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Spadając, patrzeć
w gwiazdy (44)

 (fragmenty)

Kamyki z Krety
PoniedziałekKamienie wyrzucane przez morze nabrzeg mają najrozmaitsze kształty i kolory.Moje ulubione zajęcie to spacery na bosakapo drobnym piasku i wybieranie naj-piękniejszych, a potem wyładowywanie nimikieszeni. W wodzie kamyki wyglądają jakpolakierowane, ale gdy obeschną, tracą naurodzie. Wybieram czarne, czarne pręgowa-ne brązem i szmaragdem, bielutkie lub na-krapiane jak jajka przepiórki, kryształowocukierkowate lub duże jak kule armatnie...Jestem przerośniętym dzieckiem... Choćbywam też od urodzenia starcem. To schizo-freniczne rozdwojenie uczyniło mnie poetą,który bawiąc się i ciesząc, a czasem poddającurokowi beztroskiego wygłupu – ma równieżpoczucie marności każdej chwilowej rado-ści...Nad głowami również kamienie, ale ka-mienie-głazy, kamienie-skały zastygłe powulkanicznych erupcjach wynikłych z trzę-sień ziemi, których Kreta przeżyła kilka, amoże kilkanaście w swojej bogatej historii.Praczas zaklęty w kolczastych, wystrzępio-nych skałach i grotach musi budzić respekt.skały zwisająnad głowąjakby za chwilę miary runąći tak mijaniezauważalniemilionza milionemlat (...)a poniżejchwilowa krzątanina ludzikówna plażyktórzy nic sobie nie robiąz własnej znikomości (...)

2wieczorem skałyzdają się całezamienione w słuchwsłuchane w pluskciemnych wódśpiewającychnamiętną pieśń życialecz tak naprawdępozostają na to wszystkogłuchenawet gdy ciemne libijskie morze bijewielorybim ogonemo skaliste wybrzeżea tamaryszki o zmierzchusłono płaczą (...)
WtorekPrzed południem morze bywa wesołe jakdzieci wracające ze szkoły. Miliardy błyszcz-ków słonecznych igrających same ze sobą.Z hotelu „Calypso” gdzie mieszkamy,prowadzi aż do trzech plaży odludna ka-mienista dróżka-półka wzdłuż wybrzeża,podwieszona u stóp skalistych gór i razpnąca się w górę, raz opadająca w dół. Osza-łamiający zapach ziół i kwiatów: kolczastychchaszczy makii, czyli krzewów-jeżowców,oleandrów, olbrzymich kwiatów ru-miankowych czy rozkwitających właśnie nazielono, biało, fioletowo, amarantowo i żółtokęp porostów wciskających się w każdąmiędzyskalną szczelinkę i wykorzystującychswoją życiową szansę. Ogromne osty wyglą-dają jak rycerze w kolczugach i zbroi, a kopryprzerastają wzrostem człowieka.Kreteńczycy, wychowani w surowychwarunkach na tej piątej co do wielkościwyspie Morza Śródziemnego, gdzie mieszkaich 600 tysięcy, zdobyli w ciągu wielu wie-ków wiedzę, jak wykorzystywać otaczającebogactwa flory: zbierać i suszyć zioła, służącejako przyprawy i do celów leczniczych, jakprzechowywać i marynować owoce na czelez oliwkami z gajów oliwnych pospolitych jaku nas jabłonki.Zdrowa dieta, potrawy przyrządzane nabazie oliwek, wysyłanych też na eksport,duża ilość zjadanych owoców cytrusowych,brzoskwiń, gruszek oraz warzyw (podobnocztery razy więcej na gębę konsumenta niż winnych krajach) to ponoć główny, choć niejedyny powód długowieczności Kreteńczy-ków.Wyspa może się sama wyżywić, produktyma w dużym stopniu ekologiczne. Jak wyka-zały prowadzone przez wiele lat badaniaporównawcze Światowej Organizacji Zdro-wia, krajanie autora „Greka Zorby” zapadająrzadko na choroby serca. W porównaniu zpożerającymi góry mięsa Amerykanami czyHolendrami śmiertelność spowodowanatymi chorobami była tu nieporównywalnie,bo niemal pięćdziesięciokrotnie (!) mniejsza.Piszę „była”, bo te wyniki pochodzą z lat 60.,a od tego czasu Kreteńczycy, mówiąc żarto-bliwie, się „ucywilizowali”, to znaczy zmienilidietę i stali się wygodniejsi, czyli mniej ru-chliwi. Wprowadzili do menu jagnięcinę,koźlinę, drób czy wieprzowinę, a poza tymprzeciętny Kreteńczyk, który kiedyś pokony-

wał pieszo 30 km dziennie, dziś, „dziękisamochodom” i maszynom ułatwiającymżycie, rusza się o wiele mniej – przeciętnie 3km dziennie. Nie jest już tak sprawny iszczupły, lecz bywa krzepki w barach, aczasem lekko otłuszczony...Dalej jednak wiejski chleb, oliwki, soczy-ste nasłonecznione pomidory, różne rodzajepysznych serów owczych czy kozich, jogurtyz miodem, że place lizać na śniadanie, ciemnywiejski chleb z oliwą, solą i oregano, owocemorza oraz szklaneczka wytrawnego winastanowią rytualną podstawę kuchni kreteń-skiej, o której walorach mogłem się przeko-nać jako mieszkaniec odludnego, wkompo-nowanego w skały hotelu „Calypso CretanVillage”, oddalonego od najbliższego mia-steczka Plakias o sześć górzystych kilome-trów.
Niedziela...Wychodzi się przed domek pomalowa-ny na pastelowo, zadziera głowę i widziwystrzelające pionowo w górę na 500 m klifyskalne. Czasem zobaczy się skaczące jakimścudem po tych pionowych ścianach kozice-akrobatki i przefruwające majestatycznieorły. A poniżej, u stóp ośrodka z zatoczkami ifiordami – morze, które zmienia swe odcie-nie błękitu w zależności od pogody, natęże-nia światła i pory dnia...Gdy się wpatrzeć aż do zatraty ostrościwidzenia w głąb morza srebrzącego się wsłońcu, jawi się ono jako miliardy egzempla-rzy fal-migotek.A gdzieś dalej morze rozpływa się w błę-kitach i miesza z niebem, jakby anonimowymalarz tworzący fakturę obrazu usiłowałzamazać różnicę między tym, co płynne, atym, co lotne...Calypso Cretan Village znajduje się w po-łudniowo-zachodniej, rzadko zaludnionejczęści Krety. W latach 70. stało tu tylko paręchat rybackich, a okolica była „zamieszkana”przez pojedyncze kozice, głazy, kamienie,dzikie kwiaty i zioła. Dziś nad zatoką Da-mnoni mieszają się ze sobą nie tylko zapachyziół i krzewów, ale i różne języki turystówpływających w morzu.Hotel jest harmonijnie wkomponowanyw skały, oddalony od innych, tak że cywiliza-cja nie zakłóciła idylli, a wieczorem dyskotekinie konkurują z cykadami, toczącymi tajemnydialog z gwiazdami i ciemnym poszumemmorza. Mojej wnuczce Ninie udało się nawet– z pomocą latarki – wytropić w jakimś cy-prysowym krzewie taką cykadę podobną dopotężnego konia polnego, który ponoć pocie-raniem nóg o nogi wywołuje cykanie.Zapach kwitnących oleandrów i bugen-willi spływających jak wodospady przy bun-galowach, opuncje, palmy, gruchające syno-garlice i zwinne koty przebiegające ścieżkilub wygrzewające się w słońcu – to naszecodzienne naturalne otoczenie.cdn.


