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PAJĄKI

Oto moja sąsiadka. Miła pani. Właśnie wychodzi z domu do
pracy, w wersji „wytworna dama”. Zamyka drzwi na klucz i zabiera
swój codzienny ekwipunek: torebkę, torbę z drugim śniadaniem, tor-
bę z rzeczami na aerobik oraz worek ze śmieciami do wyrzuce-
nia. Odwraca się, dostrzega mnie, obdarza szerokim powitalnym
uśmiechem i robi trzy kroki przez ganek. I nagle w krzyk:
„AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”. (To cytat dosłowny.) Głośność
gdzieś na poziomie syreny wozu strażackiego.

Pajęczyna! Z całym rozmachem weszła w pajęczynę. I oczywiście
narzuca się palące pytanie, gdzie teraz jest pająk.

Wymachuje torbami we wszystkich kierunkach. A równocześnie
wykonuje jakiś gwałtowny, swingujący taniec – jak dziko napalony bo-
cian w godowym transie. Trzepie się po twarzy i włosach, a okrzyk
„AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!” rozlega się na nowym poziomie
intensywności. Próbuje otworzyć drzwi, nie otwierając zamka. Znowu
próbuje. Łamie klucz w zamku. Biegnie wokół domu, kierując się ku
drzwiom kuchennym. Efekt Dopplera daje:

„AAAAAAAAAAaaaaa…”.
A teraz ta sama scena z innej perspektywy. Oto jest pająk. Dość

przeciętna szarawa pajęczyca w średnim wieku. Jest na nogach już od
świtu, stale zajęta pracą nad pajęczyną i wszystko idzie dobrze. Ładny
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dzionek, bezwietrzny, nieco rosy, akurat tyle, żeby się trochę lepiło.
Właśnie sprawdza zaczepy i myśli o muszkach, które chętnie zje na
śniadanie. Czuje się świetnie. Gotowa do działania. Nagle jakby grom
z jasnego nieba; wszystko się rozwala – trzęsienie ziemi, tornado, wul-
kan. Pajęczyna jest całkiem potargana i owinięta wokół jakiegoś dziko
miotającego się stogu siana, zaś ogromny kawał surowego, ale umalo-
wanego mięsa wydaje dźwięk, jakiego pajęczyca jeszcze nie słyszała:
„AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”.

Kawał jest za duży, żeby omotać w pajęczynę i zostawić na potem,
a poza tym zbyt gwałtownie się porusza, żeby go chwycić.

Skoczyć na niego? Uczepić się i czekać z nadzieją? Wgryźć się?
Istota ludzka. Pajęczyca schwytała istotę ludzką. I oczywiście

nasuwa się palące pytanie, dokąd ta istota idzie i co zrobi, gdy już
dojdzie.

Dama z sąsiedztwa sądzi, że pająk jest wielkości homara, ma wielkie
mięsiste wargi i jadowite kły. Dama z sąsiedztwa rozbierze się zapewne
do naga, użyje prysznica i szamponu, żeby uzyskać pewność, że pająka
nie ma – a następnie włoży na siebie świeże ubranie, aby mieć pew-
ność, że nie jest już siedliskiem dla pająka.

A pajęczyca? Cóż, jeśli to wszystko przeżyje, to będzie naprawdę
miała o czym opowiadać – o ofierze, która uciekła, ale była TAKA
WIELKA. „Było widzieć jej PASZCZĘKĘ!”.

Pająki. Zdumiewające stworzenia. Istnieją już od 350 milionów
lat, więc niemal ze wszystkim potrafią sobie poradzić. Jest ich też spo-
ro – 150 albo 170 tysięcy na każdym hektarze przedmieścia. Tak. Tej
pajęczyny to im zazdroszczę. Pomyśl, jak by to było, gdyby ludzie byli
wyposażeni tak jak pająki. Gdybyśmy mieli u dołu pleców sześć takich
małych otworków i moglibyśmy dzięki temu robić całe metry substan-
cji podobnej do włókna szklanego. Wiązanie paczek byłoby dziecinną
igraszką! Wysokogórska wspinaczka już nigdy nie byłaby tym samym.
Pomyśl o olimpiadach. Także dobieranie się w pary i opieka nad dzieć-
mi nabrałyby nowego wymiaru. Cóż, zostawmy to. Aż głowa od tego
boli. Z drugiej strony sprzątanie pajęczyn wielkości człowieka byłoby
kłopotliwe.
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Wszystko to przypomina mi piosenkę, którą znam na pamięć. Ty też
ją znasz. Znają ją twoi rodzice i twoje dzieci. Wspinał się pajączek
po rynnie ku górze. Ale deszcz popadał i pajączka spłukał. Zaświeciło
słońce i już sucho w rurze. A pajączek wysechł i znów rynny szuka.
I znowu: wspinał się pajączek po rynnie ku górze… Zapewne znasz też
gesty towarzyszące tej piosence.

O co tu chodzi? Dlaczego wszyscy znamy tę piosenkę? Dla-
czego przekazujemy ją naszym dzieciom? Tym bardziej że sta-
wia pająki w tak korzystnym świetle? Nikt nie wrzeszczy
„AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”, kiedy się ją śpiewa. Może dlate-
go, że ujmuje życiową przygodę w tak jasne i proste pojęcia. Małe
stworzonko żyje i szuka przygód. Oto jest rynna – długi tunel biegnący
w górę ku światłu. Pająk nawet tego nie rozważa – po prostu idzie.
Spada na niego nieszczęście – deszcz, powódź, potężne żywioły. Pająk
jest pokonany i rzucony do punktu wyjścia. Czy pajączek mówi „Do
diabła z tym”? Nie. Wygląda słońce – porządkuje sprawy – osusza
pajączka. I mały zwierzaczek znów idzie rynną, patrzy ku górze i myśli
sobie, że naprawdę chce się dowiedzieć, co tam jest. Teraz jest już
trochę mądrzejszy – najpierw patrzy w niebo, szuka lepszych miejsc do
stawiania nóżek, odmawia swoją pajęczą modlitwę i kieruje się przez
tajemnicę ku światłu i dalej.

Żywe stworzenia tak właśnie czynią już od bardzo, bardzo dawna.
Przechodząc przez wszelkie rodzaje nieszczęść, porażek i katastrof.
Jesteśmy tu, aby przeżyć. I uczymy tego nasze dzieci. I może mówią
o tym pająki swoim dzieciom na swój pajęczy sposób.

Dlatego dama z sąsiedztwa przeżyje i będzie nieco mądrzejsza
podczas wychodzenia do pracy. Zaś tamten pająk, o ile żyje, też
będzie mądrzejszy. A jeśli nie – cóż, jest jeszcze mnóstwo innych
pająków i wieść się rozniesie. Szczególnie, gdy brzmi ona
„AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”.
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Często moje wykłady na żywo rozpoczynam powiedzeniem, że będę
milcząco śpiewał. Aby przybliżyć, o co mi chodzi, wyjaśniam, że będę
wykonywał pewne gesty rękami. Proszę publiczność, aby dołączyła do mnie,
kiedy zrozumie, o co mi chodzi. Chodzi oczywiście o piosenkę o pajączku.
Mam wspaniałe wspomnienia z sal wypełnionych ludźmi śpiewającymi
bezgłośnie, jak to wspinał się pajączek po rynnie, wykonującymi odpowied-
nie ruchy i uśmiechającymi się. Zawsze się uśmiechają. Na koniec zawsze
biją sobie brawo.

Czy wiedziałeś, że tekst o pajączku można zaśpiewać na melodię „Ody
do radości” z Dziewiątej symfonii Beethovena? Po niewielkich poprawkach
udaje się. Tę kombinację można nazwać pieśnią bojową rodu ludzkiego.
Kiedyś tysiąc osób wspólnie to śpiewało, razem z gestami i w ogóle.

Oba dzieła mówią o tym samym: o zdolności życia do pokonywania
przeciwności – o wytrwałości w przygodzie, pająków i ludzi.
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KAŁUŻE

Nowojorski Central Park, jest maj. Popołudniowy deszcz, a po nim
urocze wiosenne słońce skusiło ludzi do opuszczenia chodników i ob-
sadzenia parkowych ławek. Od skrzyżowania Osiemdziesiątej Ulicy
i Piątej Alei idzie do parku dróżka, na której deszcz zostawił szereg
kałuż.

Mały chłopczyk, cały zakutany w nieprzemakalny kombinezon,
z pluskiem przebiega przez kałużę, „ŁAAAAAAAAA”. Jego matka,
ubrana równie przeciwdeszczowo, biegnie za nim, wołając „NIE. NIE.
NIE”. Chwyta go za rączkę, wyciąga na suchy ląd i surowo warczy:
– KAŁUŻE SĄ BE, Kubusiu. Mówiłam ci: KAŁUŻE BE.

Chłopczyk wyrywa się jak linka namiotowa podczas wichury. Szlo-
cha. Matka ciągnie go po dróżce. Chłopiec potyka się i wrzeszczy. Jest
to próba sił podobna do sytuacji w sklepie z zabawkami. A ten chłop-
czyk ma chyba czarny pas w sztuce wrzasku: „ŁAAAŁOOOŁAAA”.
Matka jest zakłopotana. Ludzie się gapią. (Co ona mu zrobiła?).

Dobrze ubrany starszy pan przygląda się z pobliskiej ławki. Ma na
nogach wypucowane czarne, skórzane półbuty. Pomiędzy nim a sceną
matki z dzieckiem rozciąga się wielka kałuża. Mężczyzna wstaje.
Z całą świadomością włazi w kałużę, moczy buty i tak dalej. Uśmiecha
się. Woła „HEJ-HEJ-HEJ”. Matka i chłopczyk spoglądają na niego.
Mały milknie i stoi bez ruchu.
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Ta scena jest tak piękna, że aż się nie chce wierzyć. Jakże mógłbym
się nie włączyć? Wstaję z mojej ławki, wchodzę do kałuży i staję obok
uśmiechniętego mężczyzny. Na nogach mam sandały i skarpetki. Uśmie-
cham się do gościa, do matki i do dziecka. Jakaś modnie ubrana młoda
kobieta ściąga buty i przyłącza się do nas, jej pies także.

Chłopczyk się śmieje, wyrywa się mamie i wkracza do kałuży.
Wszystkie oczy zwrócone są na mamę.
Znalazłszy się w centrum sceny, mama uśmiecha się bólem. Znów

dała się złapać w sidła rodzicielskiego paradoksu. Z jednej strony dziec-
ko musi się nauczyć, żeby uważać. Ale w końcu co złego zrobi mu
kałuża, skoro chłopczyk ma na nogach gumiaki? Mamusia nie chce,
żeby dziecko się pochorowało. Ale oczywiście każdy wie, że przeziębie-
nia łapie się poprzez zarazki od innych ludzi, a nie od kałuż. Nie
jest łatwo się wycofać, kiedy się już raz powiedziało „NIE!”. Jednak
zmienić zdanie to nic złego. Mama nie chce, żeby synek brał przy-
kład z obcych ludzi. Ale tych troje ludzi zrobiło tylko tyle, że stanęli
w kałuży i uśmiechają się do niej. Jak to możliwe, że chodzi o tak
wielką stawkę przy tak drobnym zdarzeniu? Co ma zrobić dobra
matka?

Bycie rodzicem zawsze oznacza pewną dwulicowość. Gdyby była
dzieckiem, już dawno stałaby w tej kałuży. Chodziła po kałużach jako
dziecko i wcale jej to nie zaszkodziło. Jej matka zapewne także krzy-
czała do niej: „KAŁUŻE SĄ BE”. Czy bycie rodzicem zawsze oznacza,
że się jest sterowanym autopilotem z przeszłości?

Wszystko to przeleciało tej mamie przez głowę w ułamku sekundy.
Obserwatorzy brodzący i siedzący czekają. Ona nie może tak stać

bez końca.
Mama się uśmiecha. Śmieje się. Wchodzi w kałużę. Widownia klasz-

cze.
Brodzący podają jej ręce, podają sobie ręce i każde idzie w swoją

stronę.
Chłopczyk ma na twarzy zadowolenie i oszołomienie.
Dorośli są dziwni. Nie zrozumie, jak bardzo dziwni, aż sam stanie się

jednym z nich.
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Może spytasz teraz, czy to naprawdę się wydarzyło.
Cóż, tak i nie. Dzień, park i kałuża były naprawdę. Nieliczna obsada

tej małej scenki też tam była. I chęci, które wszyscy mieliśmy, były
słuszne i prawdziwe. Jednakże w rzeczywistości matka pociągnęła
dziecko dalej po dróżce, wciąż warcząc na nie, że KAŁUŻE BE, a my
zajęliśmy się własnymi sprawami. A jednak to się mogło zdarzyć. To
powinno się było zdarzyć. Kałuże po to są, aby nas egzaminować, czy
pozostajemy młodzi tak długo, jak się da. Wszyscy dorośli, którzy tam
wtedy byli, oblali ten egzamin.

Jakże byłem zły na siebie, kiedy odchodziłem stamtąd, myśląc po raz
nie wiadomo który, że następnym razem gdy będę miał czas, albo gdy
okoliczności będą sprzyjające, zrobię to, co dyktuje mi serce. Czasami
głupie zachowanie i bycie mądrym jest tym samym.

Tego samego popołudnia wróciłem do parku, aby zrobić to, co wie-
działem, że powinienem był zrobić.

Za późno. Za późno.
Nie było już matki ani dziecka, ani miłych ludzi, ani kałuży, ani

okazji.
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HAIHO LAMA

Eliasz Schwartz naprawia buty. Jest niski, krągły, łysy, w średnim
wieku i jest Żydem. Szewc starej daty, jak sam powiada, ni mniej,
ni więcej. Tak się składa, że jestem przekonany, iż w rzeczywistości to
on jest sto czterdziestą piątą inkarnacją Haiho Lamy.

Trzeba wam wiedzieć, że Haiho Lama zmarł w roku 1937 i mnisi
z klasztoru Saskya od czterdziestu lat bezowocnie poszukują jego
inkarnacji. The New York Times zamieścił tę historię zeszłego lata.
W artykule podano, że Lamę rozpozna się po tym, iż będzie mówił
i czynił mądre rzeczy w skromny, tajemniczy sposób, i że będzie wypeł-
niał wolę Bożą, nie rozumiejąc, dlaczego. Takiego gościa warto szu-
kać, to pewne.

Znalazłem go. W drodze jakiegoś niewyobrażalnego przeoczenia na
kosmicznych stacjach rozrządowych, Haiho Lama wcielił się jako Eliasz
Schwartz. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości.

Pierwsza wskazówka pojawiła się, kiedy przyniosłem moje stare
półbuty do gruntownej renowacji. Po prostu w całości. Eliasz Schwartz
przestudiował je ze skupioną uwagą. Z żalem w głosie oświadczył, że
nie warto ich reperować. Przyjąłem ten niepomyślny wyrok. Potem wziął
buty i zniknął na zapleczu, a ja czekałem zdziwiony. Wrócił z moimi
butami w brązowej papierowej torbie zamkniętej zszywkami. Żeby
wygodniej się niosło, pomyślałem.
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Kiedy tamtego wieczoru w domu otworzyłem torbę, znalazłem dwa
prezenty i karteczkę. W każdym bucie był czekoladowy batonik zawi-
nięty w pergamin. A na karteczce były słowa: „Czego nie warto robić,
nie warto też robić dobrze. Pomyśl o tym. Eliasz Schwartz”.

Haiho Lama znów działa.
A mnisi będą dalej musieli szukać.
Bo ja nigdy nie powiem – sami potrzebujemy wszystkich Lamów,

jakich uda nam się zdobyć.
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ANIOŁOWIE

Czy twoje historyjki są prawdziwe? Czy ci ludzie są prawdziwi?
Prosta odpowiedź brzmi, że tak. Odpowiedź bardziej złożona jest

taka, że jestem gawędziarzem, a nie dziennikarzem śledczym. Dobre
opowiadanie można ulepszyć, dodając konieczne fakty – szczyptę przy-
prawy do rosołu. Można użyć odrobiny przesady dla rozśmieszenia.
A czasami łączę dwie równie dobre historie w jedną lepszą – poświęca-
jąc to, co jest prawdziwe, w imię Prawdy. Często konieczna jest zmiana
nazwisk i identyfikujących szczegółów dla ochrony prywatności ludzi,
o których piszę. Nie każdy chce być słynny.

Dobrym przykładem jest Haiho Lama.
Historia jest prawdziwa. Jednak od samego początku szewc uparł

się, żeby go nie ujawniać. Czuł, że to nie jest w porządku być chwalo-
nym za coś, co każdy powinien zrobić w pierwszej kolejności. – Proszę,
nie wymieniaj mojego nazwiska, ani nie pisz, gdzie jest mój warsztat
– prosił. Wymyśliłem więc nazwisko: Eliasz Schwartz. Było równie
dobre. Rzeczywiste nazwisko szewca było zbyt nieprawdopodobne, aby
mogło być wiarygodne: Eli Anioł.

Pan Anioł już nie żyje, wiec chyba wolno mi skorygować fakty i do-
powiedzieć resztę historii.

Eli Anioł był ortodoksyjnym sefardyjskim Żydem urodzonym na
greckiej wyspie Rodos. Chociaż jego formalne wykształcenie było ogra-
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niczone, ci, którzy go znali, uważali go za bardzo uczonego człowieka.
Umiał mówić po grecku, hiszpańsku, francusku, hebrajsku i angielsku.
Znał historię, filozofię i teologię. Był człowiekiem hojnym, czynnie
pomagał innym imigrantom zadomowić się w nowej ojczyźnie. W jego
dzielnicy w Seattle szanowano go za liczne drobne, serdeczne uprzej-
mości, za przekonanie, że cokolwiek człowiek dobrego uczyni, to do
niego powróci. Kiedy zmarł, synagoga pękała w szwach. Nazywali go
cadykiem – człowiekiem prawym, godnym szacunku.

Traf chciał, że moja żona znała żonę Eliego. Moja żona, chodząca
tajemnica lekarska, nigdy mi nie powiedziała, że leczyła panią Anio-
łową. Po śmierci Eliego pani Aniołowa nie najlepiej się czuła i przyszła
do mojej żony. Tęskniła za ukochanym mężem. Żałowała, że tak mało
ludzi go poznało. Moja żona opowiedziała jej historię Haiho Lamy
z mojej książki i wyjaśniła, że miliony ludzi już wiedzą o jej mężu
– tylko nie znają jego prawdziwego nazwiska. Jego dobre uczynki zato-
czyły koło i wróciły, by pocieszyć jego żonę.

Specjalnością Eliego były dobre uczynki bez liczenia na nagrodę
– wykraczające daleko poza wkładanie batoników do butów, których
już nie naprawi.

Żydzi mają na takie uczynki swoje określenie – micwa.
Pan Anioł zmarł niedawno. I teraz mogę powiedzieć jeszcze więcej.
Kiedy Eli poznał Rachelę, była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Oświadczył się jej po dwóch dniach znajomości. Odrzuciła oświadczy-
ny. Dlaczego? Ponieważ miała raka; powiedziano jej, że nie może mieć
dzieci i że długo nie pożyje. On nalegał. Będzie ją kochał do końca,
kiedykolwiek ten nadejdzie. Mając miłość jako tarczę przeciwko wiszą-
cemu nad nimi wyrokowi, pobrali się. Z tej miłości przyszło na świat
czworo dzieci. A miłość pozwoliła im wspólnie dożyć starości. Pani
Aniołowa była w micwie równie dobra jak mąż – robiła dobre uczynki
w tajemnicy, nie dając się przyłapać.

Wiem to wszystko, gdyż spędziłem niedawno trochę czasu, rozma-
wiając z Aniołami. Syn Eliego, należący już do trzeciego pokolenia
szewców, prowadzi warsztat po ojcu w dzielnicy Capitol Hill w Seattle.
Ludzie w okolicy mówią o Raymondzie tak, jak niegdyś mówili o jego
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ojcu, że jest to prawdziwy mensch – wartościowy człowiek. Widziałem,
jak z cierpliwością i uwagą obsługuje klientów. Kolejny specjalista od
micwy, pomyślałem sobie.

Rozmawiałem z siostrą Raymonda i córką, oglądałem też ich ro-
dzinne albumy. Eli Anioł i jego najdroższa żona Rachela byli bohate-
rami rozmów, jakby wciąż tam byli – wciąż zajmowali się swoim zakąt-
kiem świata. Wychodziłem stamtąd z przekonaniem, że nie wszyscy
ludzie są aż tak źli i że świat nie w całości zmierza ku piekłu. Wycho-
dziłem zbudowany i uszczęśliwiony.

Ewangelik Billy Graham twierdzi, że aniołowie są rzeczywistością,
tylko my ich nie widzimy.

Nieprawda.
Wiem, gdzie są prawdziwi Aniołowie. Na własne oczy ich widzia-

łem.
Niektórzy Aniołowie, jakich znam, potrafią naprawiać podeszwy.

A równocześnie duszę.
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GRA W CHOWANEGO

W zapadającym zmierzchu pewnej październikowej soboty dzieci
z sąsiedztwa grają w chowanego. Kiedy ostatnio bawiłem się w chowane-
go? Pięćdziesiąt lat temu; może dawniej. Pamiętam zasady. Mógłbym
się włączyć do zabawy natychmiast, gdyby mnie zaproszono. Dorośli
nie grają w chowanego. W każdym razie nie dla przyjemności. Szkoda.

Czy było na waszym podwórku takie dziecko, które zawsze tak do-
brze się schowało, że nikt go nie umiał znaleźć? U nas było. Po pew-
nym czasie rezygnowaliśmy i szliśmy sobie, zostawiając go – niech so-
bie zdycha tam, gdzie się ukrył. Prędzej czy później ujawniał się wściekły,
żeśmy przestali go szukać. A my byliśmy wściekli, że nie grał w tę grę
tak, jak się w nią gra. Jest chowanie się i jest znajdywanie, mówiliśmy.
A on mówił, że to gra w chowanego, a nie w PRZESTAJĄCEGO
SZUKAĆ, i wszyscy wrzeszczeliśmy o zasadach i kto kogo ma w nosie,
i że jak się nie zmieni, to nie będziemy się już z nim bawić, a w ogóle
na co nam on, i tym podobne rzeczy. Gra w chowanego i wrzeszczane-
go. Niezależnie od wszystkiego on następnym razem znowu chował się
za dobrze. Zapewne wciąż siedzi gdzieś ukryty, o ile wiem.

Kiedy piszę te słowa, gra się toczy na podwórku, a jeden chłopczyk
ukrył się pod kopą liści zaraz pod moim oknem. Siedzi tam już dość
długo, wszystkich już znaleziono i właśnie mają przestać go szukać.
Zastanawiałem się, czy nie wyjść do nich i nie powiedzieć im, gdzie się
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chowa. Pomyślałem też, żeby podpalić liście i wykurzyć go. W końcu
po prostu wychyliłem się z okna i wrzasnąłem „RAZ-DWA-TRZY,
POD LIŚĆMI!”. I przeraziłem go tak bardzo, że pewnie zrobił w por-
tki, potem rozbeczał się i pobiegł do domu poskarżyć mamie. Czasami
naprawdę trudno wymyślić, jak pomóc.

Pewien mój znajomy dowiedział się w zeszłym roku, że jest nieule-
czalnie chory na raka. Był to lekarz. Znał się na umieraniu i nie chciał,
żeby rodzina i przyjaciele cierpieli razem z nim. Więc utrzymał
rzecz w tajemnicy. Po czym zmarł. Wszyscy mówili, jaki był dzielny, że
w milczeniu znosił swoje cierpienie i nikomu nic nie powiedział i tak
dalej, i tak dalej. Jednak prywatnie rodzina i przyjaciele mówili, jak są
źli na niego, że ich nie potrzebował, że nie zaufał ich sile. Zabolało ich,
że się nie pożegnał.

Za dobrze się schował.
Gdyby go znaleziono, zostałby w grze. W chowanego, wersja dla

dorosłych. Chęć ukrycia się. Potrzeba bycia szukanym. Zakłopotanie,
gdy znajdą. „Nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział”. „Co ludzie pomyślą?”.
„Nie chcę sprawiać nikomu kłopotów”.

Bardziej od gry w chowanego podoba mi się gra w sardynki. Przy
grze w sardynki tylko jedna osoba idzie się schować, a wszyscy pozosta-
li szukają. Kto znajdzie, ten dołącza i też tam się chowa. Bardzo szybko
wszyscy chowają się razem, jeden na drugim w małej przestrzeni jak
szczeniaki w kojcu. I bardzo szybko ktoś zachichocze, ktoś inny się
roześmieje i wszystkich się znajduje.

Średniowieczni teologowie nawet Boga opisują w kategoriach gry
w chowanego, nazywając go Deus Absconditus, Bogiem ukrytym. Co
do mnie, uważam, że stary dobry Bóg jest graczem w sardynki. I zosta-
nie odnaleziony w taki sam sposób, jak wszyscy się odnajdują w grze
w sardynki – poprzez odgłos śmiechu tych, którzy się tłoczą pod koniec
gry.

„Raz-dwa-trzy, mam cię”. Dzieci na podwórku krzyczą: „Wyłaź,
gdziekolwiek się schowałeś. Gramy od nowa”. Ja mówię to samo.
Wszystkim, którzy się za dobrze schowali.

Daj się znaleźć, mały! Raz-dwa-trzy, mam cię.
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STEK W PANIERCE

Wietrzny schyłek lata nastraja mnie filozoficznie. Rozmyślam
o głębokich, bardzo prywatnych potrzebach ludzi. Potrzebach, które
gdy zostają zaspokojone, dają nam wspaniałe poczucie błogości. Nie
lubimy o nich mówić w obawie, że ludzie nas nie zrozumieją. Aby jed-
nak zwiększyć poziom intymności, opowiem wam o jednej z moich
potrzeb: steku w panierce.

Bierze się kawałek żylastej wołowiny, rozbija się diabelnie mocno
kuchennym tłuczkiem, obtacza w jajku i mące, rzuca na patelnię na
tłuszcz z boczku i smaży aż do chrupkości. I gotowe: stek w panierce.

Potem zdejmuje się mięso z patelni, wrzuca na nią trochę mąki,
mleka, soli i pieprzu, uzyskując bardzo konkretny sos. Na talerzu ze
stekiem kładzie się groszek, tłuczone ziemniaki i polewa sosem. Obok
konieczne musi być trochę chleba kukurydzianego z masłem oraz kwa-
terka zimnego, pełnego mleka. Potem chwyta się w dłonie nóż i wide-
lec, nachyla się głęboko nad żłobem, wznosi oczy ku niebu, wychwala-
jąc cuda Pana, i nie przerywa się jedzenia, aż zgarnie się ostatni ślad
sosu ostatnim kawałkiem chleba.

Paskudztwo, powiecie. Po prostu obrzydlistwo. Pewnie. Podobnie
jak wiele dobrych potraw, ta też zaczęła swój żywot jako sposób na
zamaskowanie żałosnego strzępu starego mięsa w taki sposób, żeby
można było na nie spojrzeć i wziąć do ust. Wy także zapewne jadacie
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coś, co dla was oznacza dom i szczęście, a do czego ja nie zbliżyłbym się
bez licznika Geigera i brygady saperskiej. I w porządku. Jedzcie swoje,
a ja będę jadł swoje.

Każdy ma w życiu jakieś swoje małe tęsknoty. Ja poniekąd wypatru-
ję ostatecznego doświadczenia z panierowanym stekiem. Trzeba
patrzeć na postojach dla ciężarówek i w małych miasteczkach z dala
od głównych dróg. Małe świątynie świętego posiłku gdzieś tam
w zaroślach, gdzie dociera się błękitnymi autostradami lub drogami
gruntowymi.

Jeżeli was to ciekawi, to badania prowadzone pewnego lata dały
takie oto rezultaty:

Jedna gwiazdka dla baru Torres w Weiser w stanie Idaho – dają tam
też darmowe wykałaczki.

Dwie gwiazdki dla Farewell Bend Cafe w Farewell Bend w stanie
Oregon – ze specjalną pochwałą dla „potrawki cmentarnej”, czyli mlecz-
nej grzanki, ale to już inna historia.

Dwie gwiazdki dla Blue Bucket w Umatilla w Oregonie – po posiłku
cukierki miętowe gratis.

Trzy gwiazdki dla Roostertail Truck Stop przy Szóstej Alei Po-
łudniowej w Seattle – kelnerka sama kiedyś była kierowcą ciężarówki
w Alabamie. Panierowane steki ma w małym palcu.

Pięć gwiazdek i komplementy dla Maud Owen’s Cafe w Payette
w Idaho, gdzie stek w panierce wystaje poza skraj talerza, a towarzyszy
mu pietruszka, brzoskwinia z przyprawami, dwa konserwowe ogórki
i jajko sadzone. Oraz wykałaczki gratis oraz miętówki gratis. Oraz plan
miasta Payette pod talerzem. Szef uścisnął mi rękę, kiedy wychodzi-
łem. Kelnerka dała buziaka w policzek. Zostawiłem jej dwa dolary
napiwku. Nie sądzę, żeby ktoś kiedykolwiek wcześniej zjadł całe takie
danie. Trzy dni później wciąż jeszcze czułem ten smak.

Jest taki znany kawałek Rolling Stonesów o tym, że nie zawsze do-
staje się to, co się chce, ale czasem dostaje się to, czego się potrzebuje.
Cóż, ja wam powiadam, że czasami dostaje się równocześnie to, co się
chce oraz to, czego się potrzebuje, wraz z wykałaczkami i miętówkami
gratis, a wszystko zwieńczone jeszcze całusem!
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Te peany na cześć steku w panierce napisałem bardzo, bardzo dawno
temu. Ani trochę nie zmieniłem zdania. Kiedy ten tekst ukazał się drukiem,
zadzwonił do mnie pewien komiwojażer, który sprawdził tamte knajpki
wspomniane w moim opowiadaniu. Uaktualnił dane. Niektóre nadal dzia-
łają, ale jedna z najlepszych została zamknięta przez władze sanitarne. Zdaje
się, wykryli jakieś zanieczyszczenie w sosie śmietanowym. Komiwojażer
powiedział, że podobno bywalcy tamtej knajpki roją sobie teraz, jakoby
poznali składnik przepisu stanowiący tajemnicę kuchni.

Komiwojażer dał wyróżnienie Mom’s Café w Salinie w stanie Utah.
Pojechałem. Zjadłem. Cztery gwiazdki.

Aby zagwarantować, że najwyborniejsza wersja steku w panierce będzie
zawsze dostępna w pobliżu, poczyniłem specjalne ustalenia z moją ulubioną
knajpką w Seattle. (Taka buda na nabrzeżu przy Elliot Avenue West pod
numerem 350. Żadnych krawatów, żadnych parkingowych, żadnej prze-
mocy. Napis na ścianie głosi „Zboczeńców trzymać na smyczy”.)

W karcie dań figuruje obecnie „Stek przedszkolny po kapitańsku”. Jest
to panierowany stek dla smakoszy. Dojrzała, wyborna, chuda nowojorska
polędwica rozcięta wzdłuż, rozbita tłuczkiem, zanurzona w świeżym jajku,
popieprzona, posypana mąką i tartą bułką (z ciemnego chleba), oraz upie-
czona na jasnozłoty brąz (dziewięćdziesiąt sekund z każdej strony) na go-
rącym ruszcie natłuszczonym masłem i odrobiną boczku. Stek zajmuje cały
półmisek, na którym się go serwuje. Wszystkie dodatki stawia się obok na
małych talerzykach: bułeczki, zupa lub sałatka, ziemniaki gniecione albo
frytki, fasolka po bretońsku lub szparagowa, dzbanuszek sosu śmietanowe-
go oraz świeże owoce lub ciastko z kremem. Do woli mrożonej herbaty lub
kawy. Wykałaczka, miętowy cukiereczek, przemiła rozmowa i uścisk
kelnerki. (Warty szczodrego napiwku.)

Kiedyś namówiłem ich, żeby upiekli dla mnie boczek w panierce.
Oczywiście wiem, że wy byście pomarli, jadając w ten sposób.
No i co z tego? Nie jadając w ten sposób, i tak pomrzecie.
Czemu nie umrzeć szczęśliwym?


