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Dla leroya i Virginii



Chcę Pana, mój drogi, prosić, tak bardzo, jak tylko 
potrafię, by był Pan cierpliwy wobec wszystkiego, 
czego nie potrafi rozwiązać Pańskie serce, i by spró-
bował Pan polubić same pytania – niczym zamknię-
te izby albo książki napisane w całkiem obcym ję-
zyku. Niech Pan nie poszukuje teraz odpowiedzi, 
których nie może Pan dostać, gdyż nie mógłby Pan 
ich odpowiednio przeżyć. A chodzi o to, by wszyst-
ko znajdowało oddźwięk w życiu. Niech Pan żyje 
teraz pytaniami. Może wówczas pewnego odległe-
go dnia przeżyje Pan odpowiedź, dochodząc do niej 
stopniowo i niepostrzeżenie…

— RaineR MaRia Rilke

Listy do młodego poety*

*  rainer maria rilke, Listy do młodego poety, tłum. Justyna no-
wotniak, Wydawnictwo czuły Barbarzyńca, Warszawa 2010.



C Z Ę Ś Ć 
P I E R W S Z A

Na początku jest cierpienie, żal
Potem jest miłość, potem dal

Na końcu nie rozumiesz nic…

— HoMeRo expósito

Kwitnąca pomarańcza

BUENOS AIRES
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– DokąD mam panią zabrać? – spytał taksówkarz, kła-
dąc sobie mate z tykwy na kolanach i upijając szybki 
łyk przez metalową bombillę, jednocześnie zerkając na 
mnie we wstecznym lusterku.

Przekartkowałam planner, żałując, że nie zapamię-
tałam nazw ulic.

– avenida Santa Fe y… – ile razy oglądałam mapę 
w internecie? – Santa Fe… y Bulnes – powiedziałam, 
ścierając z czoła kroplę potu. opuściłam szybę. Sty-
czeń w Buenos aires niczym nie różnił się od czerwca 
w miami. Wyjście z lotniska ezeiza w poranny skwar 
przypominało chodzenie w skarpecie lub wpadnięcie 
do kadzi z gorącym rosołem.

– Bueno. – Taksówkarz kiwnął głową. – Santa Fe y 
Bulnes. – zjechał z krawężnika, mijając inne taksówki 
zaparkowane w strefie przylotów, głównie fiaty i renau-
lty, żółte od góry i czarne po bokach. Wyglądały jak za-
bawkowe auta, jakby mógł je przesuwać silny wiatr. – 
Santa Fe y Bulnes – powtórzył, znów patrząc w lusterko 
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z nieśmiałym uśmiechem czającym się w zmarszczkach 
wokół głęboko osadzonych brązowych oczu. – Bardzo 
możliwe, że utkniemy w korku, ¿sabés?

Przysunęłam się bliżej otwartego okna, dziwiąc się, 
jak kierowca może wytrzymać w koszuli z długim rę-
kawem.

– Bueno…
– Bueno no es – odparł taksówkarz. Wcale nie jest do-

brze. Podjechaliśmy do budki parkingowej. – ¡Che, Juan! 
¿Como estás, viejo? – Wręczył parkingowemu kilka pesos, 
a ramię drewnianej barierki powoli i chwiejnie uniosło 
się w górę, jak gdyby nie chciało, żebyśmy opuścili lot-
nisko. – Piqueteros – powiedział, machając tykwą, gdy 
odjechaliśmy od budki i ruszyliśmy w stronę wyjazdu 
z lotniska – maszerują dzisiaj przez miasto.

– naprawdę? – Schowałam planner do torebki. – 
Dlaczego?

– Kto wie? – odparł, sącząc swoją mate przez srebr-
ną bombillę, napój podobny do zielonej herbaty, który 
w argentyńskich sklepach spożywczych zajmował na 
półkach więcej miejsca niż kawa i pozostałe rodzaje 
herbaty razem wzięte, kończąc napój z głośnym siorb-
nięciem. – Piqueteros mają prawo wyrażać swoje opinie 
– oznajmił, kładąc naczynie na desce rozdzielczej przed 
skrzynią biegów. – z drugiej strony, ja również mam 
prawo do jeżdżenia ulicami swojego miasta w spoko-
ju, prawda?

uśmiechnął się do mnie w lusterku, na którym wi-
siał drewniany różaniec i wstążka w biało-niebieskich 
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barwach argentyny, która zafurkotała, gdy wjechał na 
autopista, pustą, nie licząc kilku innych taksówek. Spoj-
rzałam na migoczące w południowym upale pampasy, 
ocean wysokiej trawy rozciągający się aż po błękitno-
-brązowy horyzont. nie pojmowałam ich bezkresu tak 
samo, jak tego, że w ogóle tu jestem.

– co pani robi w Buenos aires?
Wyjrzałam przez szybę, nie bardzo wiedząc, co od-

powiedzieć. Przejeżdżaliśmy przez villa miseria, dziel-
nicę slumsów. Słońce odbijało się od cienkich dachów 
z blachy falistej, sznury z praniem kołysały się między 
barakami z betonowych pustaków. Tuż za granicami vil-
la stał billboard z napisem namalowanym na tle pasia-
stej flagi narodowej: Argentina. Un país en serio. argen-
tyna. Poważny kraj.

Starłam z czoła kolejną kroplę potu i wróciłam my-
ślami do Wieczoru nienaruszalnych ostryg.

– Jesteś za wolna! – krzyknęła na mnie czarodziej-
ka przez okienko podawcze w kuchni. Jej zwykle peł-
ne stoicyzmu, brązowe oczy wyglądały na powiększo-
ne i dzikie za szkłami okularów bez oprawek. – nawet 
ostrygi nie umiesz otworzyć!

czarodziejka była czterdziestoletnią, pękatą szefową 
kuchni o sianowatych włosach, uzależnioną od środ-
ków przeciwbólowych i prawdopodobnie będącą pod 
ich wpływem w momencie, w którym zdecydowała się 
nazwać swą ekskluzywną restaurację w San Francisco 
serwującą francusko-azjatycką kuchnię fusion Vertigi-
neuse. nazywałam ją czarodziejką, ponieważ wszystko, 
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co gotowała – białe gazpacho, foie gras z masłem z do-
datkiem mango, smażoną japońską seriolę owiniętą liś-
ćmi shiso – było tak pyszne, że nie sposób było przestać 
jeść, bez względu na to, czy człowiek był głodny, czy nie.

Teraz próbowała olśnić grupę vipów przy stoliku nu-
mer jedenaście, zaczynając od ostryg podanych na po-
łówkach muszli. usiłowałam wetknąć nóż w pofalowa-
ną szczelinę skorupy bez uszkodzenia jej zawartości, 
ale ostryga nie chciała się otworzyć, zaciskając muszlę. 
czarodziejka przewróciła oczami. W tej nienaruszalnej 
ostrydze widziała uosobienie całej mojej nieudolności 
i braku kompetencji.

– co zrobisz, gdy zacznie się prawdziwy ruch? – spyta-
ła, przyciskając dłonie do krzyża i ignorując talerze, któ-
re pozostali kucharze ustawiali przed nią do inspekcji.

nie miałam zielonego pojęcia. zgarnęłam tuzin 
ostryg do fartucha, złapałam za nóż do otwierania (krót-
ki, gruby i tępy, zaprojektowany do podważania, a nie 
do krojenia), zostawiłam w piecu do pizzy trzy chle-
by pita z figami, gorgonzolą i karmelizowaną cebulką, 
przebiegłam obok Boba stojącego przy płycie do sma-
żenia (który lawirował między foie gras a stojącym na 
kuchence bulionem z kukurydzą), obok roba przy gril-
lu (piekącego jagnięce żeberka i wykańczającego dzi-
kiego łososia) oraz czarodziejki, która syknęła „masz 
minutę!”, gdy mijałam ją w pośpiechu.

Popędziłam korytarzem w kierunku obieraka.
– raúl! – krzyknęłam, rozkładając fartuch, aby po-

kazać mu ostrygi. – ¡Ayúdame, por favor!
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raúl był naszym głównym kucharzem odpowiedzial-
nym za przygotowanie składników. odłożył nóż do try-
bowania, odsunął na bok deskę z filetowanym przez 
siebie tuńczykiem i jednym ruchem przełożył ostrygi 
z mojego fartucha na blat ze stali nierdzewnej. Współ-
czuli mi wszyscy pracownicy kuchni – w końcu byłam 
za wolna – jednak w odróżnieniu od pozostałych raúl 
był miły.

Powinien być na moim miejscu, gotować z innymi 
kucharzami, ucząc się podstaw na stanowisku z przy-
stawkami, sałatkami i deserami. Był półprofesjonalnym 
piłkarzem w guadalajarze, dopóki nie zerwał więzad-
ła w kolanie. nigdy nie tracił czasu. nie posługiwał się 
nożem gorzej niż Bob i rob, a może nawet robił to le-
piej. mimo to po trzech latach pracy na dwóch kuch-
niach w San Francisco potrafił powiedzieć zaledwie kil-
ka słów po angielsku, przez co zajmował stanowisko 
na tyłach restauracji. Potrafił jednak otworzyć tuzin 
ostryg w czterdzieści pięć sekund z wrzeszczącym sze-
fem w tle, ukazując w łagodnym uśmiechu idealnie bia-
łe zęby.

Wiele godzin później po tym, jak vipy opuściły re-
staurację, czarodziejka wróciła do domu, a Vertigineu-
se została zamknięta na noc, siedziałam przy barze, po-
pijając Johnnie’ego Walkera Black, którego ray, nasz 
piegowaty kierownik sali o łabędziej szyi, polewał tak, 
jakby był właścicielem.

Wszyscy uwielbiali raya. co wieczór, przed każdym 
otwarciem, przygotowywał kawę dla całego personelu 
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według indywidualnych instrukcji. Potrafił nakłonić 
każdego kucharza na przerobienie dania, jeśli jakiś 
klient był niezadowolony, i w przeciągu paru sekund 
rozładować napięcie panujące przy stoliku. moja bab-
cia określiłaby go mianem restauracyjnej osobowości.

– co się stało? – spytał ray, patrząc na moją dłoń 
owiniętą bandażem.

Westchnęłam.
– To samo, co zawsze. Przypalam pitę. chrzanię tuil-

le. Przesadzam z dekoracją sałatek albo dodaję za mało 
składników. a to – wskazałam na bandaż – jest rana 
po palniku spożywczym. nie wolno mi już robić crème 
brûlée.

– masz zamiar się zwolnić? – spytał ray, uśmiecha-
jąc się kącikiem ust i unosząc jedną z łukowatych brwi.

Próbowałam się roześmiać, odwracając głowę od odbi-
cia mojej czerwonej twarzy widocznej w lustrze za barem.

– czarodziejka nie płaci mi od dwóch miesięcy, więc 
chyba i tak jestem zwolniona.

– Jak to nie płaci?
– Wiesz, że restauracja nie przynosi dochodu, prawda?
ray skinął głową. Wiedział i wcale się tym nie mar-

twił. zawsze znajdzie się miejsce, w którym będzie 
mógł obsługiwać stoliki.

Pochyliłam się nad barem, zniżając głos.
– Spytała mnie, czy mogę poczekać na wypłatę, a ja 

odparłam, że tak. nie sądziłam jednak, że potrwa to 
aż dwa miesiące. – Przełknęłam resztkę whiskey, za-
mykając oczy, gdy jej ciepło rozlało mi się po brzuchu.
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– Dziewczyno, to niedobrze! – powiedział ray, cmo-
kając językiem.

– Wiesz, że nie zostanę kucharzem. Sama dobrze to 
wiem. Wygląda na to, że chyba nie zasługuję na wypła-
tę. – Stuknęłam resztkami paznokci w bok szklanki. – 
ale staram się poznać każdy zawód w tej dziedzinie, 
żeby wiedzieć, co mam robić, gdy już otworzę własną 
restaurację.

– Kochanie, jesteś pewna? – ray zerknął na ban-
daż, ponownie napełniając nasze szklanki. – napraw-
dę chcesz otworzyć restaurację?

Wpadłam na pomysł z otworzeniem restauracji – 
a raczej zakochałam się w tej idei – w trakcie fatalnego 
semestru na studiach podyplomowych w new Jersey, 
gdzie starałam się uzyskać stopień magistra socjologii 
i spędzałam kilka godzin dziennie na oglądaniu Food 
network, wypróbowując przepisy na współlokatorach. 
W dniu urodzin pojechałam do Filadelfii i przepuści-
łam pieniądze na lunch w White Dog café, restauracji 
Judy Wicks, która przeistoczyła się w projekt propagu-
jący przemiany społeczne. W połowie talerza zielonej 
zupy czosnkowej byłam już gotowa pójść w ślady pan-
ny Wicks. „Do diabła z heurystycznymi technikami ana-
lizy SWoT i wskaźnikami rozwoju”, pomyślałam. mo-
głabym w mgnieniu oka uczynić wiele dobra, karmiąc 
ludzi puszystym chlebem mlecznym taty, kiełbaskami 
z fenkułem dziadka (tylko on jako profesjonalny rzeźnik 
wiedział, jak przygotować je w partiach po czterdzie-
ści pięć kilo) lub naszą noworoczną lazanię z przepisu, 
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który babcia dostała od włoskiego sprzedawcy w Los 
angeles i zdradziła mamie dopiero, gdy rodzice byli 
pięć lat po ślubie.

nim zdmuchnęłam świeczkę na wiśniowym serniku, 
miałam już precyzyjną wizję: własną restaurację w stylu 
zachodniego Wybrzeża, wariację na temat White Dog. 
uprawialibyśmy własne zioła. Serwowali wina z becz-
ki, tak jak to robią we Włoszech, koniecznie w małych, 
szklanych dzbankach. Klienci płaciliby tyle, ile uznali 
za stosowne. a wszystkie stoliki byłyby okrągłe, po-
zwalając na niekończące się rozmowy.

– Tyle nauki, a wszystko po to, żeby pracować w re-
stauracji! – powiedziała mama.

– Jesteś pewna, że chcesz się tym zająć? – spytał tata.
odłożyłam studia na potem, przeniosłam się do San 

Francisco i zaczęłam zgłębiać podstawy restauracyjne-
go biznesu. zmywałam naczynia. obsługiwałam stoli-
ki. Pracowałam jako baristka w Java Supreme, gdzie na-
uczyłam się obsługi ekspresu do kawy. Byłam hostessą 
w greens, światowej sławy wegetariańskiej restauracji 
w San Francisco zen center, której klientom nie prze-
szkadzało, gdy znajdowali robaki w swoich sałatkach 
(„cóż, przynajmniej wiemy, że są organiczne!”). Po ja-
kimś czasie udało mi się awansować na kierownika ich 
lokalu greens to go z jedzeniem na wynos.

zapełniałam zeszyt za zeszytem pomysłami na włas-
ną restaurację: gdy tylko goście usiedliby przy stoliku, 
na portugalską modłę podawanoby im ser, oliwki i ma-
rynowane warzywa, dzięki czemu mieliby co podjadać 
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w trakcie przeglądania karty. organizowalibyśmy kon-
kursy z przepisami dla gości, a zwycięskie danie doda-
wali do menu i serwowali przez miesiąc. a ja robiłabym 
focaccię w stojącym na środku sali piecu z suszonej ce-
gły opalanym drewnem. zaczęłam myśleć o składaniu 
papierów do california culinary academy.

– zanim wydasz pięćdziesiąt tysięcy dolarów na szko-
łę gastronomiczną – powiedział szef imieniem nano, 
który zawiózł mnie na Lombard Street na swoim moto-
cyklu i wprowadził w cudowny świat Super Quesadillas 
Suizas (gigantycznych pszennych placków podawanych 
z awokado, kwaśną śmietaną, serem, carne asada i tak 
dużą ilością pikantnej salsy tomatillo, jak tylko chcie-
liśmy) w restauracji el Farolito o pierwszej nad ranem 
– powinnaś zacząć pracę jako kucharz liniowy.

nano pomógł mi znaleźć pracę za minimalną stawkę 
w restauracji czarodziejki, gdzie pracował kiedyś jako 
zastępca szefa kuchni. Lokal mieścił się w kulinarnej 
próżni, między zamożną dzielnicą nob Hill a Tender-
loin zamieszkiwanym przez uzależnioną od narkoty-
ków biedotę. W ciągu ostatnich dziesięciu lat splajto-
wały tu trzy restauracje.

– Tyle nauki, a wszystko po to, żeby kroić pieczarki! 
– skwitowała mama.

– chyba że robienie tego sprawia ci radość – dodał 
tata.

miałam nadzieję, że Vertigineuse będzie moim ostat-
nim miejscem pracy, zanim napiszę biznesplan i zacznę 
zbierać pieniądze na swoją restaurację. (nadal szukałam 
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dla niej dobrej nazwy. Jak na razie najlepszą, jaka przy-
szła mi do głowy, było: gusto). Jednak po dziesięciu 
miesiącach pracy w kuchni zamiast czuć się jak na en-
tuzjastycznym haju, który sprawiał, że Bob i rob re-
chotali ze śmiechu, gdy zasypywano ich zamówienia-
mi, nadal panikowałam, tracąc resztki swoich zdolności 
do organizowania pracy. Pewnego wieczoru Bob, któ-
ry nawet w chodakach i kraciastych spodniach wyglą-
dał na zawsze gotowego do bójki, wziął mnie na stro-
nę, próbując pomóc.

– gdy jesteś w opałach, musisz się skupić – powie-
dział. – Poświęć trzydzieści sekund na przyjrzenie się 
wszystkiemu, co musisz zrobić, i zdecyduj, co wykonać 
jako pierwsze. ułóż sobie plan. i do roboty!

łatwizna.
– W porządku! – kiwnęłam głową. – Właśnie tak 

będę robić!
Tyle że wszyscy chcieli swój japoński krem jajeczny 

chawanmushi, pikantną napoleonkę z bakłażana i ostrygi 
na połówkach muszli na już. Po dziesięciu miesiącach 
musiałam stawić czoła faktom: Bob i rob poruszali się 
z zupełnie inną szybkością niż ja. i podczas gdy ich po-
śpiech napędzał, wciągając w stresujący, kuchenny ta-
niec, którym żyli kucharze liniowi, mnie on komplet-
nie paraliżował. „a zatem nie nadaję się na kucharza 
liniowego – myślałam. – nie znaczy to jednak, że nie 
mogę prowadzić restauracji”.

niemniej jednak w Wieczór nienaruszalnych ostryg, 
z oparzeniem na ręce, pedałując na rowerze przez nob 
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Hill po lśniącym od porannej wilgoci asfalcie, przez 
kłęby mgły, przypomniałam sobie pytanie raya: „na-
prawdę chcesz otworzyć restaurację?”. miałam nadzie-
ję, że odpowiedź nadal brzmi „tak”. Pragnęłam, aby na-
dal brzmiała „tak”. Jednak w głębi ducha wiedziałam, 
że jest odwrotnie.

– chcę napisać o Buenos aires – powiedziałam taksów-
karzowi, gdy przejechaliśmy przez ostatni punkt pobo-
ru opłat na autostradzie.

– Słucham? – ruch na autostradzie w obrębie miasta 
był teraz zdecydowanie większy, a mój taksówkarz przy-
garbił się nad kierownicą, jakby szykował się na atak. 
– Mira, jeśli powie pani ludziom prawdę o tym miej-
scu, nikt w nią nie uwierzy. ale co ja mogę wiedzieć…

Wyjrzałam przez szybę na wyblakłe od słońca zabu-
dowania: miasto wyglądało jak przedłużenie otaczają-
cych go równin, z dodatkami w postaci wieżowców.

– Tak naprawdę – odwróciłam się w stronę taksów-
karza, uśmiechając się do jego profilu – to interesuje 
mnie tutejsze jedzenie.

– ¿Cómo?
– chcę pisać o gastronomii.
– o astronomii?
– nie. – Parsknęłam śmiechem. – gastronomii: je-

dzeniu, restauracjach, tego typu rzeczach.
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Po nocy nienaruszalnych ostryg, gdy uświadomiłam 
sobie, że poświęciłam prawie całą dekadę na spełnianie 
chybionego marzenia, zaczęłam szukać nowego zajęcia, 
co chwila zmieniając pracę, mieszkanie, przemieszczając 
się w tę i we w tę w okolicach zatoki, odczuwając coraz 
większy niepokój i znużenie za każdym razem, gdy mój 
nowatorski scenariusz przeistaczał się w rutynę. Tym-
czasem moi znajomi w San Francisco kupowali domy 
i planowali wesela, kończąc prawo, rachunkowość, me-
dycynę i nauki społeczne. „Wszyscy się ustatkowali, tyl-
ko nie ja”. Wierzyłam jednak, że wybór jednej ścieżki 
eliminuje pozostałe. nie chciałam zarabiać na życie – 
chciałam żyć. chciałam spróbować wszystkiego, wszę-
dzie pojechać. Pragnęłam pasji i całkowicie absorbujące-
go zajęcia – i chciałam, aby wiązało się ono z jedzeniem.

Taksówkarz wyprostował się, przyglądając mi się 
w lusterku ze ściągniętymi brwiami.

– Skąd pani jest?
– Proszę zgadywać.
– z Kolumbii?
Pokręciłam przecząco głową.
– z Wenezueli?
– nieee.
– meksyku?
– Blisko – odparłam. – z Kalifornii.
– Kalifornii?
Kiwnęłam głową.
– aj, Kaaalifooorniiia… – westchnął, jakby wspo-

minał dawny romans. – Przez rok mieszkałem w L.a., 
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¿sabés? od 2002 do 2003. Po la crisis. malowałem sa-
mochody. gdy tu wróciłem, miałem odłożonych trochę 
pieniędzy, ale źle zainwestowałem i robię to, co robię. 
Prowadzę taxi – jęknął ponownie, unosząc naczynie od 
mate w kpiącym toaście. – za la crisis.

mianem la crisis, jak wyjaśnił, określał załamanie ar-
gentyńskiej gospodarki pod koniec 2001 roku, które za-
początkowały recesja, olbrzymi dług zagraniczny i po-
głoski o dewaluacji peso, co doprowadziło do masowego 
pobierania pieniędzy z banków, co z kolei spowodowało 
zamrożenie kont, przyczyniając się do wszczęcia wiel-
kich cacerolazos (ulicznych strajków, podczas których 
uderzano w garnki i patelnie). z czasem przekształci-
ły się one w zamieszki. zginęło dwadzieścia pięć osób, 
a prezydent podał się do dymisji, uciekając helikopte-
rem z casa rosada, po czym tymczasowy prezydent 
ogłosił niemożność spłaty krajowego długu i ustąpił ze 
stanowiska tydzień później. Drugi tymczasowy prezy-
dent zdewaluował peso i tysiące ludzi straciło oszczęd-
ności, domy i pracę.

– Jak długo zostaje pani w Buenos aires? – spytał 
taksówkarz.

– na czas nieokreślony.
– ma pani tutaj rodzinę? męża?
– nie. nie mam męża.
– ile ma pani lat?
Wybuchnęłam śmiechem.
– Trzydzieści jeden.
– ma tu pani jakichś przyjaciół? chłopaka?
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– nie – odparłam, mając świadomość, jak dziwna 
i smutna musiałam wydać się temu człowiekowi, któ-
ry wywodził się ze świata, w którym o wyborach życio-
wych danej osoby decydowały miłość i przyjaźń. – Już 
tu kiedyś byłam – dodałam. – z najlepszym przyjacie-
lem. i zakochałam się w tym mieście, więc…

– zakochała się pani w Buenos aires?
– ¿Cómo te lo puedo explicar…?
Jak mam to panu wytłumaczyć? czy to przez kom-

binację steku, empanadas i dulce de leche, ulic noszących 
nazwiska poetów, filozofów i kompozytorów tanga oraz 
księgarni na avenida corrientes, które były otwarte 
grubo po północy? czy to przez melodię hiszpańskie-
go z włoskimi naleciałościami, charakterystyczną dla 
mieszkańców dorzecza rio de La Plata? Sposób, w jaki 
całe miasto zakrzyknęło „goooooooooooL!”, gdy 
piłkarska reprezentacja narodowa zdobyła punkt w me-
czu z urugwajem w kwalifikacjach do mistrzostw świa-
ta? czy to przez kioscos z gazetami stojącymi na chodni-
kach, w których dzieła nerudy i Szekspira leżały obok 
najnowszych wydań „Hello!” i „Hustlera”? czy miała 
z tym coś wspólnego nerwowa atmosfera miasta, któ-
ra zawsze, ale to zawsze nakazywała mi na wszyst-
ko uważać? chaos komunikacji miejskiej na wielkich 
avenidas, który zdawał się być odbiciem mojego we-
wnętrznego nieporządku? a może poczucie, że mia-
sto dopiero zaczynało otrząsać się z kryzysu, a tutej-
sze jedzenie również ulegało zmianom? Pomyślałam, 
że mogę tu zacząć coś nowego. Jose Luis Borges mówił 
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o tej ziemi, że należy do „ludzi zrodzonych jako wy-
gnańcy, ludzi tęskniących za tym, co odległe i inne”, 
zdających się wierzyć, że ich skarb może być zakopa-
ny gdzieś daleko stąd.

Taksówkarz zjechał z autostrady. Jechaliśmy na pół-
noc czy na południe? nie byłam w stanie stwierdzić. 
nie widziałam żadnych piqueteros. W powietrzu pach-
niało przejrzałymi brzoskwiniami i olejem napędowym. 
Plecy miałam zlane potem. Stały tu znaki z czerwonymi, 
wielkimi literami – LaVanDerÍa, PaPeLerÍa, He-
LaDerÍa, emPanaDerÍa – oraz mężczyźni w podko-
szulkach bez rękawów popijający fantę i kobiety o opa-
lonych nogach w krótkich spódniczkach, kroczące nad 
kraterami ziejącymi w chodnikach.

Spytałam taksówkarza, co sądzi o Borgesie.
– Borges? nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Jeśli chce 

pani zrozumieć Buenos aires, proszę nie czytać Borge-
sa. on nie jest nawet pochowany w argentynie! Jeśli 
chce pani zrozumieć to miejsce, musi pani nauczyć się 
tanga. Proszę zapomnieć o Borgesie! i o astronomii!

– Tańczy pan tango?
– nie – powiedział. – robili to moi rodzice. gdy by-

łem młody, tanga słuchali starsi ludzie, ¿sabés? my słu-
chaliśmy Beatlesów. i rock’n’rolla. ale teraz, kiedy je-
stem starszy, żałuję, że się tego nie nauczyłem. Teraz 
bardzo lubię taką muzykę. – otworzył schowek na rę-
kawiczki, gdzie znajdowały się dwa schludne stosiki 
kaset. – zna pani Julio Sosę?

– nie. ale chyba słyszałam gdzieś to nazwisko…
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– ¡Qué voz! – powiedział. co za głos! – Proszę po-
słuchać.

Włożył kasetę do odtwarzacza. Baryton Julio Sosy 
– władczy, doniosły, podszyty ironią, zdawał się wy-
pełniać głośniki po brzegi. Taksówkarz podkręcił nie-
co głośność.

– Ten głos! Proszę posłuchać, co mówi. To tango na-
zywa się Cambalache. Proszę słuchać!

Próbował przetłumaczyć słowa, podczas gdy ja słu-
chałam piosenki. nie rozumiałam większości tekstu.

– Ta piosenka została napisana w latach dwudzie-
stych, a nadal jest prawdziwa i aktualna! Increíble. Pro-
szę słuchać! – Przewinął kasetę do początku. – Śpiewa: 
„To, że świat jest i będzie jednym wielkim chlewem, to 
ja wiem. W roku pięćset szóstym już i w dwutysięcz-
nym też. Dziś wszystko jest takie samo, nic nie idzie 
ku lepszemu, być ignorantem, mędrcem, złodziejem, 
oszustem. Wszystko jest takie samo”.

Przejechaliśmy na żółtym świetle i zatrzymaliśmy się 
za autobusem. Taksówkarz wyciągnął metalowy termos 
z torby leżącej na siedzeniu pasażera i ponownie na-
pełnił tykwę do mate. Prawie przekrzykiwał teraz głos 
Julio Sosy.

– Śpiewa o braku szacunku, utracie zdrowego roz-
sądku! o tym, że wiek dwudziesty jest pełen proble-
mów. Jeśli nie płaczesz, to nie dostajesz jedzenia! Jeśli 
nie kradniesz, to jesteś głupcem!

– a pan jak myśli?



– Byłbym głupcem, gdybym myślał inaczej – odparł. – 
nie tylko głupcem, ale w dodatku głodującym głupcem.

Julio Sosa brzmiał tak, jakby rozkoszował się bólem, 
zanim dotarł do końcowej zwrotki Cambalache, a ja za-
czynałam rozumieć ogólny sens słów: idiota żyje ze swo-
jej pracy, a mądry utrzymuje się dzięki idiocie. a wszy-
scy i tak spotkamy się w piekle.

Taksówkarz objechał autobus, wpatrując się w nu-
mery ulic zmrużonymi oczami. Stał tu mój budynek: 
pięć pięter z betonu z lat siedemdziesiątych wciśnię-
te między Burger Kinga a sklep z telefonami komór-
kowymi. Poczułam, jak ściska mnie w brzuchu z po-
wodu strachu i wątpliwości, gdy uświadomiłam sobie, 
że czas wyjść z taksówki. za chwilę miałam wprowa-
dzić się do mieszkania, które widziałam tylko przez in-
ternet, wzięłam ze sobą trzymiesięczne oszczędności, 
które miały mi zapewnić przetrwanie, a moja osoba do 
kontaktu na wypadek sytuacji awaryjnej znajdowała się 
tysiące kilometrów stąd.




