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--❶------------- Powrót z Afryki ----------------* 

 

 Przez radio wpadło mi to do ucha, że dziś jest 

ósmy marca – Dzień Kobiet. Inaczej ten fakt, ani 

dzisiejsza data byłyby dla mnie bez znaczenia. Od 

rana, mimo wszelkich wysiłków, nie zdołałam 

przekonać samej siebie, żeby zejść na basen, co tutaj 

– w Warszawie – jest prawie odruchem 

bezwarunkowym. Jestem cała poobijana, wszystko 

mnie boli, bo na lotnisku Orly spadłam z ruchomych 

schodów.  

 Moja lodówka jest pusta, powinnam się ubrać, 

wyjść coś kupić. Rzecz tak normalna i prozaiczna 

dzisiaj, jest dla mnie trudnością nie do pokonania. 

Nie wiem, co mam założyć. W małej walizce, która 
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nadal leży na środku salonu, nic nie znajdę. Nie ma 

w niej ciuchów, lecz kilka pamiątek z Afryki. 

Wszystkie ubrania podarowałam kobietom 

zatrudnionym w sierocińcu.  

 Z Ouagadougou do Paryża przybyłam dwa dni 

temu w letniej sukience. Na lotnisku czekała na mnie 

siostra Daniego – Yvette. Pożyczyła mi stare dżinsy  

i sweter. Tak ubrana przyleciałam wczoraj na Okęcie. 

Samolot wylądował późnym wieczorem. Taksówką 

przyjechałam tutaj. Na szczęście nikt mnie nie 

widział, bo w jej ubraniach prawdopodobnie 

wyglądałam niczym strach na wróble. Naturalnie nie 

założę ich dzisiaj. Wychodzę na balkon, jest bardzo 

zimno, pada deszcz, będę potrzebowała kurtkę  

i kozaczki. Znając siebie sprzed wyjazdu do Afryki, 

tudzież moją szwajcarską manię porządków,  

z pewnością gdzieś umieściłam wszystkie buty, gdzie 

indziej kurtki, bez najmniejszej wątpliwości znajdę 

wszystko inne… Myśl o ciepłych ubraniach z wełny 

napełnia mnie odrazą. Ostatnio żyłam w klimacie 

tropikalnym, codziennie ubierałam przewiewne 

rzeczy z lekkiej bawełny. Myśląc o tym, czuję 

dreszcze na całym ciele. Od dwóch dni bez przerwy 
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się pytam: „Jak można żyć w tak niskich 

temperaturach?” Po maksymalnym odkręceniu 

kaloryferów, mój termometr pokojowy pokazuje 25 

stopni Celsjusza. 

 Zakładam sweter i dżinsy Yvette. Należy 

wyjaśnić, że ona jest dużo wyższa ode mnie, na 

dodatek waży o 20 kilo więcej. Przeglądam się  

w lustrze, wyglądam okropnie, zatem nie mogę wyjść 

z domu. Biorę telefon, dzwonię do sklepu 

znajdującego się o dwa kroki od naszej kamienicy: 

- Pani Zosiu, tu Emma. Pilnie potrzebuję coś do 

jedzenia, czy może mi pani przysłać karton  

w równowartości dwustu zł. 

- Och! Przyjechała pani, a dozorczyni od was 

powiedziała, że jest pani w Afryce i przyjedzie 

dopiero w maju. 

- Tak, przyjechałam zaledwie na kilka dni, niebawem 

wrócę z powrotem. Poproszę o artykuły, które zwykle 

u was kupuję, Karton zostawcie przed drzwiami. 

Pieniądze będą w kopercie pod wycieraczką. 

- Czy coś się stało? 
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- Nie, nic! – zaczynam kłamać. – Tylko teraz muszę 

wyjść i nie będę miała czasu, by wpaść do sklepu. 

 Po dwóch godzinach słyszę szmer pod 

drzwiami. Odczekuję, aż mąż pani Zosi wejdzie do 

windy. Dyskretnie otwieram drzwi, zanoszę karton 

do kuchni. Jest w nim niemało dobrych rzeczy, 

jednak na nic nie mam ochoty. Zmuszam się, żeby 

cokolwiek przegryźć, następnie siadam przed 

komputerem, nie wiedząc, co właściwie chcę 

uczynić. Otwieram pustą stronę, mimo woli piszę: 

 „Mój najdroższy, byłam u twojej siostry  

w Paryżu. Rozmawiałyśmy prawie całą noc. Chociaż 

adopcja Benjamina bardzo ją poruszyła, nie jest  

w stanie mi czegokolwiek obiecać. Będzie rozmawiać  

z mężem, wkrótce do mnie napisze. 

 Te ostatnie trzy miesiące to moje 

najpiękniejsze doświadczenie życiowe. Dziękuję ci za 

wszystko, co od ciebie dostałam. Owszem wolałbyś, 

bym została i zajęła się Benjaminem. Przepraszam za 

to rozczarowanie! Po tym, co się stało, nie mogłam 

dłużej wytrzymać w Burkina Faso. Musiałam wrócić 

do źródła, aby móc się zregenerować. Chwilowo,  

w głębi mojej duszy, jak w pustej studni, dudni 
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nieprzyjemne echo. W pierwszej kolejności muszę 

pomóc sobie samej. Wybacz. Emma”. 

 

 Długo oglądam napisany tekst. Z mgły 

wspomnień powoli wyłania się: atletyczna sylwetka 

Daniego, błyszczące oczy i spalona słońcem twarz. 

Słyszę jego śmiech, chichotanie Benjamina, a na 

końcu mój własny. Ze łzami w oczach stwierdzam: 

„Byliśmy razem tacy szczęśliwi! Dlaczego okrutny los 

nas rozłączył?” 

 Wstaję, bo jest mi zimno, nakładam na siebie 

kocyk, potem znów siadam do komputera. Na czystej 

stronie, piszę: 

„Wspomnienia z Afryki". 

 Po przewiezieniu mebli do Warszawy  

i wynajęciu willi w Szwajcarii w drugiej połowie 

grudnia, poleciałam z przesiadką w Paryżu do 

Ouagadougou. Walizki były wypełnione całą masą 

prezentów dla dzieci z sierocińca, zaś torebka – 

oprócz dokumentów podróżnych – przechowywała  

w swoim wnętrzu dwie koperty. Pierwsza zawierała 

papiery rozwodowe Daniego, a druga – moje własne. 
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 Po wylądowaniu, do samolotu wtargnął 

podmuch gorącego powietrza jakby z rozżarzonego 

pieca. Na lotnisku poczułam się dziwnie. Absolutnie 

nie przypominało ono ani tego w Genewie, ani 

Okęcia, do których przywykłam. Z pominięciem 

piekielnego gorąca w powietrzu unosił się podejrzany 

zapach.  

- 'Mój Boże, jak ja tu wytrzymam?' – pomyślałam. – 

'A jeśli Dani nie przyjedzie?' 

 Obawy były nieuzasadnione, mój najdroższy 

czekał na mnie. Był sam. Tym razem nie mogłam się 

powstrzymać, zaczęłam biec w jego kierunku jak 

szalona. On, potrącając wszystkich stojących na 

drodze między nami, sprężystym krokiem zbliżał się 

do mnie. Rzuciłam się w jego otwarte ramiona. Nasze 

pocałunki mieszały się z uściskami oraz wybuchami 

śmiechu, a łzy wzruszenia z kroplami potu. 

- Witaj na czarnym kontynencie. Dobrze zniosłaś 

podróż? – zapytał, gdy nieco ochłonęliśmy. 

- Wspaniale! Nie mogę uwierzyć, że nareszcie mogę 

cię dotykać i całować – odpowiedziałam radośnie, 

przesuwając rękę po jego twarzy. 
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 Następnie z bagażami poszliśmy do 

samochodu. Był to stary jeep w stosunkowo złym 

stanie. Rozglądając się za jakimś lepszym pojazdem 

pomyślałam, że Dani dowcipkuje, proponując mi 

wsiąść do tego klekota. W odpowiedzi na moje 

zażenowanie odpowiedział wesoło: 

- Jest mi niezmiernie przykro, ale musisz zapomnieć 

o swoim komforcie i przyzwyczaić się do tutejszych 

warunków. Jesteśmy w Afryce. 

- Tak, widzę – próbowałam również żartować. – Nie 

ma problemu, już czuję się jak w domu. 

 Panujący upał był podobno wyjątkowy jak na 

tę porę roku. W czasie zimy temperatury normalnie 

nie przekraczają 30 stopni. Z ciekawością 

rozglądałam się dookoła. Przed przyjazdem tutaj  

w moich snach często widziałam siebie z Danim na 

piaszczystej plaży lub w wilgotnym lesie 

tropikalnym. To, że nie zobaczyłam morza, było 

normalne. Burkina Faso jest przecież krajem 

wewnętrznym, natomiast bardzo ubogą roślinnością 

byłam rozczarowana. 

  


