
„Śmiercią kobieta, kobietą śmierć” 

 

Był upalny, czerwcowy wieczór. Powietrze było tak duszne i wilgotne, że 

nie dało się ani poruszać, ani wykonywać jakiejś czynności, ani siedzieć  

w miejscu czekając na noc, która być może przyniesie ochłodę. Nie wiał 

wiatr, a ledwie kilka chmur na niebie leniwie leżało nie dając znaku życia 

ani deszczu. Ziemia była nagrzana do granic możliwości, obraz tuż nad nią 

zdawał się zamazywać i falować w przestrzeni.  

Ojciec Rodrigo sięgnął po kubek z wodą, który stał na taborecie przy jego 

łóżku. Kiedy odchylał się, poczuł jak koszula odlepia mu się od pleców, 

a powietrze nagle wdziera się w szczelinę między materiałem a skórą dając 

chwilowe ochłodzenie. Wypił wodę jednym duszkiem i oparł się  

z powrotem o ścianę. Teraz wilgotny tył koszuli nie dawał już odczucia 

chłodu tylko nieprzyjemną mokrą lepkość. Odchrząknął i czystym głosem 

powiedział: 

- Jose, podejdź tu, proszę.  

Z zewnątrz pokoju dał się słyszeć szelest, w oknie na chwilę pojawił się 

zarys męskiego profilu i oto w otwartych drzwiach stanął wysoki 

młodzieniec. Założył ręce z tyłu i schyliwszy lekko głowę, cicho spytał: 

- Tak, ojcze ? 

 -Jose, weź jeszcze jednego brata i pójdziemy nad rzekę. Czy ojciec Gabriel 

nie potrzebuje cię w tej chwili? Nie zlecił ci nic to roboty? 

-Nie, ojciec Gabriel odprawia teraz mszę. Z tego co wiem, brat Mateo 

skończył już pracę w warsztacie, więc będzie mógł pójść.  

- Brat Mateo… dobrze, niech będzie brat Mateo. Przyjdźcie kiedy tylko 

będziecie gotowi.  

-Tak jest, ojcze. 

Jose skłonił się i żwawym krokiem odszedł w stronę warsztatu.  

Ojciec Rodrigo powolnym ruchem sprawdził czy wszystkie włosy są 

właściwie ujęte w kucyk. Spracowanymi, pomarszczonymi rękoma 

delikatnie przesunął po mlecznobiałych włosach, a zaraz potem zjechał na 

siwą brodę, następnie na szyję aż wreszcie dłonie jego pogładziły koszulę, 

przylepiając ją do mokrego ciała.  

„Siwizna, zmarszczki – oto lat sześćdziesięciu znak widzialny”, pomyślał. 

Schylił się po książkę leżącą przy łóżku, które zaskrzypiało niemiłosiernie, 

wtórując tym samym strzelaniu w kościach ramion starca. Objął ją rękami, 



przytulił do piersi, oparł się o ścianę i w takiej pozycji czekał na przyjście 

dwu braci. Nie trwało to zbyt długo, bowiem już po minucie do pokoju 

weszli dwaj młodzieńcy w czarnych sutannach z noszami, które wnieśli do 

wnętrza i ustawili na ziemi. Josepodszedł do ojca Rodrigo i pomógł mu 

wdziać strój zakonny, a kiedy się z tym uporał razem z bratem Mateo 

położyli  go na noszach. Chwycili drążki i wyszli na zewnątrz. 

W powietrzu było szaro. Słońce pewnie jeszcze nie zaszło za horyzont, ale 

ściana drzew otaczająca misję San Miguel uniemożliwiała jego dostrzeżenie. 

Niebo było jakby wyblakłe i jego kolor sugerował jakiś chłód, tymczasem 

powietrze stało w miejscu i grzało siebie i świat dookoła.  

Ojciec Rodrigo nie mógł poruszać nogami, dlatego był niesiony na noszach: 

najpierw przez zabudowania misji, potem las aż do rzeki. Przyczyną jego 

kalectwa był pewien wypadek, który zdarzył się przed laty podczas 

remontu kościoła św. Michała. Dwóch Guarani, odpowiedzialnych za 

naprawę krzyża na szczycie świątyni, nieszczęśliwie upuściło jego 

poprzeczną belkę, a ta uderzyła w stojącego pod rusztowaniem ojca 

Rodrigo. Nerwy w kręgosłupie, odpowiedzialne za poruszanie dolnymi 

kończynami, zostały nieodwracalnie uszkodzone i tak oto stracił całkowicie 

czucie w nogach, mając czterdzieści cztery lata.  

Ojciec Rodrigo, trzymający książkę na piersiach, z zamkniętymi oczami, 

niesiony na noszach przez dwu mężczyzn w czerni, wyglądał jak umarły na 

marach pogrzebowych.  

Ścieżka wiodąca przez las wychodziła na małą, piaszczystą plażę nad rzeką. 

Jej wody przy tym brzegu były krystaliczne, ale im bliżej środka nurtu, tym 

mętniejsze się stawały. Las odbijający się w tafli wody na przeciwległym 

brzegu sprawiał wrażenie jeszcze bardziej ogromnego niż był  

w rzeczywistości.  

Bracia Jose i Mateo położyli nosze na piasku i pomogli usadowić się 

starcowi na kamieniu będącym do połowy w wodzie, tak by nieczułe nogi 

mógł w niej zanurzyć.  

- Dziękuję. – powiedział ojciec Rodrigo i uśmiechnął się – Nie będziemy tu 

długo, komary strasznie gryzą.  

Sprawnym ruchem uderzył się w kark, w miejsce gdzie zanotował obecność 

owada.  

- Przejdziemy się tam – Jose pokazał palcem na wschód – i wkrótce 

wrócimy. Gdyby ojciec czegoś potrzebował, proszę zawołać. 

Starzec kiwnął głową i dopiero wtedy bracia odwrócili się i odeszli we 



wskazanym wcześniej kierunku.  

Ojciec Rodrigo skupił swój wzrok na toni rzeki, ale co chwila łypał okiem 

patrząc, jak daleko znajdują się młodzieńcy. Kiedy uznał, że są dostatecznie 

daleko, otworzył książkę, przeżegnał się i wyszeptał:  

- Boże, ten dzień nieuchronnie zbliża się do końca. Być może, być może ta 

noc zabierze mnie do Ciebie, a może pozwoli mi nabrać sił, uporządkować 

mądrość całego dnia… Amen. 

Otworzył książkę i zaczął wertować, aż natrafił na strony, między którymi 

leżał zaschły liść ostrokrzewu paragwajskiego. Przymrużył oczy, wytężył 

wzrok i chciał czytać, ale temperatura i komary nie pozwalały sklecać liter  

i układać zdań.  

Nagle, kątem oka, ojciec Rodrigo dostrzegł, że po jego lewej stronie 

zarysował się bardzo wyraźny kształt, „na oko” przypominający człowieka. 

Powoli obrócił więc głowę i oto zobaczył niezwykłą postać. Na wiklinowym 

fotelu siedziała kobieta. Starzec przypatrzył jej się z nieukrywanym 

zdziwieniem (zmarszczył bowiem siwe, krzaczaste brwi), ponieważ jej 

wygląd był niecodzienny, niezwykły, nieoczekiwany. Twarz, częściowo 

oświetlona przez chylące się ku zachodowi słońce, dzieliła się jakby na dwie 

części: pierwsza, w blasku światła, tryskała młodością, żywym różem 

policzków, głębią błękitnych oczu, alabastrową gładkością czoła, wąską 

wstęgą purpurowych ust; druga emanowała dostojeństwem, 

doświadczeniem, mądrością, co objawiało się dolinami bruzd w kącikach 

oczodołów, powściągliwą brodą, skromnymi rzęsami. Co ciekawe, tak samo 

kreśliła się reszta ciała kobiety: szyja, piersi, kibić, biodra na przemian to 

chciały biegać po łące, to znowu spokojnie zasiąść w domowym zaciszu. 

Młodość i życie przeplatały się ze starością i kresem w jednej osobie. Jej 

rysy twarzy budziły w starcu skojarzenia osób, które kiedyś znał, kojarzył 

czy spotkał, podczas całego swojego życia.  

Ojciec Rodrigo siedział tak wpatrzony i czuł, że czas się zatrzymał: rzeka 

stała się w  jedną chwilę jeziorem o niewzruszonej powierzchni, drzewa 

statecznymi górami, a niebo kamiennym sufitem o niezniszczonej 

konstrukcji. Nie bardzo wiedział, jak ma zareagować w sytuacji jakiej się 

znalazł. Kiedy więc po chwili doszedł do wniosku, że najlepiej będzie 

dowiedzieć się kim jest kobieta, grzecznie, ale z nutą zdumienia i niepokoju 

spytał: 

- Z kim mam przyjemność? 

Kobieta dopiero po kilku sekundach podniosła wzrok na starca, ale nie 



wyrzekła ani słowa. 

- Jak się pani nazywa ? – w głos ojca Rodrigo nieoczekiwanie wdarła się 

niecierpliwość. 

- La Muerte– odparła niezwykłym głosem. Był on przeraźliwie piękny. 

Ojciec Rodrigo gwałtownie zbladł. Wtem podniósł gwałtownie dłoń  

i szermierczym ruchem uderzył w głowę kobiety. Ręka przeszła na wylot, 

ale kobieta zdawała się być jak gdyby z wody, nie rozpraszała się, a jej 

wygląd był taki jak wcześniej, bez żadnego zaburzenia czy zniekształcenia.  

- Nie bój się, Rodrigo. Nie ma już powodu do strachu. Kto się lęka, nie 

wydoskonalił się w miłości, czy nie tak?  

Starzec wrócił rękę i położył ją na książce. Czuł jak  okładka pokrywa się 

kroplami potu z dłoni. Fakt, że kobieta zwróciła się do niego po imieniu  

i zadała pytanie sprawił, że zrozumiał że nie jest przywidzeniem. 

- Tak, masz rację, to ze świętego Jana – odpowiedział, starając się zachować 

spokój – Skąd to znasz? Właściwie to … Jak to możliwe że to tak wygląda? 

- Co masz na myśli? 

- Wiesz, to wszystko, to że jesteś taka, i akurat teraz, i że… ach, nie 

rozumiem… 

Kobieta nachyliła się i słodko wyszeptała: 

- Rodrigo, nie potrzeba nic rozumieć. To, co miałeś się dowiedzieć, co miałeś 

zrozumieć, to wszystko już nic nie znaczy. Z tego nie będziesz zdawał 

egzaminów jakie spotkały cię do tej pory, nikt cię za niewiedzę czy 

niezrozumienie nie ukarze! Pójdziesz ze mną na całkiem inny egzamin. Ale 

uwierz mi, choć nie ma określonego materiału do nauczenia, każdy bardzo 

dobrze wie, że przyjdzie taki Dzień, kiedy przeegzaminują go z… 

- Miłości – dokończył starzec. 

- Tak jest, Rodrigo. Więc jak, jesteś gotów? Podaj mi rękę, pójdziemy razem, 

powoli. 

Kobieta przysunęła dłoń, a starzec nieśmiało podał jej swoją. Naraz ujrzał 

jakby na żywo różnobarwne witraże z katedry w Asunción i ryciny ze 

starych ksiąg jakie widział za młodu: wszędzie  t a  postać siała grozę, była 

mroczna, ciemna, przerażająca. Nie tak to sobie wyobrażał. Już miał 

powstać, kiedy nagle powiedział: 

- Jestem ciekaw tylko jednego. 

Kobieta lekko przechyliła głowę. 

- Dlaczego przyszłaś jako kobieta?  

Na moment jakby zastygła, by zaraz z uśmiechem odpowiedzieć. 



- Widzisz, zazwyczaj kiedy przychodzę, to ludzie pytają mnie: „dlaczego tak 

szybko?” albo „naprawdę?”. Niewielu jednak do tej pory zadało mi takie 

pytanie jak ty. Odpowiedź jest całkiem prosta. 

- Chcę ją znać zanim pójdziemy.  

- Odpowiedź skonstruował sam człowiek zanim zadał pytanie.  

- Dobrze, mówisz zagadkowo, ale proszę, daj mi to poznać, póki jeszcze 

mam przed oczyma całe moje życie i to co zdołałem poznać.  

Kobieta westchnęła jak nauczycielka, widząca błędne kalkulowanie ucznia.  

- Kogo ujrzałeś na tym świecie pierwszego? 

- Moją matkę – odparł ojciec Rodrigo po chwili zawahania. 

- Czyli kobietę. 

- To się zgadza. 

- A do kogo wzdychałeś, kiedy byłeś mały, kiedy przesiadywałeś godzinami 

na progu domu w Asunción, wpatrując się w okno budynku po przeciwnej 

stronie ulicy? W okno, w którym stały pelargonie. Pamiętasz ? 

Ojciec Rodrigo odwrócił wzrok w stronę zatrzymanej rzeki. Widział teraz 

jak żywą Carlottę, córkę kupca Moralesa, piękną brunetkę, którą pojął za 

żonę, z którą nie mógł mieć dzieci, która wspaniale przyrządzała chuleta de 

cerdo, której śpiew był jak gra Orfeusza u wrót Hadesu, której kochanie 

było przepustką do raju. Wreszcie, Carlottę, która zdradziła go z jego 

bratem, Felipe.  

- Tak, pamiętam.  

- Widzisz, Carlotta też była kobietą.  

- Też była kobietą.  

- Zaczynasz rozumieć? Pierwszą osobę, jaką na ziemi kochasz to swoją 

matkę, jako drugą kochasz żonę, jako trzecią – będziesz musiał pokochać 

mnie.Do tego znaczną rolę gra tu jeszcze jeden fakt – rozmówczyni starca 

poprawiła się w fotelu – otóż ten świat na pierwszym miejscu stoi mieczem, 

zarostem, siłą, nieustępliwością. Wiesz co mam na myśli ? 

- Zdaje mi się, że tak. Chcesz powiedzieć, że mężczyzna dyktuje reguły 

działania tego świata, podczas gdy kobieta, i to wszystko co jej płci 

przysługuje czyli cierpliwość, skromność, cichość, wdzięk, gracja jest 

postrzegane jako słabe, powiedzmy. 

- Dokładnie. Ale dzięki temu właśnie kobieta posiada tę siłę, która może 

mężczyznę podnieść, naprawić i zmotywować. Mężczyzna sam z siebie tego 

nie uczyni, przy całej swojej sile, zręczności i potędze nie jest w stanie tego 

dokonać na własną rękę. Dlatego na początku, w raju, Ewa została dana 



Adamowi. Popatrz, całe życie mężczyzny skupia się na znalezieniu 

odpowiedniej żony, a największe wyrzeczenie to dobrowolne pozbawienie 

się tego przywileju. Sam wiesz coś na ten temat. Przecież po śmierci brata 

mogłeś mimo wszystko wrócić do Carlotty. Miałeś pieniądze, sławę, każda 

panna dobrze urodzona mogła być twoja. Ale zrezygnowałeś z tego. I dziś 

jesteś jezuitą. Mężczyzna bez kobiety jest jak gitara bez strun: jest 

bezdźwięczny, nie znajdzie przenigdy harmonii. 

- Zaraz, a duchowni żyjący w celibacie? Chociażby ojciec Gabriel. 

- Odejdę stąd bez ciebie, jeśli udowodnisz mi, że ojciec Gabriel przez chociaż 

jedną chwilę swojego życia nie marzył o partnerce swojego życia. To nie  

o to chodzi, żeby pozbawić się myśli o kobiecie, to nie ma żadnego sensu. 

Sens jest w tym, że się sobie odmawia. Kiedy pościsz to nie spożywasz 

pokarmu, ale dalej patrzysz na niego, pamiętasz jego smak, przyjemność 

jaką niesie ciału. Tak samo jest w kwestii kobiety.  

- Cóż, dobrze to wytłumaczyłaś.  

- Ludzie zwykli mówić, że to historia jest nauczycielką życia. Nie, życia uczę 

ja.  

- To straszne. 

- Może i straszne, ale dla mnie piękne. Miłość jest mocna jak Szeol, tak 

napisane jest w Piśmie. 

Ojciec Rodrigo po raz ostatni westchnął i spróbował ogarnąć wzrokiem to 

co widział: wyblakłe niebo, gęsty las, niespokojną wodę. Uznał, że czas już 

iść. Wyciągnął rękę i jak za dawnych lat, kiedy był największym amantem 

pałaców Asunción, szarmancko powiedział: 

- Pani La Muerte, proszę ze mną. 

 

Bracia podbiegli do starca. Jose przyłożył ucho do jego piersi. Cisza. 

Przeżegnał się z namaszczeniem.  

- Jego serce bije już tylko dla Boga – powiedział, a w oczach stanęły mu łzy. 

Zobaczył tylko, że prawa dłoń starca leży w książce i palcem wskazuje jedno 

miejsce. Nachylił się i szeptem przeczytał: 

„Kimże ona jest: 

Wschodzi jak zorza, 

Piękna jak księżyc, 

Jaśniejąca jak słońce, 

Groźna jak zastępy w szyku?” 



 

 


