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Najmilszy, kochany Giovanni!
Mieszkalimy w dwóch pokojach na Zatybrzu. Ta
dzielnica Rzymu ley za Tybrem naprzeciwko starego
Kapitolu, na tym samym brzegu rzeki, co Watykan i zamek
Sant’Angelo. Skupione wokó kocioa Santa Maria Zatybrze
byo jakby osobnym miasteczkiem, labiryntem winiarni,
gospód, garbarni, kadzi farbiarskich i walcych si domów,
które wiekowe byy ju chyba za czasów Tytusa Flawiusza,
kiedy triumfalnie wjecha do Rzymu po podboju Judei.
Wielu mieszkajcych tu ydów uwaao si za potomków
sprowadzonych przez niego je ców. Ale nasi ssiedzi
pochodzili ze wszystkich stron: z Sewilli, Korsyki, Burgundii,
Lombardii, a nawet z Arabii. W tym miasteczku kady by
inny, wic nikt si nie wyrónia.
Nasze pokoje mieciy si na parterze staroytnego domu
z cegy w wskim, botnistym zauku, po którego obu
stronach toczyy si sklepiki i kamieniczki, ich balkony i
galeryjki zwieszay si tak blisko siebie, e zawsze, nawet w
poudnie, mielimy wraenie, e wychodzimy z domu noc.
Ksiki i staroytne kamee trzymaam w ukryciu, nie

obnoszc si z niczym, co mogoby skusi zodzieja lub
zdradzi, kim niegdy byam. Ale raz do roku bielilimy
ciany i zawsze zamiatalimy posadzk, a ty nigdy nie spae
na sienniku, lecz zawsze na materacu z porzdnej baweny.
Nie byo te dnia, bymy nie mieli kwiatów czy wieej
zieleniny na naszym male kim stole ani by brakowao nam
boczku do fasoli.
Wieczorami, nim zasne, a ja wyszam z domu,
czytywaam ci Petrark albo opowiadaam historie. Tak
byo równie naszej ostatniej wspólnej nocy – 19 listopada
Anno Domini 1502. Pokazaam ci medalion z brzu z
wybitym portretem Nerona Klaudiusza Cezara i snuam o
nim opowieci, które przeczytaam u Tacyta, kiedy sama
byam ledwie panienk. Syszc o jego zbrodniach, spojrzae
na signora Nerona bardzo surowym wzrokiem i pogrozie
palcem jego wygrawerowanemu obliczu, mówic:
– Nawet cesarzowi nie wolno mie wszy...
– Cesarzowi nie wolno mie wszy? – spytaam, na co
zmarszczye brwi niczym niemiecki bankier, rzekam wic:
– Myl, e chcesz powiedzie: wszystkiego.
– Sı̀, mama, wszystkiego. Nawet cesarzowi nie wolno
mie wszystkiego, co mu si tylko zamarzy. – Twój sodki
gos wierszcza by tak powany. – Dlatego ukarzemy
signora Nerona. Nie bdzie deseru! Jego migda w cukrze
dostanie Ermes.
Pamitasz Ermesa, mój na wieki umiowany? To by nasz
kochany teneryfczyk, który uwielbia ci równie mocno, jak
ty jego. Kiedy go woae, krci wenistym zadkiem i liza
ci róowym jzyczkiem po rczce.
Camilla siedziaa z nami na óku i naszywaa aty na
spódnic. Bya moj najmilsz przyjaciók i najbardziej

oddan suc. Zabieraa ci na plac przed Santa Maria
kadego dnia, kiedy ja nie mogam wyj z domu, i spaa
przy tobie kadej nocy, kiedy pod oson ciemnoci mogam
zaj si swymi interesami. Zia Camilla nie bya twoj
prawdziw cioci, lecz bya mi siostr we wszystkim prócz
krwi, i ufaam, e jeli pewnego dnia nie wróc do domu,
pod jej opiek bdziesz bezpieczny i wyroniesz na
mczyzn. Wiotka jak brzoza i wysza ode mnie, nasza
kochana Camilla miaa blad, powan twarz o ciemnych
oczach i ustach, które nadaway jej wygld licznej zjawy,
cho mocna bya niczym turecki zapanik. Urodzia si w
Neapolu i z natury miaa wosy tak kruczoczarne, jak moje
s dzi od farby.
T male k izdebk na Zatybrzu potrafiabym opisa w
najdrobniejszych szczegóach, mój najukocha szy i
najdroszy synu, nigdy jednak nie zdoam opisa mioci,
jaka ci tam otaczaa. A niczego teraz nie obawiam si
bardziej, jak tego, e rozdzieli nas ocean czasu, którego
adne sowa nie pokonaj.
By moe zapamitasz o mnie tylko to, e nigdy po ciebie
nie wróciam.


Nad gon winiarni po ssiedzku mieszka stary yd
imieniem Obadiah. Ten wity czowiek, czubkiem gowy
ledwo sigajcy dziurki od klucza, uwielbia rozprawia o
dzieach Józefa Flawiusza i czsto zaatwia mi kupno
staroytnoci od znajomych handlarzy i cavatori – kopaczy.
Kiedy wic usyszaam omotanie do naszych wiekowych
dbowych drzwi, nie byam wcale zaskoczona, widzc go na
progu, cho zdziwi mnie nieco jego popiech. Twarz

Obadiaha zawsze wygldaa jak wspaniay rysunek na
starym pergaminie ze zmarszczkami starannie
wykaligrafowanymi sepiowym tuszem. Gdy jednak
zobaczyam, jak patrzy gdzie obok naszych drzwi, ów
poóky pergamin spowia w jednej chwili.
Trzech mczyzn wparowao do naszego domu, zanim
biedny Obadiah zdy osun si i upa na ziemi.
Napastnicy zadbali o to, bymy widzieli ich szable i sztylety.
Ty jednak nie przestraszye si, tak samo Ermes, który
ruszy na nich jeszcze przed tob, ujadajc jak wrzeszczca
kobieta, póki czowiek z szabl nie pacn go kling i nasz
kochany piesek polecia na cian niczym kbek weny. W
okamgnieniu rzucie si na nogi tego czowieka, a on
natychmiast uderzy ci w buzi i wycelowa ostrze klingi
w twój brzuszek. Napastnicy nie odezwali si wczeniej ni
sowem, lecz teraz ów czowiek, który widzia tylko na jedno
oko – drugie przypominao cite jajko – powiedzia z
szorstkim neapolita skim akcentem:
– Zarniemy chopaka jak prosi po witym Marcinie.
Chciaam odrzec: Nie sdz, by czowiek, który was
nasa, pozwoli wam zabi swego wnuka. Ale jeli nasa
ich twój dziadek, to postpi bardzo sprytnie, poniewa nie
rónili si zbytnio od pospolitych zodziei, i nie mogam
mie pewnoci, e nimi nie s. Musiaam wic powiedzie:
– Poka wam, gdzie s moje rzeczy.
Drugi mczyzna zaszed mnie od tyu i wepchn mi
do ust drewniany knebel. Cud, e nie wybi mi zbów. Tak
ciasno zawiza rzemie z tyu gowy, e wze wbija mi
si w czaszk jak czubek noa. Drewno wchono ca
wilgo z jzyka, a ja mogam jedynie patrze, jak trzeci
mczyzna knebluje Camill. Nigdy nie zapomn wyrazu

jej oczu tu przed tym, nim pchn j na materac.
Jednooki ruszy z tob do drzwi, przyciskajc ci mocno
do piersi, a ty wierzgae nogami i wymachiwae rkami,
dopóki nie zagrozi:
– Chcesz, ebym zabi twoj mam?
Cho nie miae nawet piciu lat, bye na tyle mdry, e
natychmiast przestae protestowa. Zdye ju wtedy
zobaczy ciao poczciwego Obadiaha lece na progu w
koszuli nasikej krwi tak czerwon jak kapelusz kardynaa.
Zgin, próbujc nas ostrzec.
Co do mnie za, skoczyam do drzwi, zdecydowana
zgin raczej w pogoni za tob, nili podzieli los naszej
kochanej Camilli. Nie zostaam cofnita si do izby. Drugi
mczyzna najpierw chwyci mnie za wosy, po czym
powlók przy tobie i swym wspólniku, kujc noem w ebra
za kadym moim szarpniciem. Na ssiednim balkonie w
górze rozgdakao si stado kur, kiedy pod nimi
przechodzilimy.


Dotarcie do rezydencji twojego dziadka nie zajo nam
duo czasu, mimo e obeszlimy j od tyu. Kiedy zdalimy
przez labirynty ogrodowych ywopotów, bazylika i paac
wznosiy si nad nami niby góry, w tuzinach okien mrugay
lampy. W kilka chwil znalelimy si w rodku tego
wielkiego gmachu, w przelocie migay mi pozacane meble
i nowe freski, a jaskrawe wzory wiszcych na cianach
tapiserii i orientalnych kobierców spaday na mnie jak
konfetti w karnawale. Cae wntrze przesiknite byo
zapachem przyjemnoci: tlcych si kadzielnic, wieej
wody pomara czowej i róanej, pieczonego misiwa, pima,

woskowych wiec i rozlanego wina.
W poowie drogi dwaj inni mczyni, zakapturzeni
niczym mnisi, wzili ci z rk jednookiego porywacza. Nie
mogam powiedzie ci niczego na poegnanie, zdoaam
wydoby z siebie jedynie straszne, zduszone dwiki, którymi
si niemal zadawiam. Pomylaam, e Bóg miosierny
zabierze mnie do siebie, skracajc moje mki. Ale ze
wszystkich domów na tym grzesznym wiecie nasz
niepokalany Pan najmniej jest obecny w tym domu, w
którym ty i ja stalimy si wanie je cami.
wiato w otwartych drzwiach rozbyso niby fajerwerki.
Wybuch miechu zaatakowa mnie równie bezlitonie, jak
zabójcy Cezara, gdy wchodzi do senatu. Zostaam
wepchnita do duej sala reale przemienionej w wikszej
czci w las mosinych stojaków na lampy. Ujrzaam scen,
jaka nawet naszemu Dantemu nie przyszaby do gowy: dwa
tuziny kobiet czogao si na czworakach niczym winie
ryjce w poszukiwaniu odzi, koyszc obnaonymi
piersiami i podrygujc nagimi biaymi tykami, niektóre
przykucay, usiujc podnie nagrody – jadalne kasztany –
rozsypane na tureckich dywanach. Zgodnie z zasadami nie
wolno im byo uywa rk ni ust – ani nawet palców u nóg.
Mistrzem tej osobliwej ceremonii by twój dziadek
Rodrigo Borgia, cho reszta chrzecija skiego wiata nazywa
go il papa: papie Aleksander VI. Jego witobliwo
siedzia na drewnianym podwyszeniu za stoem przykrytym
zotogowiem, na którym ustawiono kolekcj zotych i
srebrnych solniczek – miniaturowych bogów i bogi .
Posrebrzane cukrowe figurki jeleni, delfinów, jednoroców
i lwów pezay wokó maych bóstw niczym adunek

wysypany z jakiej cukierniczej arki.
Kiedy wleczono mnie w kierunku pana domu, mczyni
siedzcy za stoem gapili si na mnie oczami czerwonymi
od dymu. Na adnym nie osta si kubrak – rozdziani byli
do koszul i po czoch lub galotów, wieciy si im ysiny i
tonsury. Biaa jedwabna koszula twego dziadka bya tak
mokra, e zmienia si w mleczn bon oblepiajc jego
wielk klatk piersiow i obwise starcze piersi. Czaszka
lnia mu niczym mosina misa, której brzeg opasywa
piercie szpakowatych kasztanowych wosów opadajcych
mu na uszy. Nie widziaam go od piciu lat, ale ten czas
zdawa si jedynie zudzeniem.
Usadowiony wygodnie na ogromnym pozacanym krzele,
obrzuci mnie badawczym spojrzeniem: jego renice byy
czarne i puste jak otwory wywiercone w marmurowym
popiersiu. Przechyli nieco gow, wskazujc swym
wspaniaym orlim nosem drog do wyjcia.


Nie trzeba byo mnie daleko prowadzi, zaledwie dwa
zakrty. Gdy weszlimy do apartamentów twego dziadka,
od razu wiedziaam, która z tych ozdobionych okazaymi
freskami komnat bdzie wiadkiem mych katuszy. Sala
witych bya pusta, nie liczc kilku krzese i kredensów.
Na rodku zostaa fajerka, may intarsjowany stolik oraz
jeden fotel obity szkaratnym aksamitem z wyhaftowanymi
maymi zotymi bykami – symbolem twojej rodziny.
Gdy tylko przywizano mnie do tego tronu, zjawi si z
wizyt pierwszy go, mistrz artylerii twego dziadka, Lorenzo
Beheim – ten od traktatów o czarnej magii i sposobach

przywoywania Szatana. Beheim przyniós drewnian
skrzynk podobn do tych noszonych przez medyków.
Umieci j na stoliku obok mnie i otworzy, mogam wic
podziwia instrumenty, które wyglday tak, jakby uywano
ich do badania macicy i wycigania opornego dziecka –
szczypce, haki, motki i cgi. Kiedy przysun bliej fajerk,
zapewne po to, by uatwi sobie rozgrzewanie tych
przyrzdów, poczuam w nozdrzach ostry smród
rozarzonych wgli drzewnych.
Uko czywszy te przygotowania, wyszed.
Nie zostaam jednak zupenie sama. Wszystkie ciany
dokoa mnie byy obramowane u góry masywnymi,
pozacanymi ukami, a w pókolistych lunetach pod nimi
malarz Pinturicchio odtworzy historie witych,
przedstawiajc ich legendy jako pene przepychu ceremonie
z udziaem widzów. Z mojego krzesa mogam przyjrze
si lunecie naprzeciwko okna, na której pysznia si pawimi
barwami ogromna Dysputa świętej Katarzyny Aleksandryjskiej.
Widok ów pozwoli mi odwiey znajomo z niektórymi
bkartami twego dziadka. Musisz wiedzie, e za modele
postaci do tego fresku posuyy Pinturicchiowi najróniejsze
osoby z dworu papieskiego, cho przez tych kilka lat, które
upyny od uko czeniu dziea, czas i Fortuna zdyy wiele
u nich zmieni. W centrum tego wspaniaego widowiska
znajdowaa si wita Katarzyna wygaszajca obron wiary
chrzecija skiej przed cesarzem Maksencjuszem i gronem
jego uczonych. wita Katarzyna bya wiern podobizn
twej cioci Lukrecji, obecnej ksinej Ferrary, miaa opadajce
falami lniane wosy, stulone usta czerwone jak winie,
bkitne spojrzenie skupione na marzeniu. Portret ten by

prawdziwszy ni samo ycie, za czasów bowiem, kiedy
znaam Lukrecj, przyapana na chwilowym zamyleniu,
natychmiast ukazywaa idealne zby w umiechu, który mia
odwróci uwag od rozpaczliwej nadziei w jej oczach.
Bardzo si baam, mój kochany, e kiedy przyjdzie ci
pozna wyraz twarzy Lukrecji, lecz jeli tak si stao, to
przynajmniej masz odbity w niedoskonaym zwierciadle
obraz swojej mamy. Czsto si bowiem mówio w owych
latach, gdym bya blisko twej rodziny, e przypominam
donnę Lukrecj niczym jej starsza siostra. Sama nigdy tak
nie uwaaam. Twoja ciocia miaa mniejszy nos, nie tak
szerokie czoo, janiejszy kolor oczu. Lecz teraz by moe
upodabnia mnie do twej cioci Lukrecji ta sama smutna
nadzieja.
Nie mniej realistyczne ni portret Lukrecji byy dwie
postacie po przeciwnych kra cach sceny. Twój dziadek
chcia, by modelem dla cesarza Maksencjusza by jego
najukocha szy syn, Juan Borgia, ksi Gandii. Lecz
Pinturicchio, któremu sentyment nie zaciemnia tak osdu,
da temu wszechpotnemu wadcy twarz Cesare Borgii,
drugiego nielubnego syna. W chwili uko czenia malowida
dwudziestoletni Cesare nadal by kardynaem witego
Kocioa rzymskiego i cigle mia delikatn urod swej
siostry Lukrecji. Pinturicchio nada mu jednak osobliwe
spojrzenie – jego ciemnozielone oczy wpatryway si ukonie
w dó, utkwione w czym, czego nie dao si uchwyci na
obrazie, jakby Cesare spoglda w sfer, której nawet malarz
nie potrafi sobie wyobrazi.
Naprzeciwko Cesare, po drugiej stronie ciany,
uwieczniony zosta Juan w stroju tureckiego sutana, jaki
ten najukocha szy syn Rodriga istotnie lubi przywdziewa:

w wielkim lnianym turbanie dokoa gowy, pelerynie i
lunych spodniach z tkaniny w orientalne wzory. Twarz
Juana bya ciemniejsza ni u jego rodze stwa – Cesare i
Lukrecja mieli do jasn karnacj – i na tym portrecie mia
drapiene spojrzenie sokoa, gniewne, lecz zarazem czujne.
W prawdziwym yciu, jeli Juanowi zdarzao si tak
patrze, to bya to jedynie poza.


Zadum nad szybko mijajcymi latami, które „nios nas
ku ostrej wóczni mierci”, jak powiada Petrarka, przerwa
mi w ko cu twój dziadek, który zjawi si z Beheimem przy
boku. Oprócz przepoconej koszuli Jego witobliwo mia
na sobie jedynie szkaratne pantofle i po czochy, które
uwydatniay nogi wci ksztatne i dobrze zbudowane.
Podszed do mnie penym gracji krokiem o wiele modszego
czowieka, stawiajc stopy palcami na zewntrz, jakby pod
czujnym okiem nauczyciela ta ca. Dopiero gdy zbliy si
na tyle, by mnie dotkn, zauwayam plamy wtrobiane i
cienk skór mocno nacignit na wielkim upartym garbie
nosa – wiadectwo tego, jak bardzo si postarza. Usta
jednak mia pene jak zawsze, delikatnie cignite, jakby
wanie wypi yczek szczególnie wybornego wina i próbowa
wyczu jego smak.
Skin na Beheima, który wyj nó ze skrzynki medyka.
Modliam si o szybki koniec, ale Beheim tylko przeci
sznur przytrzymujcy knebel. W ustach miaam tak sucho,
e nie mogam wyplu tego drewnianego szpuntu. Beheim
wyuska go czubkiem ostrza.
Twój dziadek nachyli si i wlepi we mnie swe
obsydianowe oczy.

– Damiato. Zawsze wiedziaem, gdzie jeste. – Gos
mia gboki, lecz w jego syczcych nieco sowach sycha
byo echo hiszpa skich przodków, cho rodzina Borgiów –
twoja rodzina, carissimo – mieszka w Italii od pokole . W
w trawie. Albo mija na drzewie.
Palcami powiód po moich wosach: nie byo to gaskanie,
lecz gest stajennego, który bada grzyw chorego konia.
– Farbujesz wosy, ukrywasz si w tawernie jakiego
yda... – Pokrci gow ze znueniem. – Mogem przyj
po ciebie w kadej chwili. Kady oddech w cigu ostatnich
piciu lat zawdziczasz mej askawoci.
– Jeste ksiciem askawoci, nieprawda? – odparam.
Twój dziadek kupczy odpustami z otarzy swych kocioów
jak dziwka sprzedajca wiece na rogu ulicy. Za pienidze
nie odpuszcza jedynie zbrodni wymierzonych przeciwko
jego wasnej osobie bd dokonanych na rzecz Turczynów.
– Pewnie moesz w swej askawoci rozgrzeszy nawet
samego siebie. Dzi wieczorem zamordowae w moim
domu niewinnego staruszka. I ukochanego psiaka swojego
wnuka. – Nie chciaam kusi Fortuny domysami na temat
losu Camilli.
Mylaam, e mnie uderzy. On jednak odwróci si
plecami i popatrzy w gór na Juana, ksicia Gandii alla
turca, jakby bagajc tego najukocha szego syna, eby na
nowo oblók w ciao swe gnijce koci. Po chwili opady
mu cikie ramiona i twój dziadek przeniós spojrzenie na
proroczy wizerunek yjcego wci syna. Cesare Borgia,
który dzisiaj, kiedy pisz te sowa, jest wodzem armii
witego Kocioa rzymskiego, znanym w caym wiecie
chrzecija skim jako Valentino. Ksi Romanii, geniusz,
który porzuci kardynalski kapelusz na rzecz hemu

wojownika, pogromca tyranów i wybawca caej Italii to syn,
który pozwoli twemu dziadkowi, Jego witobliwoci
papieowi Aleksandrowi VI, podbi królestwa wiata bez
ruszania si z tronu Piotrowego. By moe, kiedy bdziesz
czyta te sowa, papieskie imperium zdy ju daleko
przesun obecne granice, rozcigajc si z serca Italii na
ca Europ.
W rzeczy samej, jeli ziszcz si wszystkie moje obecne
obawy, zapewne Fortuna uczynia ci ju dziedzicem tego
imperium. A jeli tak, to Borgiowie opowiedzieli ci o mnie
same kamstwa, chyba e jaka prawda bya akurat gorsza.


Wreszcie twój dziadek przerwa wasn zadum.
– Juan szed do twojego domu tamtej nocy, gdy zosta
zamordowany. Tylko ty o tym wiedziaa. Tylko ty moga
poinformowa kogo innego.
Nasiedziaam si niegdy przy stole papiea i napatrzyam
na jego metody, wiedziaam wic, z jak zrcznoci
prokurowa faszywe oskarenia na podstawie faktów,
którym nie sposób zaprzeczy. Spodziewajc si tego
przesuchania od wicej ni piciu lat, odparam:
– Jeli twierdzisz, e zdradziam Juana, wyjawiajc jego
tras tamtej nocy, to Bóg mi wiadkiem, e o wiele atwiej
byo mordercom ledzi go od domu matki niedaleko
Eskwilinu, gdzie jada kolacje, o czym wiedziaa poowa
Rzymu. I tak jak wszyscy zdajesz sobie spraw, e Orsini
i Vitelli zawzili si na niego. To wanie ci condottieri
najwicej by skorzystali, gdyby Borgiowie zostali starci z
powierzchni ziemi.
Powinnam w tym miejscu wyjani, e my, Wosi, od

kilku pokole skadamy przetrwanie naszych rozmaitych
pa stw i ksistw w rce owych condottieri, czyli bractwa
najemnych dowódców. Bandy zbirów wypeniaj, za bardzo
sowitym wynagrodzeniem, zadania wojskowe, jakie król
francuski przydzieliby ogromnej armii onierzy,
dowodzonych przez szlachciców, którzy zoyli mu przysig
na wierno. W Italii jednak wolimy zatrudnia sprawców
naszego wasnego zniszczenia. Owi „onierze Fortuny”,
paradujcy jak rajfurzy w grawerowanych zbrojach, tocz
midzy sob pozorowane wojny tylko po to, by upi
bezbronnych wieniaków, gotowi okaza posusze stwo
kademu, kto zaproponuje bardziej lukratywny kontrakt. A
dwa rody dowodzce obecnie t ociekajc krwi klik to
Orsini i Vitelli.
– Ty mianowae Juana generaem wojsk witego
Kocioa rzymskiego – oskaryam swego oskaryciela. –
Powierzye mu stanowisko, na które zupenie si nie
nadawa i którego bynajmniej nie pragn. To ty polecie
nieszczsnemu Juanowi, eby wysya swoich onierzy w
bój o twierdze Orsinich wokó Rzymu, cho wiedziae, e
ich ataki s z góry skazane na klsk, bo bastionów
skutecznie broniy oddziay dowodzone przez Vitellich.
Nawet mniszka klauzurowa pojaby, e zabójcami Juana
byli Orsini lub Vitelli. Albo jedni i drudzy. Ale ty ich nie
cigae, prawda, Wasza witobliwo? – Jeli spodziewaam
si odpowiedzi, nie otrzymaam jej. – Bye zbyt saby, by
policzy si z mordercami wasnego syna. Wolae ich
wykorzysta.
Dla niego byo jasne, o czym mówi, lecz dla ciebie moe
nie bdzie. Otó papiee urzdujcy przed twoim dziadkiem
oddali wiele ziemskich woci Kocioa, które obejmuj

dzisiaj cay rodek Italii i nazywane s pa stwami papieskimi,
pod panowanie rozlicznych mniejszych i wikszych tyranów.
Bez pomocy Orsinich i Vitellich twój dziadek oraz ksi
Valentino mogliby jedynie marzy o pokonaniu tej
konfederacji despotów. Wynajli wic swych wczeniejszych
wrogów, podporzdkowujc condottieri miaemu i
sprytnemu dowództwu Valentina, i w ten sposób zdoali
odzyska pa stwa papieskie z szybkoci, która wzbudzia
podziw caej Europy. Wieci o zwycistwach dotary nawet
do zapadych uliczek Zatybrza. Dlatego twojemu dziadkowi,
skoro nie chcia stawia zarzutów swoim sprzymierze com,
o wiele wygodniej byo oskary mnie. Nie miaam onierzy,
których mógby naj Jego witobliwo.
– Nie przysza do mnie, kiedy znalelimy Juana –
pier twojego dziadka zafalowaa nieznacznie – kiedy
mogaby przedstawi nam te teorie. Wolaa uciec jak
wamywacz.
– Byam tam, gdy znaleziono Juana. Czekaam nad
rzek... – Na chwil zanurzyam si w tym wspomnieniu i
usyszaam okrzyki rybaków. – Kiedy tylko go zobaczyam,
wiedziaam, e bdziesz da ode mnie przyznania si do
winy. Tak jak oczekujesz tego dzisiaj. – Zerknam na
narzdzia przesucha lece w skrzynce obok. – Ju wtedy
wiedziaam, e nosz dziecko w onie. Napluabym w twarz
samemu Szatanowi, by je chroni.
Jego witobliwo odwróci si, a wypowiedziane przez
niego sowa zasyczay wyraniej ni poprzednio.
– Odtd chopiec bdzie pod moj ochron. Tutaj, w
Watykanie.
Zawodziam i lamentowaam nieprzytomnie, ugodzona
do trzewi tymi sowami skuteczniej ni którymkolwiek z

narzdzi Beheima.
Dopiero kiedy opado mnie zmczenie, miosierny Bóg
ofiarowa mi troch spokoju, po czym ujrzaam oczy
Szatana tak blisko mej twarzy, e poczuam wino w jego
oddechu.
– Bene, bene – powiedzia twój dziadek. – Uchyliem
drzwi i pokazaem ci mój al. Kilka chwil cierpienia, które
dla mnie nie ma ko ca. Ponca koszula, której nigdy nie
zdoam zedrze ze swej piersi.
– Ja te opakuj Juana.
Zlekceway mój al mrugniciem.
– Mówisz na chopca Giovanni. Rzecz jasna, i o tym
wiem od dnia jego narodzin. Nie wierz jednak, by bya
pewna, e ojcem Giovanniego by mój Juan.
– Jest dzieckiem z mego ona i mej duszy. Matka Boska
mi wiadkiem, e znam ojca, który zoy we mnie swe
nasienie.
– Jak tu chopiec troch pobdzie, dowiem si, kto jest
ojcem – stwierdzi twój dziadek bez cienia niepewnoci. Da
znak Beheimowi, który ponownie wycign lekarski nó.
W takiej chwili czowiek zastanawia si tylko, gdzie
nastpi pierwszy cios. Kiedy Beheim rozci sznur, którym
do krzesa przywizane byo moje prawe rami, pomylaam,
e chce wycign mi rk, bym swoj pie rozpocza od
ostrych, czystych tonów. On jednak przeci sznur
przytrzymujcy lew rk.
– Jest w skrzynce, Lorenzo – powiedzia twój dziadek.
– Daj jej.
Zacisnam powieki i poczuam midzy udami do
Beheima, zapewne szykujc si do zadarcia sukni.
Mimowolnie otwaram oczy i spojrzaam w dó.

Zobaczyam, e Beheim pooy mi na kolanach may
woreczek, który z atwoci zmieciby si w doni.
Wykonany z brudnej czerwonej weny i cignity dugim
czerwonym sznurkiem, by rodzajem sakiewki na talizmany,
jakie nosi poowa dziwek i strczycielek w Rzymie w nadziei
na zyskanie szczcia lub rzucenie miosnego uroku.
– Zajrzyj do rodka – poleci Jego witobliwo.
Rce mi dray, ale woyam palec do mieszka i
wycignam zabrudzon karteczk nie dusz od mojego
kciuka, do której równie przyczepiono czerwon przdz.
Byo to bollettino, jakie nieczsto spotyka si w Rzymie –
takie mae modlitwy nosz na szyi ludzie na wsi. Mimo
niewprawnego pisma i taniego atramentu, który nie by
duo ciemniejszy ni poplamiony papier, dao si odczyta
napis: Sant Antoni mi benefator. Bya to nagryzmolona w
jakim chopskim dialekcie modlitwa do witego Antoniego,
który strzee przed demonami.
Lecz kiedy odwróciam t karteczk, znalazam drugi
tekst. Tym razem wyrobiona rka uya czarnego chi skiego
atramentu, by zapisa poprawn woszczyzn: Gli angoli dei
venti. Kty wiatrów.
Spojrzaam na papiea i pokrciam gow.
– Wyjmij wszystko – powiedzia.
Reszta zawartoci woreczka wysypaa si na moje kolana.
Dwa ziarna bobu, kawaek szarej kredy i quattrino della croce
– moneta stopiona w ksztat krzya. Byy to talizmany,
które miay zmusi mczyzn do zakochania si w ich
wacicielce. Jednak na widok ostatniego przedmiotu zamary
mi rce.
Patrzyam na miniaturow, nie wiksz od maego
dzwoneczka, gow byka z brzu z wielkimi oczami, krótkimi

rogami i kókiem, które jakby wyrastao na czubku male kiej
czaszki, by mona byo j nosi jako amulet. Bya to etruska
staroytno, dzieo dawnej rasy, która poprzedzaa Rzymian
i uyczya nazwy Toskanii. Odwróciam j i jednym
spojrzeniem odnalazam male k aci sk inskrypcj:
Alexander filius. Syn Aleksandra. W dniu, w którym
Rodrigo Borgia zosta ukoronowany na papiea Aleksandra
VI, przyjmujc imi poga skiego zdobywcy zamiast witego,
podarowa ten symbol mioci – i doczesnych ambicji –
swemu ukochanemu synowi.
– Juan... – Papie przekn lin, jakby wino w oddechu
cofno mu si do garda. – Mia to tamtej nocy.
– Nigdy si z tym nie rozstawa – potwierdziam z
wiar, e te sowa na swój sposób pociesz jako ojca Juana.
– Znaleziono to w Imoli – powiedzia, majc na myli
niewiele znaczce miasto w Romanii. Romania to wysunite
najdalej na pónoc pa stwo papieskie, pooone na rozlegej
równinie pomidzy Apeninami a Adriatykiem. Powinnam
raczej powiedzie, e Imola bya miastem pomniejszej wagi,
dopóki ksi Valentino nie przeniós si tam w tym roku
ze swym dworem. Powiadano, e wszyscy ambasadorowie,
nie tylko z naszych licznych pa stw woskich i reszty
Europy, lecz równie Turczyni udali si do z suplikami.
Amulet Juana przeby jako w cigu piciu lat setki mil
wzdu i wszerz Italii, by powróci do rk jego ojca. Tak
oto Fortuna okazuje swoje upodobanie do okrutnej ironii.
– Jak...?
– Zaiste, jak?
Podniosam wzrok.
– Jeli ledzie kady mój oddech w cigu tych piciu
lat, to wiesz, e nie mogam zawie amuletu do Imoli,

nawet gdybym kiedykolwiek miaa go w swym posiadaniu.
Ostatni raz widziaam t gow byka tydzie przed
zamordowaniem Juana. Kiedy ostatni raz... – Musiaam
odpdzi czyhajce na mnie obrazy, które unosiy si w
rzece o barwie miedzi. Nigdy wicej nie chciaam ju przez
ni przechodzi. – Nie widziaam jej w tamtej odzi. Ale
moe wzi j który z rybaków.
Papie zerkn na Beheima.
– Rybacy zostali przesuchani z wielk dbaoci. – By
moe w owej „dbaoci” krya si jaka przeraliwa ironia.
Lecz jeli nawet tak byo, Jego witobliwo nie da tego
po sobie pozna. – Zabójcy mojego syna zerwali mu amulet
z szyi. – Jego witobliwo wyrwa mi go, jakbym to ja
bya zodziejk. – Zabrali jako swoje trofeum.
– Przypuszczam, e kobieta, od której otrzymae ten
mieszek na talizmany, moe ci powiedzie, kto jej to da.
– Zaskoczya mnie desperacja we wasnym gosie.
– Niczego nie moe nam powiedzie. Nie ya, kiedy j
znaleziono. Mieszek ciskaa w rce.
– Przypuszczam, e kto j rozpozna... jej ciao.
Jego witobliwo rozd nozdrza, jakby poczu gnijce
szcztki.
– Nie uatwia nam sprawy w tym wzgldzie. onierze
ksicia Valentina odkryli jej zwoki na polu pod Imol. –
Zwróciam uwag na oficjalny ton, jakim mówi teraz o
swym synu Cesare. – Bez gowy, której jak dotd nie
odnaleziono.
Przeegnaam si.
– W takim razie mordercy przypuszczali, e zostanie
rozpoznana przez kogo z dworu ksicia Valentina, a moe
nawet przez kogo z twoich ludzi. Czy miaa blizny lub

znamiona na ciele? – Doszam do wniosku, e oczekiwano
ode mnie, bym rozpoznaa ofiar, skoro znane mi byy znaki
szczególne kilku pa z naszej profesji.
Papie popatrywa na mnie badawczo przez chwil.
– Wysyam ci do Imoli.
– ebym obejrzaa to, co z niej zostao?
Zamachn rk i uderzy mnie w czubek czaszki tak
mocno, e ujrzaam gwiazdy. Chwyci moje wosy, jakby
chcia je wyrwa razem ze skór, odginajc mi gow do tyu.
– Pojedziesz do Imoli i bdziesz czeka w kwaterze
wskazanej przez Stolic Apostolsk – wycedzi przez zby.
– Bdziesz tam czeka, dopóki nie dostaniesz ode mnie
polece .
Spojrzaam w podliw twarz satyra, która znajdowaa
si tak blisko, e przez mgnienie nasze nosy si zetkny.
Nie czuam ju wina w jego oddechu. Teraz by to
obrzydliwy smród dawno pogrzebanego trupa.
Pomylaam: Tak mierdzi pieko.
Po chwili papie puci mnie, ponownie skin na
Beheima i wyszed z sali.


W uku nad drzwiami, przez które wszede chwil
póniej, Pinturicchio namalowa Madonn pokazujc
Dziecitko witym, którzy oddawali mu cze. Ludzie
twego dziadka ubrali ci ju w strój myliwski z watowan
kamizelk i sigajcymi do kolan butami z czerwonego
marokinu. Na rkach siedzia ci sodki teneryfczyk, który
liza ci po twarzy, niemal dokadnie taki sam, jak nasz
Ermesik.
– Mamo! Mamo! Zobacz! – zawoae jak karylion

maych dzwoneczków. Gos anioa. – W ko cu poznaem
mojego nonno* i da mi brata Ermesa. Rano pójdziemy z
powrotem do naszego domu i zabierzemy Ermesa, i
zaszyjemy ran, któr zadali mu ci li ludzie. Zostan tutaj
z psami, kiedy ty wyjedziesz, i bd si uczy fechtunku i
jazdy konnej. – Skoczye mi na kolana i puszysty
teneryfczyk zacz teraz jak szalony liza moj twarz,
zakniony soli z ez. – Mamo, nonno mówi, e wszyscy
bdziemy tu mieszka, kiedy wrócisz.
Ledwie opanowaam szloch, gdy zauwayam, e twój
nonno znów wszed do komnaty i stan za tob. Misiste
wargi Jego witobliwoci zadray, wykrelajc bardziej
napit lini.
– Teraz rozumiesz, dlaczego jestem gboko przekonany,
e udasz si do Imoli i zrobisz, co ci ka.
– Rozumiem – szepnam – e wasnego wnuka
uczynie zakadnikiem mojego posusze stwa w tej sprawie.
Twój dziadek skin na Beheima, który delikatnie
wycign ci z mych obj. Natychmiast poczuam ból
porodu, kiedy matka po raz pierwszy rozdziela si z
dzieckiem swego ona. Wiedziaam jednak, e jeli bd ci
kurczowo trzyma, tylko si przestraszysz.
Za porednictwem mioci, powiada Platon, odbywa si
wszelka rozmowa midzy Bogiem i czowiekiem. Tak wic
przysiga, któr ci wyszeptaam, bya przeznaczona tyle dla
twoich, co dla Boych uszu.
– Wróc i znowu ci obejm, mój najukocha szy skarbie.
Niedugo. Tak szybko, jak tylko bd moga. Do tego czasu
bd dzielny i rób, co ci ka. A kiedykolwiek o mnie
* Nonno (w.) – dziadek.

pomylisz, bdziesz wiedzia, e i ja myl o tobie, darzc
ci uczuciem gortszym ni mio, która porusza gwiazdy,
i wtedy musisz si do mnie umiechn. Choby nawet sto
razy dziennie. Choby nawet tylko raz. Za kadym razem,
kiedy si umiechniesz, moje serce bdzie o tym wiedziao.
Ledwie opucie moje objcia, a ju obdarzye mnie
pierwszym z tych ujmujcych umiechów, szelmowskich i
nieco smutnych zarazem, które przypominay mi twojego
ojca. Odwrócie si i umiechne po raz drugi, kiedy
przechodzie pod ogromnym pozacanym ukiem
okalajcym Madonn z Dziecitkiem, piesek na twoich
rkach równie obejrza si na mnie szeroko otwartymi
oczami, które patrzyy duej ni twoje.
Twój dziadek nie by wiadkiem naszego poegnania.
Znów wpatrywa si w utraconego syna. Po raz pierwszy
tamtej nocy byam z nim sama. I nie potrafi powiedzie
dlaczego, lecz poczuam tak siln blisko midzy nami, a
zaszlochaam, jakbymy byli dwojgiem ostatnich aobników
stojcych nad trumn Juana.
– Orsini i Vitelli nie s ju na moich usugach. – Gos
papiea by guchy. – W zeszym miesicu condottieri
spotkali si na tajnym zebraniu w twierdzy La Magione i
wypowiedzieli zbrojny bunt przeciwko ksiciu Valentinowi,
Stolicy Papieskiej i caemu naszemu przedsiwziciu w
Romanii. Vitellozzo Vitelli zaatakowa nasze garnizony w
tych samych twierdzach i miastach, za których zdobycie
zapaciem mu tak hojnie ledwie kilka miesicy temu.
Impiccato*. Orsini i Vitelli zdradzili samego Ojca
Niebieskiego, nie tylko swego ksicia, papiea i przysig,
* Impiccato (w.) – dosownie „wisielec”, dra .

któr nam zoyli.
– Wic condottieri nie s ci ju potrzebni – odparam.
– Za to ja jestem.
Wzrok papiea wci utkwiony by w wizerunku Juana.
– Pi lat, Wasza witobliwo. Tyle czasu skrztnie
gospodarowae swoj nienawici, odkadajc po trochu
kadego dnia niczym wino do piwnicy. Lecz bdzie to
kwane wino, jeli wierzysz, e miaam co wspólnego z
tymi ludmi. Moe ta nieszczsna kobieta bya zwizana z
condottieri. Najprawdopodobniej tak. – Westchnam ciko.
– Ale gdybym j w ogóle znaa, to nie z powodu wspólnej
zmowy z Orsinimi czy Vitellimi.
Papie odwróci si, oczy wieciy mu si jak czarne szko
w so cu. Znajc jednak dobrze twego dziadka, dostrzegam
w jego twarzy pewn subtelno, która daa mi cie nadziei.
Ten sam grymas wtpliwoci widziaam kiedy na jego
obliczu, gdy uniós zoty kielich peen krwi Chrystusa w
wielkanocny ranek w San Pietro. Cho tak czsto kupczy
Boym przebaczeniem, Jego witobliwo nie móg by
pewien, czy sam kiedykolwiek je otrzyma, bez wzgldu na
cen. Poczu smród pieka na wasnym jzyku.
Podobnie teraz nie by cakowicie pewien mojej winy.
Gdyby udao mi si powiza condottieri z bezimienn
kobiet, która zostaa zamordowana, majc przy sobie
amulet Juana w sakiewce, mogabym jeszcze udowodni mu
swoj niewinno.
– Dobrze, Wasza witobliwo – szepnam. –
Zrozumielimy si. Pojad do Imoli i bd czeka na twoje
polecenia.


Powiniene wiedzie jeszcze jedno o tamtej nocy:
wszystko, co powiedzia ci twój dziadek, byo kamstwem,
prócz tego, e ten teneryfczyk by bratem naszego Ermesika.
Jestem prawie pewna, e Ermes i ten piesek, którego da ci
Jego witobliwo, pochodziy z jednego miotu zrodzonego
dwa miesice przed zamordowaniem twojego ojca.

