem na 
drzemi¹c¹ wartê, nastêpnie spojrza³ 
na Laurê Farina, której nieprawdopo-
dobna uroda silniejsza by³a od jego 
bólu, i wtedy postanowi³, by œmieræ 
zadecydowa³a za niego.


