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Moja dramatyczna przygoda była dawno temu, kiedy nie było zakazu siedzenia
na Schodach Hiszpańskich w Rzymie. Tłumy ludzi. To tam miało miejsce
tajemnicze i trudne spotkanie z moim nieznanym synem. Dwudziestoparoletni
chłopak podszedł do mnie i usiadł obok.
– May I talk to you? – zapytał po angielsku.
– Yes, but what about? – odpowiedziałem.
– You are probably my father (jesteś prawdopodobnie moim ojcem) – powiedział
łamiącym się głosem.
Podejrzewałem w tym typowe rzymskie naciąganie, o których się wiele
słyszało. Miałem w pamięci historię znajomego lekarza z Toronto, który będąc w
Rzymie miał dziwną przygodę. Na głównej ulicy podszedł do niego starszy, dobrze
ubrany człowiek, ukląkł przed nim na oba kolana i zaczął potrząsać jego rękami
recytując głośno coś po włosku, czego ani mój znajomy, ani jego żona, nie
rozumieli. Zszokowani stali zdziwieni czekając na zakończenie. Modlący się
uścisnął mu raz jeszcze ręce, jakby na pożegnanie, wsiadł na podjeżdżający skuter
i odjechał. Wyglądało to jak modlitwa, ale okazało się po chwili, że złoty zegarek
lekarza, warty wówczas pewnie ze 2o tysięcy dolarów zniknął z jego ręki. Takie i
temu podobne opowieści krążyły wśród turystów.

Toteż spokojnie, ale stanowczo, kazałem mojemu młodemu rozmówcy odejść.
Pamiętam dobrze jak wyglądał. Był wysoki, dobrze zbudowanu, ale jakby nieco
nieśmiały. Ociągał się. Zszedł na dół do jakiejś kobiety. Kiedy wstała popatrzyli
oboje na mnie. Zabierali jakieś torby z zakupami z Via Fratina, znanej ulicy
mody. Oddalony jakieś 30 stopni i oddzielony tłumem ludzi nie rozpoznałem jej. Po
dobrej chwili, kiedy zaczęli schodzić zacząłem sobie przypominać moją ostatnią
dziewczynę we Wrocławiu. Zbiegłem na dół. Szukalem. Zniknęli w tłumie
turystów.
Była studentką medycyny. Na moje obawy mówiła, że ona zna się na tym
dobrze, ale któregoś dnia powiedziała, że jest w ciąży. Zakazałem przerywania .
Prosiłem, Mieliśmy ustalić nasze stanowisko później. Jednak ja wyjechałem
niespodziewanie do Paryża i kiedy wróciłem po roku, ona wyjechała z Polski. Nie
mieliśmy wspólnych znajomych i tak urwał się kontakt, bardzo osobisty.
Po latach władze rzymskie zakazały siedzenia na schodach, żeby zabezpieczyć
marmury. Dlatego te schody są od tamtego czasu tak mocno związane z moją
pamięcią.
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