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MARIOLA STERNAHL

    Przeszliśmy przez wielką metalową bramę i moim oczom ukazał się wiekowy  
i bardzo zaniedbany park. Piękne archaiczne rododendrony; olbrzymie i majestatycznie 
królujące w wybranych dla nich miejscach. Pomiędzy alejkami spacerowymi 
poustawiano kamienne ławki i gazony, wypełnione z pewnością, dawno temu, 
pięknymi i kolorowymi kwiatami, ale wraz z upływem czasu naznaczonych wyraźnymi 
śladami mijającej epoki. Byliśmy w otoczeniu niesamowitej ilości krzewów ozdobnych 
i śpiewu ptaków. Już na samym początku tej ekscytującej wyprawy przeczuwałam, że 
to będzie fenomenalny dzień. 
     – A teraz opowiem wam kilka słów o tym niebywałym  miejscu – Federico popatrzył 
na Annę i Zosię. 
    – Dziadek chciał nas też tutaj przyprowadzić i teraz wiem dlaczego. Tu jest tak 
pięknie – powiedziała Zosia, rozglądając się wokoło siebie i podskakując ze szczęścia. 
Po chwili się uspokoiła, chwyciła mnie za rękę i spytała: – Wzięłaś mój blok i kredki? 
    – Tak, moja kochana.Zawsze mam twoje akcesoria przy sobie. Jak myślisz 
dlaczego dźwigam taką wielką torbę? – oderwałam wzrok od otaczającej mnie natury 
i popatrzyłam z miłością na córeczkę.– Znajdziemy później miejsce, w którym 
siądziemy, zrobimy małą przerwę na jedzenie i picie,  a ty będziesz mogła rysować. 
Obiecuję. 
     – Z tym raczej będzie tutaj trudno  – wtrącił się nieśmiało Federico. 
    – Nie opowiadaj. Nam wystarczy kawałek soczystej trawy, albo jedna ze starych 
ławek. Spoczniemy na chwilę, nacieszymy oczy i duszę otaczającym nas urokiem tego 
miejsca, Zosia sobie porysuje i tyle. 
    – Z tym nie będzie problemu. Miałem raczej na myśli posilenie się. 
     – I z tym nie będzie problemu. Mam zawsze przy sobie kilka łakoci i butelkę wody. 
Spójrz!
    – Jesteś niesamowita. – Federico był zdumiony i pełen podziwu dla mojej 
zapobiegliwości.
    – Ja nie. To wszystko  za sprawą Matteo. Domenica na jego prośbę przygotowała mi 
prowiant, który ma wystarczyć na cały dzień dla naszej trójki. Ale ty go poniesiesz – 
zdjęłam torbę z ramienia i  ostentacyjnie mu ją wręczyłam. 
    – Oczywiście – rozpromieniony zarzucił na plecy coś pomiędzy wielką torbą, 
a plecakiem w kolorze granatowym. Dopiero teraz zwrócił uwagę, jakie to było 
ciężkie. 
     – Anno, dlaczego wcześniej nie dałaś mi swojej torby? – karcącym tonem zwrócił 
się w moją stronę.
     – Już dobrze. Dałam ci teraz, bo widzę, że czeka nas długi spacer, a zawartość, którą 
stanowi głównie nasz posiłek, skonsumujemy pewnie dopiero pod koniec. 
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    – Nawet wiem gdzie, ale to będzie niespodzianka dla was, 
moje panie. Czas na opowieść o Villi Reale. 
    – Mów, uwielbiam słuchać kiedy  mama czyta mi bajki, a tu 
jest jak w bajce. Ty dzisiaj zamiast mamy będziesz opowiadać 
mi bajkę. – Zosia wzięła Federico za rękę sprawiając tym 
samym, że jego serce zabiło mocno jak nigdy wcześniej. 
    – Jakie ciepło od niej bije – pomyślał – I jakie zaufanie. Może 
sam to sprowokowałem, tym miejscem.   Dziecko, które widzi 
mnie raptem drugi raz, trzyma mnie za rękę, jakbym był dla 
niej jedną z najbliższych osób. Obym nigdy nie zaburzył tej 
nici zaufania i sprawił, że będzie wzrastać z dnia na dzień. Bo 
to dopiero początek. Małe, delikatne gesty, potwierdzające jej 
akceptację. Tak ważną dla mnie. Gdyby tylko obie wiedziały 
jak ważną.
    – Słuchamy – zachęciłam go delikatnie do rozpoczęcia 
opowieści, bo chyba nie za bardzo wiedział od czego zacząć. 
    – Pierwsze wzmianki o tej posiadłości pojawiają się już 
w początkowych latach XVI wieku i w  pierwotnej wersji 
wybudowana została  w stylu renesansu. Wiele lat później 
dobudowywano kolejne budynki, między innymi  słynny 
Pałacyk Zegarowy, czyli w oryginale Palazzina del'Orologio. 
Dopiero w wieku XVII ogród nabył barokowego stylu, 
a wszystko to  dzięki ówczesnym właścicielom, to jest 
rodzinie Orsetti. W roku 1805 posiadłość przejął Napoleon 
Bonaparte, który podarował ją swojej siostrze, księżnej Elizie 
Baciocchi. To właśnie za jej sprawą, budynek zmienił styl 
na neoklasycystyczny, jaki widzimy dzisiaj. Park i ogród 
powierzono angielskiemu ogrodnikowi – pejzażyście. Do 
swojej świetności zakładania ogrodów sprzed wieków, miejsce 
to  powraca dopiero w wieku XX. Nowi właściciele zaczynają 
powoli przywracać jego barokowy styl. Prace posuwają 
się powoli i wymagają wielkich nakładów finansowych. 
Spójrzcie.     
    – Federico zamilkł, a naszym oczom ukazał się niesamowity 
widok. Na  olbrzymiej  przestrzeni rozpościerał się staw, 
a zaglądając za żywopłotowe łuki otaczające nas po lewej i 
prawej stronie widziałam mnogość krzewów i kwiatów, 
jaka każdego wprawiłaby w osłupienie; a pomiędzy tym 
wszystkim wznosiły się wysokie i strzeliste cyprysy. I tak 
naprawdę trudno było określić, kto tu grał pierwsze skrzypce? 
Staw, krzewy, kwiaty, a może właśnie te wysokie i sięgające 
niemalże do samego nieba cyprysy? 
     – Tam, w tyle,  widać niezamieszkany budynek biskupi, a 
jak będziemy podążać  tą zaniedbaną ścieżką,  to napotykać 
na niej będziemy ciekawe budynki, spełniające  różne role. 
Same zobaczycie, tu jest wszystko, czego można sobie tylko 
zażyczyć w spokojnym i spełnionym życiu. 
    Podążaliśmy we wskazanym przez niego kierunku,  mijając 
wpierw zaniedbany kort tenisowy, jakby wyciągnięty żywcem 
z innej epoki, po czym dotarliśmy do opuszczonego basenu 
i kolorowego budynku przebieralni. Wszystko skryte za 

wysokim żywopłotem, otoczone było atmosferą zniszczenia 
i porzucenia. Moją uwagę zwróciła jasnoniebieska terakota, 
którą wyłożony był basen. Obok niego wznosiła ku niebu 
swoje rusztowanie, wysoka i mocno pordzewiała trampolina. 
     – Te mury i  basen pamiętają samego Salvadore Dali. 
    Słowa Federico wyrwały mnie z zamyślenia na temat 
minionych czasów, dzieci skaczących z trampoliny i 
szczęśliwych chwil spędzanych tutaj przed laty przez wielu 
ludzi. Spojrzałam na niego pełna podziwu i powiedziałam: 
 – To niesamowite miejsce, chociaż dzisiaj bardzo 
zrujnowane. 
     – Tak, to prawda, ale prowadzimy tutaj prace w wielu 
miejscach i przez kilka różnych ekip remontowych. To 
olbrzymi obiekt. 
     – Wy? Pracujesz tutaj? – zapytałam zdumiona.
     – Tak, razem z Matteo. Dlatego będziecie mogły zobaczyć 
również wnętrza Villa Reale i innych budynków. Zwiedzający 
mogą jedynie podziwiać  park i ogród. 
     – A Kościół Santa Catherina i jego renowacja? Kiedy ty to 
wszystko zrobisz? 
     – Mówiłem ci, że dużo pracuję. – Federico uśmiechnął 
się do Anny. – Teraz mam zasłużony urlop. Nad renowacją 
Villi Reale pracujemy już od dłuższego czasu i potrwa ona z 
pewnością kolejnych wiele  lat. O zabytki trzeba dbać stale i 
niezmiennie. 
     – Widzę, że poświęciłeś im swoje życie. 
     – Też mi się tak wydawało. Ale czasami wystarczy jedno 
spotkanie w życiu, jedno wydarzenie i odkrywasz nowe 
priorytety i przewartościowujesz wszystko, co do tej pory 
wydawało ci się stanowić normę w twoim życiu. 
Zatrzymaliśmy się na chwilę przy budynku służącym kiedyś 
za przebieralnię, kiedy  Zosia  niespodziewanie  spytała:
     – Mogę tam wejść i pooglądać? 
     – Tak,  poczekamy tu na ciebie. 
     – Będę opowiadał teraz twojej mamie bajki – mrugnął do 
niej Federico, po czym odwrócił się do mnie, wziął za ręce i 
powiedział: 
     – Od tego dnia, kiedy  stanęłaś na mojej drodze, zacząłem 
inaczej patrzeć na swoje życie. Dostrzegam również jego 
mankamenty, ale nie to jest najważniejsze. Najistotniejsze w 
tej całej sytuacji, jest spotkanie kobiety moich marzeń i to w 
najmniej spodziewanym momencie mojego życia. Nie wiem jak 
mam to nazwać, ale wszystko skłania się w jednym kierunku: 
cud, zrządzenie losu, szczęście, a może przeznaczenie? A jak 
ty byś nazwała  nasze spotkanie i to wszystko co się do tej 
pory wydarzyło? – popatrzył mi głęboko w oczy, tak jak 
wtedy podczas naszej pierwszej kolacji. Jego wargi dotknęły 
delikatnie moich, a pocałunek, który złożył na moich ustach 
Federico, był delikatny niczym muśnięcie pieszczotliwego 
kochanka. 
    Nie mogłam znaleźć słów. Ten mężczyzna działał na 
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kiedyś mieszkały. 
     – Dziwne to miejsce i też takie zimne. Mogę wyjść już na 
zewnątrz? Sprawdzę czy ten pies nadal tam siedzi. 
     – Zosiu oczywiście, możesz. Tylko nie oddalaj się,  zaraz 
przyjdziemy do ciebie. – zanim Anna dokończyła zdanie,  Zosi 
już nie było. Po kilku minutach, wyszliśmy za nią, a Federico 
widząc jak stoi pod słupem z kamiennym psem powiedział:
     – Chodź Zosiu, pokażę ci miejsce dużo bardziej interesujące 
dla dzieci, aniżeli zimne grobowce. 
    Powoli szliśmy długą aleją, wzdłuż wysokiego żywopłotu, 
na końcu którego widać było okazały budynek. Jednak zanim 
tam doszliśmy, mniej więcej w połowie drogi skręciliśmy w 
przejście pomiędzy kolejnymi żywopłotami, a naszym oczom 
ukazał się następny ogród: tym razem cytrusowy. Jedna donica 
obok drugiej, ustawione w szpalerze prowadzącym nad staw, 
w którym pląsające karpie dotleniały się pod spadającą  wodą, 
a wszystko oczywiście w otoczeniu kolejnych bajecznych 
fontann i rzeźb. 
    Zosia krzyczała  i piszczała na widok takiej ilości karpi. 
Mniejszych i większych, wychylających swoje pyszczki i 
łapiących  powietrze, podskakując przy tym na sporą wysokość 
w kierunku tryskającej  z kamiennych dzbanów wody. 
     – To rzeźby bóstw rzecznych. – powiedział Federico 
wskazując tymczasem  na wielkie posągi nad wodą. 
    Patrzyliśmy na to zjawisko, a ja tak naprawdę nie wiedziałam, 
które z tych miejsc urzekło mnie najbardziej i gdzie chciałabym 
pozostać może chwilkę dłużej? 
    – Jak tu pięknie. – powiedziałam, ogarniając wzrokiem 
olbrzymi staw, obramowany kamiennym ogrodzeniem 
kolumnowym, na którym również poustawiano 
olbrzymie gliniane donice pełne drzewek cytrusowych.  
A wszystkie takie dorodne i soczyście zielone, oczywiście 
każde obsypane dojrzewającymi owocami. 
    Zosia biegała i starała się dojrzeć ryby zaglądając raz 
pomiędzykolumnami, a raz próbując się wspiąć na paluszkach 
wyżej i wyżej, aby tylko lepiej zobaczyć pląsające w wodzie 
ryby. 
     – Chcecie zostać tutaj dłużej i zrobić mała przerwę na 
piknik, czy też idziemy do  następnego ogrodu, który jest 
nazywany zielonym teatrem, czy jak kto woli teatrem zieleni? 
     – Pomimo uroku tego miejsca, chodźmy proszę dalej do 
teatru zieleni. Już sama nazwa brzmi tak intrygująco, że nie 
mogę się doczekać, co tym razem nam pokażesz. 
Wołamy Zosię i skręcamy w jedną alejkę pośród żywopłotów, 
która prowadzi nas w kierunku nieczynnej fontanny i postaci 
Diany z chartem. 
     – Mamo znowu pies, jaki śliczny. – woła Zosia – Mogę go 
pogłaskać, nie ugryzie mnie? 
Dziewczynka głaszcze zwierzę,  śmiejąc się przy tym głośno. 
     – Spójrz jaka ona jest szczęśliwa. – mówię do Federico 
– Dziękuję ci za to wszystko co dla nas dzisiaj robisz. To 

oszałamiający dzień. 
    – Chciałem wam tylko pokazać najpiękniejszy zakątek w 
Marlii. I chyba się udało? Co? 
    – Udało się, to mało powiedziane. Odkąd przyjechałam do 
Toskanii, jestem pod niesamowitym urokiem piękna natury, 
niesamowicie serdecznych ludzi i oczywiście wybornej kuchni. 
Ale to co ty nam dzisiaj pokazujesz, przeszło moje najśmielsze 
oczekiwania. Czuję jakbym nagle znalazła się w raju. Przecież 
to prawdziwe miejsce marzeń. Uwielbiam takie klimaty. Skąd 
wiedziałeś? 
     – Nie wiedziałem. Sam tu zawsze chętnie przychodzę, 
a kiedy się dowiedziałem, że Matteo przejmuje renowację i 
remont całego obiektu, nie mogłam uwierzyć w moje szczęście. 
Od dziecka przychodzę do tego wspaniałego parku, a teraz tu 
pracuję. Na początku nie dawałem temu wiary, ale z czasem 
już się oswoiłem z tą myślą. Chyba nasze dusze są bratnie, bo 
coś widzę, że ciągnie nas w te same miejsca i podobne klimaty. 
Czujemy się dobrze w miejscach przepełnionych historią, tam 
gdzie przyroda jest na wyciagnięcie ręki i wystarczy tylko 
dostrzec jej piękno. 
 – Tak jak tutaj. 
    Przed nami były kolejne żywopłoty i w pierwszym momencie 
pomyślałam, że jestem w jakimś labiryncie. Dopiero po chwili 
zauważyłam, że przycięto je tak, aby można było tu odgrywać 
przedstawienia teatralne. Czułam się jak na prawdziwej scenie, 
a zadbano tu o wszystko: scenę, budkę suflera, kulisy, a nawet 
foyer. W niszach wyciętych w żywopłocie poustawiane były 
figury z komedii dell’arte. Podbiegła do nas Zosia i posypały 
się pytania:
     – Mamo, a co to za miejsce? Co to za figury? Dlaczego tutaj 
jest tak wszystko dziwnie przycięte. 
     – Zosiu to jest teatr. 
     – Naprawdę? W parku, teatr? A kto tutaj gra? Taki jak nasz 
Teatr Groteska? A będą tu grać „Kota w butach”? 
     – Zosiu, wolniej. Nie nadążę z odpowiedziami. 
     – Mamusiu, nie widziałam nigdy takich figur. I ten pies 
wcześniej co to za rasa?
     – To chart. 
    Podczas gdy na zmianę z Federico staraliśmy się odpowiadać 
na pytania Zosi, ona biegała od jednej figury do drugiej 
i wyginając się w różne strony, starała się naśladować ich 
mimikę i postawę. Trudno się było nie śmiać, a zabawę 
mieliśmy przednią. 
     – Jestem bardzo głodna. – powiedziała nagle Zosia 
przywołując nas tym samym do porządku. Trzeba przyznać, 
że całą trójką wpadliśmy w iście teatralny nastrój. 
     – Przed nami jeszcze dwa punkty na naszej trasie i to 
położone w niedalekiej odległości jeden od drugiego. Może 
posilimy się tutaj, zobaczcie nawet mamy ławeczkę, na której 
wszyscy się zmieścimy. Co wy na to? Po posiłku zwiedzimy 
wnętrza Palazzina dell'Orologio,  a potem na koniec samą 
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Villa Reale. 
     – A kiedy będą lody? – Zosia przerwała Federico snucie 
planów. 
     – W drodze powrotnej wstąpimy do Gellateria do mojej 
ciotki, na lody i pyszne ciasto. Pasuje młodej damie taki 
plan? 
    – Oczywiście, młoda dama jest bardzo szczęśliwa.  – 
odpowiedziała i już biegła w kierunku kamiennej ławeczki, 
ulokowanej pod jednym z konarów stuletnich żywopłotów 
pozginanych od ciężaru minionych lat. 
    W przeciągu kilku minut przygotowałam piknik na 
miarę najlepszych mistrzów, i po chwili  zajadaliśmy  się 
przygotowanymi przez Domenicę na tę okazję panini wraz 
z dodatkami, zaś Federico patrząc na to wszystko, nareszcie 
zrozumiał dlaczego niesiona przez niego torba była taka 
ciężka. 
     – Przerwa dobrze nam zrobi i doda sił do dalszej wędrówki. 
– skwitowałam swoje starania. 
    Zamiast odpowiedzi Zosia wymamrotała jakieś słowa, 
chyba podziękowania, ale trudno się mówi z buzią pełną 
smakołyków, zaś Federico nawet nie podejmował próby 
dialogu, kiwnął jedynie potwierdzająco głową i ugryzł kolejny, 
olbrzymi kęs z najlepszej kanapki jaką zjadł w swoim życiu. 
Patrząc na tych dwoje, sama nabrałam jeszcze większego 
apetytu, i zamiast rozmowy, zajęłam się zjadaniem swojej 
porcji. Na koniec solidna porcja wody i mogliśmy ruszać dalej. 
Posprzątaliśmy miejsce służące nam za łączkę piknikową i 
powolnym krokiem powróciliśmy na długą żwirową aleję, 
która poprowadziła nas prosto do malowniczego budynku. 
    – Oto przed wami, w całej swojej okazałości Palazzina 
dell'Orologio. – powiedział Federico, gdzy staliśmy przed 
bardzo malowniczym, ale równie bardzo zapuszczonym i 
zaniedbanym budynkiem z ogromnym zegarem pośrodku, 
w najwyższym punkcie. Winorośl oplatała swoimi konarami 
wiekowe krużganki i balkony.
    – Tutaj znajduje się makieta całej posiadłości  – powiedziął 
Federico zaglądając do środka przed jednym z brudnych okien 
– same zobaczcie.
    Podchodzimy z Zosią i zaglądamy przez olbrzymie okno do 
środka. Aby cokolwiek zobaczyć, musimy  przez dobrą chwilę 
mocno wytężać wzrok, a wtedy,  naszym oczom, ukazuje się  
niesamowity widok. Obrazy, widziane przed chwilą, mamy 
tutaj przedstawione w pomniejszeniu. Tak więc naszym oczom 
po kolei ukazuje się basen, trampolina, wieża z zegarem, liczne 
schody, krużganki i przebieralnia, ta sama, którą widzieliśmy 
przy basenie. 
     – Jaki piękny domek dla lalek. – mówi Zosia – popatrz 
mamusiu, nawet są parasolki i leżaki. Ale piękny, chciałabym 
taki mieć. Zrobimy taki sam? 
     – No może nie taki ogromny, ale nad mniejszym możemy 
pomyśleć i zgromadzić niezbędne materiały. Po tym nic tylko 

do dzieła. – powiedziałam cofając się o krok, podczas gdy 
Zosia nadal stała nieruchomo w miejscu, wpatrzona w ten 
oryginalny widok, pomimo, że zakrywał je wielomiesięczny 
kurz – Musisz tylko wymyślić motyw, który chcemy uwiecznić 
w naszej pracy. 
    Odpowiedziała cisza. Nie chciałam przerywać tego 
dziecięcego zamyślenia, trwającego kilka minut, a może 
i dłużej. Nie wiem, straciłam po prostu poczucie czasu,  
a powodem tego był Federico. Trzymał moją rękę i bez słów 
gładził ją delikatnie, a jego dotyk przypominał mi muśnięcie  
piórek, albo źdźbła trawy podczas kiedy smagani delikatnym 
zefirkiem leżymy na łące i patrząc w niebo marzymy o czymś 
przyjemnym. Patrzył na mnie i trwał w tym bezruchu jakby 
zamarł, na chwilę. Tak dosłownie na chwilę, ale trwającą 
całą wieczność. A wszystko wokół nas zamarło  razem z nim.  
I tak trwaliśmy w tym zniewalającym nas poczuciu zupełnego 
zatracenia się w sobie. Tak, w  takim platonicznym uczuciu 
połączenia tak mocnego, jak nic dotychczas. Nikt, ani nic do 
tego czasu nie wywierało na mnie takiego uczucia. Owszem, 
pożądanie, podziw, zauroczenie drugą osobą, tak, to znałam. 
Któż nie zna takich uczuć?  Ale ten mężczyzna wytwarzał 
wokół siebie coś jeszcze. Coś co trudno było nazwać i określić 
czym to „coś” jest.  Kim był? Gdzie już widziałam tę twarz? 
Przecież nigdy wcześniej go nie spotkałam? A może? Ale 
gdzie? Z jednej strony nie przypominał mi nawet nikogo kogo 
znałam, a z drugiej strony tak dobrze znane było mi to oblicze, 
ta postura? O co w tym chodzi? Czyżbym powoli traciła dla 
Federica rozum? Jak zwykle  w takich momentach, to dzieci 
pomagają nam, jak nikt inny, powrócić z krainy marzeń do 
realnego świata. 
     – Mamusiu, mogę prosić blok i kredki? 
    – Dobrze. – wyciągnęłam z olbrzymiej torby jej blok i 
kredki. Podałam Zosi bez słów jej akcesoria, bo myślami  nadal  
szybowałam w obłokach, wokół pytań, które zadawałam sobie 
przed chwilą. 
     – Zosiu, zejdziemy z mamą na dolne piętro i tam  chwilę 
sobie posiedzimy, czekając na ciebie. Jak skończysz i się za 
nami stęsknisz, to pójdziemy dalej. 
    Federico wziął mnie za rękę i poprowadził na drewniane 
schody. Gdy usiedliśmy, oparłam głowę na jego ramieniu, a 
on tym razem głaskał delikatnie moje włosy, szepcząc mi do 
ucha:
     – Anno, kocham cię, chcę abyś była tu ze mną zawsze. 
    Milczałam, ale wiedziałam, że on czeka na odpowiedź. 
Musiałam odpowiedzieć. 
   – Za każdym razem kiedy cię spotykam przeżywam 
najpiękniejszy dzień w moim życiu. Tak jest od pierwszej 
chwili. Sama tego nie rozumiem i powiem szczerze ta cała 
sytuacja mnie przerasta i przeraża zarazem. 
    Nie dokończyłam myśli, bo Federico nagle się odsunął ode 
mnie i zapytał niespokojnym głosem:
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    – Powiedz mi, jeżeli czymkolwiek cię uraziłem, coś 
źle zrobiłem …  – tym razem to ja mu przerwałam i to 
gwałtownie. 
     – Federico, to nie tak. Nie zrozum mnie źle. Ale do  tej pory 
w życiu spotkało mnie więcej złego niż dobrego. A jedynym 
stałym i niezmieniającym się w swoich uczuciach  punkten 
jest moja córeczka Zosia. To mój cały świat i moje pojęcie 
szczęścia. Innego nie znam. Nagle w moim życiu pojawiasz się 
ty i wszystko się odmienia. Broniłam się przed tym uczuciem 
do ciebie i to bardzo mocno. Bałam się  zakochać, ponieważ 
boję się kolejnego zranienia.
    –Będziemy jeszcze takie dyskusje prowadzić nie raz i 
nie dwa. Nie wymażesz złych wspomnień z pamięci, jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To niemożliwe i ty 
dobrze o tym wiesz. Razem przez to przejdziemy, a z każdym 
dniem, tygodniem i miesiącem będzie tylko lepiej. Będziesz 
się oswajać ze swoim szczęściem. – Federico mówiąc te słowa 
dobrze wiedział co to znaczy strach. Bał się i to bardzo, 
nawrotu swojej choroby. 
      – Wiem i proszę wybacz mi, to głupie gadanie. 
    – Nie ma czego wybaczać, bo nic nie zrobiłaś, co 
wymagałoby wybaczania. – zrobił krótka przerwę – Wiem 
teraz o tobie wszystko to, co chciałaś mi na razie powiedzieć.  
Anno, kocham cię do szaleństwa nie tylko za to, że jesteś 
piękną kobietą. Kocham cię za twój charakter i  to wszystko co 
musiałaś cierpieć przez te wszystkie lata. Przyrzekłem sobie, że 
od teraz, każdy twój dzień będzie  pełen szczęścia. Oczywiście 
nie mogę ci obiecać życia jak w bajce, bo to nie możliwe. 
Codzienność niesie ze sobą swoje troski i zmartwienia, żale 
i kłopoty, wzloty i upadki. Bo takie jest życie. Ale wiem po 
moich rodzicach, ich znajomych i naszej całej rodzinie, kiedy 
odnalazłeś swoją drugą połowę jabłka, to wtedy nic ci nie 
straszne. 
Tym razem to ja dotknęłam jego policzków i poprosiłam: 
    – Możesz mnie uszczypnąć? 
     – Dlaczego, po co? – spytał zdziwionym głosem.
     – Spotkałam miłość mego życia i nie wiem, czy śnię na jawie 
i za chwilę znikniesz, czy też jesteś tu obok mnie naprawdę? – 
poczułam delikatne uszczypnięcie, potem szept do ucha:
    – Kocham cię jak nikt nikogo na tym świecie nie kocha. 
– a w następnej kolejności Federico złożył na moich ustach 
namiętny pocałunek. Przytulił mnie do siebie i powiedział:
    – Przeczuwam, że lada moment nadejdzie Zosia, a wtedy 
czeka nas oglądanie ostatniego punktu naszego zwiedzania, 
mianowicie Villi Reale. – właśnie skończył mówić, kiedy 
usłyszeliśmy głos Zosi:
     – Skończyłam. Zobaczcie i powiedzcie sami, możemy 
zrobić taki domek? – Zosia właśnie zbiegała po schodach z 
rysunkiem w jednej, a kredkami w drugiej ręce. 
     – Pokaż skarbie. – powiedziałam, biorąc do ręki jeszcze 
„gorące” dzieło mojej córci. – Zosiu wspaniale. Obiecuję, po 

powrocie do domu zakupimy w sklepiku wszystkie niezbędne 
akcesoria i zrobimy całą makietę według wzoru, który 
narysowałaś.
Federico spojrzał na rysunek i powiedział:
     – Zosiu, ty masz talent. 
    – Dziękuję Federico, to bardzo miłe z twojej strony. – 
Zosia była zawstydzona, więc Federico szybko zdecydował się 
zmienić temat. 
     – A teraz, moje panie, idziemy do naszego ostatniego 
punktu zwiedzania, to jest? – i popatrzył na nas wymownie 
oczekując odpowiedzi. 
     – Mamusiu jak nazywa się ten dom? – Zosia popatrzyła 
skonsternowanym wzrokiem na mnie, mając nadzieję, że  
pamiętam nazwę. 
     – Villa Reale, Zosiu. – powiedziałam. 
    – Pokażę wam teraz wnętrza jednego z najważniejszych 
historycznych domów we Włoszech, który swojego obecnego 
kształtu nabrał za sprawą Elisy Bacciochi, siostry Napoleona 
Bonaparte. Brat sowicie obdarował siostrę, która zatrudniła 
włoskich architektów i dokonała ogromnej przebudowy 
całości tego obiektu – powiedział Federico prowadząc nas  
w kierunku trójkondygnacyjnego budynku.
    Niskie trzy betonowe schody i plac podjazdowy wysypany 
drobnym żwirkiem. Zamknięte drzwi i drewniane okiennice 
w kolorze ciemno zielonym, a wokoło zadbane klomby, 
drzewa, gazony pełne kolorowo kwitnących pelargonii, 
trawniki strzyżone i gładkie jak okiem sięgnąć. Cisza i 
pusto, ale widać, że ktoś dba o budynek, pielęgnuje ogrody i 
poświęca temu miejscu wiele czasu. Federico otwiera drzwi i 
wchodzimy do wnętrza zabytkowej willi. Na parterze  znajduje 
się przepiękna jadalnia z  ogromnym stołem, przy którym 
spożywano wytworne potrawy, serwowane przez jednych z 
najlepszych kucharzy w Toskanii.  Wychodzimy z jadalni i z 
korytarza wkraczamy do sali, w której można poznać historię 
prac konserwatorskich prowadzonych w willi. Pod zdjęciami 
przypiętymi do specjalnych paneli są daty kiedy dane prace 
zostały wykonane. Z parteru na piętro wchodzimy schodami 
po czerwonym dywanie. Z tarasu rozciąga się wspaniały 
widok na ogrody. Z pewnością zapiera dech w piersiach 
wszystkim, którzy tutaj stoją. Mnogość rozciągających się 
przed naszymi oczami alejek parku, klombów i kwiatów robi 
wrażenie. Świat na chwilę staje, zamiera w tym niesamowitym 
uroku wszechotaczającej nas ze wszystkich stron zieleni, 
różnorodności barw kwitnących  krzewów i kwiatów w 
gazonach, na rabatach i klombach. 
Przechodzimy stąd do atrium, w którym Federico opowiada 
nam słów kilka o wiszącym tam arrasie przedstawiającym 
starożytny Rzym. Po czym  bierze mnie za rękę i mówi: 
     – A teraz coś specjalnie dla ciebie – wprowadza mnie 
do biblioteki pełnej starych woluminów – to kolekcja książek 
pochodzących ze zbiorów Villi Reale. 
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    Zatrzymujemy się tu dłużej i podziwiamy woluminy będące 
niemymi świadkami zdarzeń z minionych epok, kiedy to 
zjeżdżała  w to miejsce cała śmietanka włoskich arystokratów i 
bogaczy, a czas umilali im tak słynni mistrzowie jak Paganini, 
który osobiście grał dla księżnej Lukki. Gdyby ściany umiały 
mówić, to z pewnością Villa Reale of Marlia opowiadałaby 
najlepsze historie. Opowieść Federico o tym miejscu i jego 
mieszkańcach płynie wolno i powoli zmierza ku końcowi. 
Muszę przyznać, że od początku była bardzo ekscytująca i tak 
naprawdę nie wiem, która z jej części podobała mi się najbardziej. 
Przez ostatnie godziny zanurzyłam się w toskańskim słońcu, 
zrelaksowałam w angielskim ogrodzie krajobrazowym z 
krętymi ścieżkami, panoramicznymi punktami widokowymi 
i zacienionymi gajami. Podziwiałam wyrafinowane  ogrody 
i rzadkie rośliny. Zobaczyłam na własne oczy co to znaczy 
teatr wodny, a mnogość fontann nagromadzonych w jednym 
miejscu wzbudziła we mnie niemalże kolorowy zawrót głowy.  
Czułam się tu bardzo dobrze. Powietrze przesiąknięte było 
zapachem kwiatów, krzewów i drzew otaczających nas z 
każdej strony. Wystarczyło wyjść na olbrzymi taras i mocno 
wciągnąć powietrze w płuca. Natychmiast ogarniał mnie 
ten błogostan, jaki ogarnia nas w takich miejscach. Gdzie 
przenikają się epoki, a historia wypełnia każdy zakątek, gdzie 
słychać śpiew ptaków, a wokoło panuje ta błoga cisza. Niczym 
nie zmącony spokój. 
     – Anno, może już zejdziemy na dół? – spytał Federico i 
czule dotknął mojego ramienia. 
    – Jeszcze chwila, tu jest tak pięknie – prosiła Zosia, 
wychodząc z salonu, w którym stał fortepian z 1805 roku i 
harfa, obok ulokowany był pokój zabaw i sala balowa. Trudno 
się dziwić, że mała panienka nie chciała tak szybko opuścić 
tego miejsca. 
     – Będziemy na tarasie z mamą. Zostań tu ile chcesz, chyba, 
że mamy ci towarzyszyć? Z miłą chęcią zostaniemy. Co wolisz 
Sofii? – spytał ją Federico, a Zosia uśmiechnęła się do niego 
mówiąc.
    – Uwielbiam jak Federico mówi do mnie Sofii. Mamo czy 
wszyscy mogliby do mnie tak mówić? Bardziej mi się podoba, 
niż to nasze Zosia. 
     – Możemy wszystkich poprosić, ale nie wiem czy to coś da. 
Wszyscy mówimy do ciebie Zosiu, od sześciu lat i ja na pewno 
się nie przyzwyczaję. Federico to co innego. Nie wiem czy 
by wymówił twoje imię Zosia. Od początku mówi do ciebie 
Sofii. 
     – No dobrze. Zostanę już dla was na zawsze Zosią – 
powiedziała bardzo poważnie moja córka i to był jeden  
z tych momentów, kiedy musiałam stłumić śmiech. Brzmiała 
tak dorośle i poważnie, że aż trudno było uwierzyć, że ma 
tylko sześć lat. 
   – Chodźmy jeszcze na taras, stamtąd roztacza się 
piękny widok na ogrody – Federico wziął mnie za rękę 
i poprowadził w zaciszne miejsce na tarasie, z którego 

podziwialiśmy soczystą zieleń trawy i niezliczoną ilość 
klombów, kwiatów i drzew. W pewnej chwili, objął mnie 
delikatnie w talii i zaczął mnie całować delikatnie, a jego 
pocałunki pomimo, że prawie ulotne, były czymś tak 
pięknym, aż wręcz niewyobrażalnym. Całował mnie tak,    
jak nikt inny do tej pory. Odpowiadałam mu tym samym, 
a nasza namiętność w pewnym momencie popchnęła nas  
w miejsce jeszcze bardziej ustronne, w głębi tarasu. Świat 
wokoło przestał istnieć. Byliśmy tylko my i nasza miłość,  
w otoczeniu tego niezwykłego miejsca. Spleceni tak  
w namiętnym uścisku, chcieliśmy oboje, aby ta chwila 
trwała wiecznie. Usta przy ustach, ręce podążające wzdłuż 
splecionych linii naszych ciał, zatraciliśmy się całkowicie  
w sobie. 
     – Anno kocham cię – szeptał Federico.
    – I ja ciebie kocham Federico – odpowiedziałam I tak 
byśmy trwali kto wie jak długo, gdyby nie głos Zosi: 
     – Już do ciebie idziemy – odpowiedzialam, natomiast 
powiedziałam: 
    – Szczęście każdego człowieka jest w nim samym i  
w ludziach, którzy nas otaczają  – powiedziałam do Federico. 
– Ja spotkałam moje szczęście w najmniej spodziewanym 
momencie mojego życia, może dlatego tak trudno mi uwierzyć 
w to co się dzieje. 
    Trzymając się za ręce poszliśmy w kierunku  Zosi, czekającej 
na nas przy schodach. Uśmiech dziewczynki potwierdzał, że 
przygotowała dla nas niespodziankę, a teraz nie może już się 
doczekać kiedy nam ją zaprezentuje.
    – Pokaż kochana – wyciągnęłam rękę po rysunek. Moim 
oczom ukazał się obraz sali balowej.
     – Mogę zobaczyć? – poprosił nieśmiało Federico. 
     – Oczywiście! 
      Wokół nas panowała cisza, przerywana tylko co kilka 
sekund śpiewem ptaków za oknem, a w oddali pojawił się 
dźwięk klaksonu. 
     – Zosiu, mówiłem już nie raz: masz olbrzymi talent. Do 
tego masz niesamowitą mamę... Trzymając nadal rysunek 
mocno w dłoni, objął nas obie i powiedział:
     – Nie wiem czy kiedykolwiek będziecie potrafiły zrozumieć 
i właściwie ocenić ogrom miłości jaką was obie obdarzyłem 
i to już od pierwszego wejrzenia? Ta miłość jest większa z 
każdym dniem i im więcej z wami przebywam, tym większe 
szaleństwo życia mnie ogarnia. Wniosłyście w moje życie 
światło, a jego błysk rozświetlił wszystko wokoło. Mrok,  
w którym tkwiłem przestawał istnieć powoli, ale po dzisiejszym 
dniu odszedł bezpowrotnie. Proszę, was obie, zostańcie  
w moim życiu na zawsze – czułam, że jego uścisk się zacieśnił na 
kilka sekund, wstrzymałam powietrze i jak to nie pierwszy raz 
miało miejsce przy Federico, nie wiedziałam co powiedzieć...
     


