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JUAN ANDRES I KOBIETY 

Przed wyjazdem z Domu Pracy Twórczej w Cojoacan Juan Andres obdarzał uczuciem 

pracownice szpitala miejskiego, z którymi miał zwyczaj biegać wieczorami. W poniedziałki 

biegał z Guadalupe, we wtorki z Angeliną, w środy z Marewną, czwartki należały do Any, 

piątki do Ruth. Juan Andres bardzo kochał swoją żonę Marię Fernandę, lecz kochał też inne 

kobiety. „Gdyby za podboje miłosne płacono, byłbyś niewątpliwie bardzo majętnym 

mężczyzną” – mawiała jego babcia Juanita.  Maria Fernanda wiele potrafiła małżonkowi 

wybaczyć, naginając przy tym jednak granice swej tolerancji. Równie często ganiła samą 

siebie za mówienie o nim „mój Juan Andres” natychmiast się reflektując: „Jaki – mój?. Nigdy 

nie należał ani do mnie, ani do nikogo, nigdy nie był i nie będzie też niczyim mężem”.  

W Cojoacan Juan Andres przebywał trzy tygodnie. W tym czasie w dzień ozdabiał 

malowidłami gmach Państwowego Szpitala Psychiatrycznego, a popołudniami malował 

portrety na zamówienie dwóch biznesmenów oraz ich żon, wykonał też jeden portret 

rodzinny. Już w wieku dwóch lat malował na ścianach w sypialni rodziców. Bardzo jak na 

konserwatywne środowisko tolerancyjny ojciec kupił mu wówczas olbrzymie kartony, by tam 

uwieczniał swe prace. 

Drogę z  pociągu do Casa Rasada - domu, w którym mieszkał z Marią Fernandą Juan Andres 

przebył pieszo. Kiedy tylko mógł dbał o sprawność fizyczną. Gdyby nie słabość do burritos, 

nachos oraz tequilli miałby zapewne szczupłą sylwetkę.  Właściwie tęgi nie był, miał jedynie 

okazały brzuch. Nadmiar z przodu rekompensowały jędrne pośladki, na których 

meksykańskie kobiety często zawieszały oko. Skwar lał się z nieba, gdy przemierzał uliczki. 

Co rusz odgarniał gdzieniegdzie poprzetykane już siwizną, czarno-krucze włosy, ze 

spoconego czoła. Nozdrza jego nieco wydatnego nosa znajdującego się, jak to przeważnie 

bywa, nad ustami, w jego przypadku szerokimi i mięsistymi, rozchylały się, gdy mijał 

przydrożne bary. Byłby bardzo przystojnym mężczyzną, gdyby nie lekko opadające w dół 

zewnętrzne kąciki oczu, które sprawiały, że przypominał ropuchę.  

Po chwili przeszukiwania kieszeni wydobył klucze i otworzył drzwi. Powitał go znajomy 

widok:  biblioteczka z nadmiarem książek i kurzu, częściowo tylko dokończone rzeźby oraz 

fotele zarzucone folkowymi sukienkami w soczystych barwach. Juan Andres wysikał się, 

nalał szklanę tequilii i wyszedł na patio. Tam wyciągnął się w bujanym fotelu. Lubił patrzeć 

na swój dom. Jego ściany, zbudowane z wulkanicznego kamienia, przypomniały mu o 

pomysłodawczyni, która sprowadzała je aż z San Angel.  To Maria Fernanda zadecydowała o 

osadzeniu na nich garnków, które służyły za gniazda gołębiom. Juan Andres zatopił się we 

wspomnieniach, ale po piątym łyku już spał. 



Z drzemki wyrwało go szczekanie psa. Zmierzchało. Wstał z zamiarem udania się do 

pobliskiego baru celem pozbycia się pustki w jelitach. Otwierał drzwi, aby wyjść, kiedy 

zadzwonił telefon. 

- Juan Andres Jose Francisco de la Concepcion Juan Nepomuceno Maria de los Remedios 

Cipriano de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodriguez przy telefonie, słucham? – powiedział 

podnosząc słuchawkę. 

- Alejandro z tej strony, bardzo się cieszę, że Cię zastałem – przez jego twarz przemknął 

uśmiech. Juan Andres jest w dobrym humorze, skoro przedstawia się pełnym nazwiskiem, 

pomyślał. 

- Ponieważ? – spytał Juan Andres. 

- Mam dla Ciebie robotę – odparł Alejandro. 

- Spodziewałem się. – zamilknął na chwilę - Posłuchaj, przyjechałem z zamiarem  po 

pierwsze odpoczynku, po drugie poświęcenia większej ilości czasu Marii Fernandzie. Sam 

wiesz, ile czasu zajmuje mi praca tu na miejscu, nie mówiąc już o tej związanej z podróżami.  

- Tak, ale Lucas Abramus oferuje ci 1,5 mln. pesos – zachęcał przyjaciel. 

- Znasz moje zdanie na ten temat. Nie tworzę już dla turystów, na pokaz i na sprzedaż – w 

głosie Juana Andresa słychać już było lekkie zniecierpliwienie.  

- Cóż, nie musisz decydować się teraz- nie poddawał się Alejandro. Gdyby tylko trafiła się 

okazja, to nawet lodówkę wcisnąłby pingwinowi.  

- Przepraszam, ktoś puka do drzwi, oddzwonię  – Juan Andres rozłączył się. Alejandro 

pomyślał, że to wymówka,  postanowił jednak  nie naciskać i spokojnie poczekać. 

Do Juana Andresa przyszedł Alberto, stary, pamietający jeszcze czasy polowań na bizony, 

Indianin, który mieszkał naprzeciwko. 

- Maria Fernanda zostawiła list – powiedział - Prosiła, żebyś jej nie szukał, nie dzwonił i nie 

wysyłał maili.  

Juan znieruchomiał i spojrzał na Alberto nic nie rozumiejącym wzrokiem.  

- Ale jak to? - wydukał. 

- No tego ja już nie wiem, nie wypytywałem jej, ale pewnie wszystko jest w liście. Nie 

zaglądałem tam - powiedział takim tonem, że Juan Andres zaczął się zastanawiać, czy 

rzeczywiście tego nie zrobił. 

- Dziękuję - po raz drugi wydukał i zamknął drzwi przed jego długim orlim nosem, prawie go 

uderzając. Pinokio i z wyglądu i z zachowania, pomyślał. Drżącymi dłońmi rozerwał kopertę i 

szybko przebiegł oczami po kartce: 

Mój Drogi Juanie Andresie, wyprowadzam się… może na miesiąc może na dłużej… Możesz 

czuć się wolny jak ptak, choć w istocie i tak nim jesteś, Twoja zawsze kochająca Maria 

Fernanda 

Stał przez chwilę próbując wyrównać oddech. Usiłował wzbudzić w sobie gniew, zignorować 

sprawę, zbyć ją wzruszeniem ramion i móc powiedzieć, że to jej strata. Próbował podejść do 

tego dojrzale, lecz mimo to wiedział, że to on sam poniósł stratę. Cholera jasna, zaklął w 

duchu, co ja mam teraz zrobić, gdzie jej szukać, czy może czekać... Ale jak długo? Co się 

stało? Skąd ta nagła decyzja? O co chodzi?. Klapnął na fotel. Gdy jego cielsko wprawiło w 

ruch soczyste, aksamitne suknie poczuł zapach ulubionych perfum Marii Fernandy 

pomieszanych z właściwym tylko jej zapachem,. Sięgnął po whisky. Zanurzył się we 

wspomnieniach. Gdy poznał Marię Fernandę pierwszy raz w życiu poczuł do kogoś tak silny i 



nieodparty pociąg. Nigdy wcześnie nie wierzył w stały związek i robił, co tylko mógł, by 

uniknąć jego pęt. Ich uczucie jednak urosło, rozpaliło się i zmieniło w nieziemski żar, 

prawdziwy i mający trwać wiecznie. Myślał, że zawsze będą razem. „Przecież wiedziałaś, 

jaki jestem”, myślał.  

Następnego dnia rano powitał go lekki ból głowy. Wstał wziął szybki prysznic, nastawił 

express do kawy i zaczął dzwonić do znajomych. Żaden z nich nie miał nawet bladego 

pojęcia, gdzie Maria Fernanda mogłaby się udać. Może ma kochanka, pomyślał Juan Andres. 

Na samą myśl zbladł. „Może jak przeszukam jej rzeczy, to znajdę jakiś ślad” pomyślał. 

Zaczął od szuflad z bielizną. Poza gatkami, stanikami i pończochami, tudzież pasami do nich, 

nic więcej nie było. Przeszukał też wszystkie możliwe kieszenie: spodni, kurtek, płaszczy. 

Nic. W szufladach kuchennych i tych z dokumentami oraz rachunkami także nic. Spocony i 

zrezygnowany wyszedł na patio. Wypił jednym haustem szklankę whisky, wziął portfel i 

poszedł kupić papierosy, których nałogowo nie palił, dlatego nie było ich w domu. Pierwszy 

sklep był zamknięty, na szczęście znajomy kelner sprzedawał spod lady. Juan zamówił teguilę 

i właśnie zaciągał się, kiedy przypomniało mu się, że, gdy pierwszego dnia po powrocie 

siedział na patio ze szklanką w dłoni mignął mu przed oczami jakiś numer telefonu zapisany 

na drewnianym stoliku ledwo co, ołówkiem czy wyskrobany nie piszącym już długopisem, 

jak gdyby ktoś nie miał kartki pod ręką. Pozostawił nietkniętą tequilę i pognał do domu. 

Rzeczywiście, słabo widoczny, ale był. Szybko wykręcił  ów numer. 

- Enklave Nueva Vida wita. Jeśli jesteś zdradzoną żoną lub prostytutką, dodzwoniłaś się pod 

właściwy numer. Chwilowo nie możemy odebrać, oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe - 

odezwał się głos po drugiej stronie. Po chwili zaskoczenia Juan Andres zorientował się, że to 

automatyczna sekretarka. Wykręcił numer jeszcze dwa razy nie dowierzając, co usłyszał, a 

potem zaczął się głośno śmiać. Po chwili odpalił laptopa i  odszukał w necie adres Enklave. 

Po dwudziestu minutach odpalił starego volkswagena w garażu i ruszył w daleką drogę aż do 

granicy belizeńsko-meksykańskiej. 

*** 

Nueva Vida został założony przez Inez de Lima Maria de la Concepcion w 1899 roku. 

Wpadła ona na pomysł stworzenia swoistej enklawy kobiecej, po tym, jak objęto ją 

ekskomuniką, kiedy to uciekła od męża. Podczas kilku pobytów w tymczasowych domach 

pomocy poznała kobiety, które spotkał podobny los. Stworzyły one niewielką społeczność, 

która do dziś się rozrasta. Dwa lata temu zdecydowały się wziąć pod swe skrzydła także byłe 

prostytutki, pod warunkiem złożenia przysięgi, że nie wrócą do zawodu. Dziewczyny uczą się 

wzajemnie rzemiosła, języków obcych, gotowania, a nawet ścinania i rąbania drzew. Nigdy 

nie wiadomo, co się w życiu może przydać. Uprawiają też ziemię, której plony są podstawą 

ich wyżywienia, zwłaszcza kukurydza i fasola. 

Juan Andres dotarł na miejsce wraz ze świtem. Farma rozciągała się na obszarze co najmniej 

hektara. Była ogrodzona dość prymitywnie prezentującym się drewnianym płotem. Wokół 

było dużo zieleni. Nie przejmując się wczesną porą zadzwonił do bramy. Z budynku wyszła 

kobieta z groźnym grymasem na twarzy. Macho-fema, jak nazwał ją w myślach, miała krótkie 

włosy i lekki meszek nad górną wargą, który uznał za prowokujący do ciosu w szczękę, ale 

się pohamował. 

- Czego pan chce? - spytała. 

- Chciałem porozmawiać z Marią Fernandą – powiedział patrząc jej prosto w oczy. 



- Z kim? – próbowała udawać, że nie wie o kogo chodzi 

- Z Marią Fernandą. Jest moją żoną od pięciu lat. Chciałem się tylko upewnić czy wszystko u 

niej w porządku? – nie poddawał się Juan Andres. 

- Jak najbardziej! Jest na etapie: odzyskiwania równowagi emocjonalnej, odzyskiwania siebie 

jako osoby, odzyskiwania poczucia własnej wartości oraz poczucia bezpieczeństwa i sensu 

życia, wypracowywania odpowiedzi na wiele dręczących pytań, realnego widzenia pana i 

swojego związku – wyrecytowała macho-fema. W międzyczasie Juan Andres robił się coraz 

bardziej osłupiały -  Pańska wizyta jej w tym nie pomoże. 

- Zapłacę. Muszę się z nią zobaczyć – to jedyne, co przyszło mu do głowy. 

- Chyba pan żartuje – skwitowała macho-fema. 

- Proszę jej zatem przekazać, iż wierzę, że przy niej będę się budził każdego dnia. I, że jest 

jedyną kobietą, którą gotów jestem chronić, nawet jeśli miałbym narazić życie. I, że nie mogę 

bez niej żyć! I że będę czekał pod tą bramą, dopóki nie wyjdzie! - widząc ironiczny 

uśmieszek szybko dodał - To wszystko prawda! Dzięki niej nawet prozaiczne czynności 

miały sens – powiedział. 

- Przekażę jej, że pan był i mówił, co mówił. Jeśli zechce, zadzwoni do pana. Żegnam – i już 

jej nie było. 

Juan czuł się jak zbity pies. Poczłapał w kierunku znajdującego się naprzeciwko „Baru las 

Desperados” skąd, jak sądził, będzie miał dobre widoki na ośrodek sam będąc niewidocznym 

dla jego gości. 

Bar był zniszczony, zaniedbany oraz równie nowoczesny jak kaseta magnetofonowa. Diego 

usiadł na pierwszym z brzegu krześle, które było przytwierdzone gwoździami do podłogi. 

Kelner pucował szklanki. 

- Wygląda na to, że przydałby się panu drink - powiedział i postawił przed nim kieliszek 

tequili oraz dwa talerzyki, jeden z solą, drugi z cytryną – do zagryzania. Juan Andres wypił, 

następnie powlókł się do baru i opadł ciężko na stołek barowy. Kelner nalał mu drugą tequilę.  

- Przyjechał pan do kogoś – było to raczej stwierdzenie niż pytanie – jest ich tu pewnie ze 

trzysta. Większość z nich to kobiety. Często mieszkają z dziećmi. Tylko w weekendy 

spotykają się z osobami spoza grupy. Uważają, że świat byłby lepszym miejscem, gdyby 

rządziły nim kobiety. Istna seksmisja. Myślą, że nie trzeba im chłopa, a tak naprawdę to 

marzą o miłości i zamążpójściu.  

-Uhm… – chrząknął Juan Andres, w miarę słuchania oczy robiły mu się coraz okrąglejsze.  

- Chętnie wdają się w romanse z przyjeżdżającymi tu turystami – kontynuował – Juanowi 

serce szybciej zabiło. Sam nie wiedział czy bardziej z niepokoju o żonę czy z samego 

wyobrażenia sobie możliwości, gdyby oczywiście znalazł się tu w innych okolicznościach – 

zmitygował sam siebie.  

- Jednak – kelner spojrzał znacząco na Juana - dominujący macho, lubiący rządzić w domu, 

nie jest mile widziany. 

Byli tak pogrążeni w rozmowie, że nie zauważyli, że drzwi baru otworzyły się i wszedł jakiś 

latynos w sutannie. Usiadł przy barze i zamówił małą czarną. Juan Andres, będący już po 

pięciu tequilach, przysunął się do niego. 

- Co się stało? – spytał. 

Wielebny pominąwszy "nic" oraz "skąd wiesz, że coś się stało?" od razu przeszedł do 

konkretów. 



- Czy słyszałeś kiedyś o niejakim Ośrodku Nueva Vida? – spytał. 

- Oczywiście - Juan Andres u uśmiechnął się ponuro - Zamierzam wejść do ośrodka - środka 

– wybełkotał – Może nie dziś, bo nie dam rady wdrapać się na płot, ale jutro czemu nie. Czy 

ty też przyjechałeś tu do dziewczyny? – spytał patrząc znacząco na płachty jego stroju. 

- Tak, ale to nie tak, jak myślisz. Ona jest dla mnie jak siostra. 

Juan Andres wzniósł oczy ku niebu i przewrócił nimi znacząco. Ksiądz chwilę się wahał, po 

czym wyciągnął zdjęcie.  

- Kto to jest? - spytał Juan Andres 

- Osoba, z którą przezwyciężałem dzieciństwo - odparł cicho.  

*** 

Następnego ranka okazało się, że Juan Andres nie musi ani toczyć bojów z macho-femą ani 

nawet przełazić przez płot. Tak po prostu wpadli na siebie przy jedynym sklepie spożywczym 

w okolicy. Juan szedł po kawę, Maria biegła z papierem toaletowym w ręku. 

- Maria Fernanda!!! – Juan Andres nie wierzył własnym oczom. 

- Witaj – odpowiedziała, przyciskając do piersi papier toaletowy tak mocno, że aż palce jej 

zbielały. 

- Co ty tutaj robisz? – spytał patrząc na nią spode łba. 

- Kupowałam papier toaletowy – odparła Maria Fernanda. 

- Nie o to pytam, przecież wiesz – próbował się uśmiechnąć. 

- Aaa… tutaj… – wskazała rozpościerając ręką wokół - wiesz, chciałam odpocząć, pozbierać 

myśli, poczuć się wolna. Chcę zobaczyć, jak to jest mieć liczne romanse - z innymi 

mężczyznami i z kobietami też, chyba nie masz nic przeciwko? – spytała. 

Juan nie wiedział co powiedzieć, tylko jedno przyszło mu do głowy: 

- Kocham cię – wyszeptał. 

- Wiem- odparła. 

- A Ty wciąż kochasz mnie? – spytał cicho. 

- Oczywiście, ale to nie wystarczy – skwitowała. 

- Nie rozumiem. Mario nigdy nie ukrywałem, że jestem poligamiczny i nie potrafię się 

zmienić. Dla ciebie zawsze ważniejsza była lojalność od wierności. Czy coś się zmieniło? – 

spytał. 

- A jak myślisz?! –  powiedziała. Oczy miała pełne łez. 

- Co takiego?– spytał.  

- Dobrze wiesz! – huknęła. 

- Nie mam pojęcia! – Juan Andres robił się coraz bardziej czerwony na twarzy. 

- Wszystko byłam w stanie znieść! Ale nie Luisę! Mogły być wszystkie, tylko nie ona!. Nie 

miałeś chyba mózgu! – krzyknęła. 

Luisa była siostrą Marii Fernandy. Pozowała Juanowi zaledwie dwa razy. Gdyby wiedział, że 

będzie to kropla, która przepełni czarę, może by pomyślał dwa razy. Zdecydowanie, jak się 

okazało, nie była warta grzechu, toteż szybko o niej zapomniał. Zrobiło mu się gorąco. Upał 

był niczym żywy, oddychający stwór, a wilgotność tak duża, że wisiała w powietrzu niczym 

gruba kotara. Juan Andres pomyślał, że za chwilę zemdleje i że będzie to najlepsze, co w tej 

chwili mógłby zrobić. Tak wymownie sobie tę czynność zwizualizował, że faktycznie 

sekundę później leżał już jak długi. 


