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Wstęp

Chcesz poznać
Rio de Janeiro?
Zabieram was w podróż pełną
artystycznej bohemy, wśród
której spotkacie twórców bossa
novy: Toma Jobima, Viniciusa de
Moraesa, João Gilberto oraz
polskich poetów: Jana Lechonia
i Juliana Tuwima. Zrozumiecie
architekturę miasta patrząc
na nie oczami Oscara
Niemeyera. Wejdziecie do
najlepszych klubów, barów
i restauracji. Zakręci wam się w
głowie z powodu samby, funk
carioca, lambady i forró.
Poznacie historię faweli,
wejdziecie do wielu z nich.
Nie lubię przewodników,
dlatego napisałam opowiadanie.
Śledząc losy jego bohaterów
możecie odwiedzać miejsca
i uczyć się ich historii. Wszystkie
postacie są fikcyjne, historie
zmyślone, ale lokalizacje –
zgodne ze stanem faktycznym.
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Mieszka w Warszawie i nie może
się zdecydować, czy fajniejsza
jest Brazylia czy Portugalia.
Od 2012 roku pisze bloga o
podróżach (starczewska.com),
czyta inne blogi i marzy o
przeprowadzce na lizbońską
Alfamę. Spędziła 6 miesięcy
w Brazylii podróżując z
plecakiem od Salvadoru po
Porto Alegre, ucząc się
portugalskiego, słuchając bossa
novy i zajadając açaí.

Ilustracje
wykonał
Fatih Mıstaçoğlu

Hello. My name is Fatih but
please call me "fab". I love art,
technology, science, nature and
being active. I can draw,
illustrate and paint. Especially I
like watercolors. You can check
out what I'm up to on Instagram
or Facebook.
instagram.com/fabworqs
facebook.com/fabworqs
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Na końcu tekstu znajduje
się słowniczek z
wyjaśnieniem wszystkich
zwrotów, opisem miejsc i
biografiami sławnych
postaci.
Znajdziesz tam również
mapę, która pokazuje
gdzie w Rio de Janeiro
rozgrywa się akcja
opowiadania. Kliknij w
link do Mapy Google, tam
zobaczysz szczegółową
listę wszystkich miejsc.
.
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Chodź, zabiorę cię do Rio de Janeiro

Schyliłam się,
żeby zawiązać
sznurówki
od Conversów.

starczewska.com
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Kiedy się podniosłam, zakręciło
mi się w głowie. Było
niesamowicie gorąco. Ktoś
wszedł do recepcji. Obejrzałam
się, ale to była tylko policjantka,
która chciała skorzystać
z toalety. Na dole przy wejściu
do hostelu stało auto UPP
patrolujące okolice Vidigal.
Czekałam na Facundo,
właściciela hostelu, który
obiecał, że podwiezie mnie
na motorze w górę faweli.
Termometry wskazywały 35
stopni i byłam wdzięczna
sympatycznemu
Argentyńczykowi za uchronienie
mnie przed wyczerpującym
spacerem pod górkę.
Facundo się spóźniał. Wzięłam
do ręki kubek z kawą. Była
mocna, w trzech czwartych
składała się z cukru, co sprawiło,
że natychmiast poczułam się
pobudzona. Wyłączyłam
telewizor, chociaż w Globo leciał
koncert Grupo Revelação.
Chciałam ograniczyć liczbę
bodźców, które na mnie
wpływały. Wolałam popatrzeć
za okno.
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Z salonu hostelu Vidigalbergue rozpościerał się najpiękniejszy widok
na Rio de Janeiro. Ipanema zakręcała łukiem w kierunku Arpoador.
Las Tijuca miał butelkowo zielony kolor. Edificia oddzielał od wody
żółty pasek plaży. Z mojej perspektywy wyglądały jak szare betonowe
pudełeczka. Po górach wspinały się ceglane domki biedniejszych
mieszkańców miasta. Wzgórza i asfalt. Gdzieś tam w oddali widać
było słodki czubek Pão de Açúcar. Ale musiałam wychylić się bardziej
przez okno, żeby go zobaczyć. Kiedy odwróciłam głowę za swoim
prawym łokciem, uśmiechał się do mnie spokojnie on. Ocean.
Przestrzeń. Taka, jakiej brakowało w ciasnych uliczkach Copacabany.
Widok z okna. Coś, czego nie mieli rezydenci bogatego Leblonu.
Wschód słońca nad Ipanemą, patrol policji i najtańsze açai w mieście
– miałam to wszystko za niecałe 30 reali za noc. Zumbi powiedział, że
co najmniej o 30 reali podniosły się dzienne wydatki mieszkańców
Vidigal po pacyfikacji. Że niedługo ich samych nie będzie stać
na czynsze, jakie bez problemu mogą zapłacić nazywający siebie
artystami przybysze, którzy porzucają swoje kawalerki na Kreuzbergu
chcąc przerzucić się na coś bardziej hipsterskiego. Co Zumbi mógł
robić w taki piękny listopadowy dzień? Może pracował teraz na plaży
roznosząc ulotki klubu Rio Scenarium?
Zumbi mieszkał tu już od dawna, uczył angielskiego. Jego polskie
pochodzenie, blond czupryna i akcent, którego nauczył się w Dublinie
przez 4 lata pracując w supermarkecie Spar dawały mu +100 punktów
przy rekrutacji w brazylijskich szkołach językowych. Przed Mundialem
i Olimpiadą zapotrzebowanie na nauczycieli języków wzrosło
niesamowicie. Zumbi przyjechał tutaj jachtostopem z Gibraltaru,
znużony pracą magazyniera w Irlandii. Tutaj było mu lepiej. Sam nie
wiedział na jak długo, ale na pewno, na tyle, na ile pozwoli mu pewna
morena o kręconych włosach. Manuela sama kiedyś pojechała na kurs
języka angielskiego do Irlandii. Przywiozła ze sobą tęsknotę
za pewnym polskim chłopcem. Teraz mieszkają razem u jej rodziców
w Vila Isabel.
Myślenie o Zumbi przerwał mi inny blondyn z obcego kraju, który
również w Brazylii czerpał korzyści z tego, że jest blondynem.
Facundo wszedł do swojego hostelu uśmiechnięty, zupełnie
niezestresowany tym, że byliśmy umówieni półtorej godziny temu.
– Sorry piękna, ale mieliśmy dużo gości w Empanadas – powiedział
wyciągając butelkę wody z lodówki i ponownie włączając telewizor.
Koncert Grupo Revelação się skończył i leciały wiadomości. Policja
znów strzelała. Na Morro dos Prazeres. Jedna z kul rykoszetem trafiła
dziewczynkę jadącą na rowerze. Zmarła na miejscu.
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– Brazylia jest krajem, w którym rocznie z rąk policji ginie 645 osób.
To niemal dwie osoby dziennie. – Facundo pokręcił głową
odpakowując empanadas przyniesione z jego restauracji.
Oczywiście nie śpieszył się z dotrzymaniem swojej obietnicy
podwiezienia mnie pod Alto Vidigal. Jak tak dalej pójdzie, to na Dois
Irmãos będę wchodziła po ciemku.
– Więc wspinasz się dziś na Dois Irmãos? – zapytał Facundo zbierając
okruszki mielonego mięsa, które spadały mu na kolana. Jadł szybko,
z czego byłam niezmiernie zadowolona.
– Tak. Wreszcie chcę zobaczyć ten najpiękniejszy widok na Rio de
Janeiro.
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– My też tu mamy ładny widok – powiedział jakby nieco obrażony. –
Słuchaj, piękna. Poczekamy jeszcze na Fernando. Kiedy to on miał
wrócić? Co to za recepcjonista, który zostawia gościa na swojej
zmianie?
Mimo, że Fernando był z Peru, doskonale wiedział na czym polega
jeitinho brasileiro i kreatywnością potrafił wyjść z trudnej sytuacji – w
tym wypadku potrzeby pojechania podczas swojej pracy do Barra da
Tijuca, żeby pomóc w czymś swojej dziewczynie. Zgodziłam się
zastąpić go na recepcji, jeśli po drodze kupi mi krem do opalania.
Nie mogąc się na niego doczekać wyszliśmy na taras. Dona Luciana
właśnie zmywała podłogę i nie chcieliśmy jej przeszkadzać. Kot Lobo
wyszedł za nami, ale ponieważ nie mieliśmy ochoty go głaskać (w tak
upalny dzień uczucie, że o łydki ociera ci się puchate futerko nie jest
czymś wymarzonym), poszedł w swoją stronę. Facundo zadzwonił do
swojego pracownika.
– Kiedy będziesz?
– Jestem w drodze – nawet ja to usłyszałam. I nawet ja wiedziałam,
że w Brazylii słowa „jestem w drodze” znaczą tyle, co „jeszcze nie
wyszedłem spod prysznica”.
Boję się motorów i jeżdżenie typowym dla mieszkańców faweli
środkiem transportu, jakim jest moto taxi nie było moim ulubionym
sposobem na przemieszczanie się po Vidigal. Cieszyłam się, że
jechałam z Facundo i mogłam objąć go w pasie, żeby czuć się
bezpieczniej – zauważyłam, że pasażerowie taksówek zwykle trzymają
ręce po bokach, bez przytulania się do swoich kierowców. Minęliśmy
bar sushi i Las Emapanadas należące do Facundo. Ostrożnie
wjeżdżaliśmy Boa Vista.
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Jeszcze przed 2012
rokiem nie można
było wejść
na obszar Vidigal.
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Minął nas policyjny pick-up
z funkcjonariuszami siedzącymi
z tyłu. W rękach trzymali długą
broń i pomyślałam o małej
dziewczynce na rowerku
w Morro dos Prazeres. Jeszcze
przed 2012 rokiem nie można
było wejść na obszar Vidigal. Nie
mogłabym ot tak sobie jeździć
na motorze z jakimś blondynem
i robić zdjęcia z przeznaczeniem
na Instagram (brzydkie ulice,
domy z pustaków i poplątane
kable elektryczne – po dodaniu
filtra zamieniały się w
romantyczne obrazki, jakie
każdy podróżnik chciałby mieć).
Kiedy w 2009 roku w
Kopenhadze prezydent Lula
widział łzy w oczach Pelego w
momencie ogłoszenia Brazylii
gospodarzem XXXI Letnich
Igrzysk Olimpijskich, Beltrame
już zaprowadził porządek w
pierwszej faweli – Santa Marta.

Od tamtej pory policja pracowała nad eliminacją gangów
narkotykowych po to, aby Argentyńczyk mógł wieźć blondynkę
w górę faweli.
Facundo zostawił mnie pod hostelem Alto Vidigal. Niedaleko
znajdował się niezwykle trendy bar La Laje, w którym byliśmy
umówieni na wieczór z kilkoma znajomymi. Ruszyłam dalej pod górę.
Za jednym z domów znajdował się wąski murek, po którym musiałam
przejść – droga wcale nie wyglądała jakby miała prowadzić na szlak
najsłynniejszej góry Rio. Spotkałam równie zdezorientowanych
chłopców spoglądających na mapę w telefonie.
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– Tak, to tędy. Chodźcie – powiedziałam, a oni z wyraźną ulgą podążyli
za mną. Włączyli sobie jakąś elektroniczną muzykę, przez którą nie do
końca mogłam słyszeć ich odpowiedzi na moje pytania, ale udało mi
się dowiedzieć, że byli z Berlina, robili staż – jeden był UX designerem,
drugi zajmował się social media – i wkrótce mieli rozpocząć
niesamowitą przygodę z karierą w start-upach. Ale na razie robili
sobie wakacje w Rio de Janeiro.
Było gorąco i chłopcy mieli widoczne trudności z wchodzeniem
pod górę. Zgadywałam, że wczorajszą noc spędzili w towarzystwie
caipirinhy i teraz kac dawał im się we znaki. Rozmawialiśmy o
głupotach: o tym gdzie byli i gdzie teraz jadą. Że Salvador, Rio de
Janeiro, Paraty, São Paulo i Foz do Iguaçu. Że bardzo im się w Brazylii
podoba, codziennie imprezują i byli na lekcjach surfingu na Praia de
Macumba niedaleko Recreio dos Bandeirantes.
Niewiele mówiłam o sobie. Nie chciałam. Myślę, że by mnie nie
zrozumieli. Któregoś dnia stwierdziłam, że jadę do Brazylii pisać
książkę. Postanowiłam, że potrzebuję gorącego i luźnego klimatu
do tworzenia.
Ścieżka była wąska i trudno było stwierdzić, czy idziemy w dobrym
kierunku. Drzewa i trawy dawały odrobinę chłodu, ale i tak czasem
nie dało się przez nie przejść. Po naszej lewej stronie zobaczyliśmy
polanę i na chwilę wyszliśmy z gąszczy, żeby zobaczyć jak wysoko
jesteśmy. Widzieliśmy domy jednej z największych faweli na świecie:
Rocinha. Jeszcze klika metrów w górę i już byliśmy na miejscu.
Chłopcy zaczęli wyjmować aparaty, ja odłączyłam się od nich
na chwilę, żeby samej popatrzeć na ten cud.
Chrystus Odkupiciel wyglądał jak medalik na Pierwszą Komunię
Świętą. Widok na samo miasto otoczone oceanem, poszarpane przez
góry, pomiędzy które dodatkowo wepchnęło się jezioro – był
zwyczajnie zbyt piękny.
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Stąd nie było widać, które domy to bogate osiedla, a które biedne
fawele – wszystko zmywało się w betonową szarość. Będąc tam, na
dole, pomiędzy ulicami Nossa Senhora de Copacabana i Barata
Ribeiro, kiedy szukasz cienia i ucieczki od pędzących aut, odwracasz
wzrok od śpiących bezdomnych na witryny sklepów ze strojami
kąpielowymi, japonkami nadeptujesz na chrupiące karaluchy – tam
nie czuć tej magii, co tu na Dois Irmãos.
Posiedziałam jeszcze przez chwilę i postanowiłam wracać na dół.
Kiedy tylko doszłam do pierwszych domów zapragnęłam pójść
na açai. Minęłam graffiti: Welcome do Vidigal/Bem vindo ao Vidigal
oraz panią, która rozwieszała pranie na płaskim dachu swojego domu.
Na sznurku lądowały żółte i zielone t-shirty, bielizna oraz wyprane
z piasku i potu plażowe cangi zasłaniając ten sam widok, jakim
zachwycałam się jeszcze przed chwilą. Minęłam La Laje, w którym
byłam umówiona na wieczór z kilkoma backpackersami. Zeszłam
jeszcze trochę niżej, aż zobaczyłam coś, co wyglądało jak kiosk.
Zdecydowałam się na największy kubek plus musli i posypkę. Byłam
głodna. Açai tutaj kosztowało tylko 6 reali, podczas gdy u stóp
wzgórza – czasem nawet 10. Sprzedawca wystawił przed swój sklepik
białe plastikowe krzesełko, żebym mogła sobie usiąść. Patrzyłam na
moto taxi wjeżdżające wyżej z pasażerami na tylnych siedzeniach
i turlające się w dół na wyłączonym silniku, z pustym siedzeniem
pasażera. Do sklepiku wbiegł mały piesek. Nie wyglądał jak większość
tutaj na zaniedbanego, poza tym właściciel nie wygonił go, tylko
gwizdnął, a kiedy ten podbiegł bliżej, wziął go na ręce. Za chwilę
weszła jego pani. Modne szorty i za ciasny top sugerowały, że to ona
może być właścicielką tej miniaturki pieska. Był w jej stylu, chociaż nie
w stylu tej faweli. Kobieta nie przypominała carioca, raczej kogoś
z Włoch lub Francji. Uśmiechnęła się do mnie zalotnie.
Nelly stanęła obok mnie ze swoim kubkiem açai. Z daleka sprawiała
wrażenie młodszej, dopiero teraz zauważyłam, że musiała mieć około
40 lat. Zaczęłyśmy rozmawiać na temat, na który zaczyna się tutaj
każdą konwersację:
– Jak gorąco! – niemal krzyknęła Nelly, aż jej piesek drygnął.
– Tak, to prawda, na szczęście mamy zimne açai. Stawia na nogi –
powiedziałam.
Od tej krótkiej wymiany zdań zaczęła się rozmowa, która potrwała
ponad godzinę. Pan sklepikarz przyniósł drugie białe plastikowe
krzesełko, piesek położył się pod nim.
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Nelly mieszkała tu już dwa lata. Kupiła sobie dom. Dziś ten dom jest
wart dwa razy więcej niż za niego zapłaciła. Odkąd po mieście
rozeszła się plotka, że Brad Pitt zainwestował w jedną
z nieruchomości w faweli Vidigal, ceny zaczęły rosnąć jak szalone.
Wszyscy zapragnęli się tu przeprowadzić i jeszcze niedawno
niebezpieczna fawela stała się miejscem must be dla artystów
i expatów. Nelly była z Paryża. Żyła w małej kawalerce, pracowała w
agencji PR. Codziennie rano wychodziła w białych Reebokach, żeby,
kiedy tylko pociąg odjedzie ze stacji Porte Maillot, zamienić je na
szpilki. Po ulicach chodziła z papierowym kubkiem kawy w ręku.
Co dwa tygodnie u kosmetyczki robiła hybrydowe paznokcie. W piątki
pijała drinki z wysokich szklanek.
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– W pewnym momencie poczułam, że jeśli czegoś nie zmienię, to
nigdy nie wyjdę za mąż. Postanowiłam przeprowadzić się do Brazylii,
bo bardzo lubię ten typ mężczyzn. Drugiego dnia po przylocie
poznałam Marcelo. Dziś mamy malutką córeczkę i żyje nam się tutaj
całkiem fajnie. Czasem wkurza mnie ta powolność i ospałość
Brazylijczyków, ale generalnie jestem tu szczęśliwa.
Wciąż pozostało jej coś z eleganckich czasów. Na palcu nosiła
akwamarynowy pierścionek od H. Sterna. Przyjęłam zaproszenie Nelly
któregoś dnia na kawę i zeszłam na dół. Jeszcze zatrzymałam się w
supermarkecie, żeby kupić papaję, ryż i tuńczyka na kolację. Dzieci
wracały ze szkoły ubrane w białe t-shirty i grantowe spodenki. Przy
wejściu do faweli znajdował się plac i posterunek policji UPP. Jeszcze
czekał mnie krótki spacer wzdłuż Avenida Niemeyer i już mogłam
wchodzić na schodki prowadzące do pomalowanego na różowo
budynku hostelu. Swoje kroki od razu skierowałam w kierunku
prysznica, rzucając tylko krótkie „boa tarde” do Fernando, który robił
check in jakiegoś nowego gościa. Zostawiłam Conversy pod
piętrowym łóżkiem.
***
Kiedy wyszłam z łazienki, w recepcji było już pusto. Większość gości
albo drzemała po miejskich wycieczkach albo jeszcze nie wróciła z
plażowania. Fernando siedział z otwartym zeszytem i grał na gitarze.
– Chodź, zaśpiewam ci piosenkę – zachęcił mnie skinieniem głowy.
Przez chwilę bawił się koralikami, które miał na szyi, zastanawiając się
co będzie grać.

Tô namorando aquela mina
Mas não sei se ela me namora
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Zaczął, po każdym wersie puszczając mi oczko. Zastanawiałam się,
czy śpiewając piosenkę Seu Jorge miał na myśli tę dziewczynę, którą
poznał pewnego wieczoru w La Laje.

Mina maneira do condomínio
Lá do bairro onde eu moro
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Chociaż ona nie mieszkała w naszej dzielnicy. Thaís mieszkała w Barra
da Tijuca. W bardzo pięknym condomínio, na ogrodzonym osiedlu,
z którego, gdyby chciała, mogłaby całe życie nie wychodzić.
Znajdowało się tutaj wszystko – jej szkoła, supermarkety, sklepy
z ubraniami, kawiarnie, restauracje. Styl życia i jakość życia jej
rodziców nie różnił się od tego, jaki mieli mieszkańcy Norwegii.
Z 27. piętra jej apartamentowca Thaís patrzyła na ocean i ciągnącą się
wzdłuż niego Avenidę Lucio Costa. Osiedle Novo Leblon miało
wszystko to, czego brakowało staremu Leblonowi: bezpieczeństwo
i wygodę. Brazylijczycy zaczęli uciekać na Barrę w poszukiwaniu
wygodniejszego życia i w ucieczce od przestępczości, która z
położonych na górze faweli zalewała Rio.
Codziennie półtorej godziny dojeżdżała na Universidade Federal do
Rio de Janeiro, gdzie studiowała politologię. Skończyła prywatne
liceum, dlatego bez problemu zdała egzaminy na państwowy
uniwersytet. Jej rodzice przez kilkanaście lat płacili za prywatne szkoły
oraz lekcje angielskiego, żeby teraz mogła uczęszczać na bezpłatne
studia. Jej rówieśnicy z położonej niedaleko Jacarepaguá albo
mieszkający w zupełnie biednej Rocinhy, pracowali teraz w knajpach
i restauracjach, żeby zarobić na czesne na uniwersytecie.
Znudzona życiem na wysokim poziomie, któregoś dnia postanowiła
z koleżankami odwiedzić fawelę, ponieważ słyszała, że są tutaj
świetne imprezy. Ich przewodnikiem po nocnym życiu Vidigal był
Fernando, którego hobby było zabawianie bogatych dziewczyn
z Barra. Tym razem zauważyłam, że ta znajomość znaczyła dla niego
więcej – ostatnio częściej przemierzał Avenidę das Americas
autobusem nr 554. Peruwiańczyk mógł się podobać dziewczynom.
Zumbi mówił, że jest zbyt niski. Ja myślę, że coś w sobie miał. Na
pewno dobrze grał na gitarze i śpiewał, chociaż to udawało się wielu
mężczyznom z Ameryki Południowej:

Minha mina, minha amiga
Minha namorada
Po ogromnym kubku açai, nie byłam aż taka głodna. Jednak
zobowiązałam się zrobić kolację dla siebie i Fernando. Potem
zabrałam się do pisania. Usiadłam w swoim ulubionym miejscu przy
oknie, mając oko na patrol policji stojący na dole oraz mrugający
w oddali Leblon.
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Do hostelu zaczęli zjeżdżać się goście i Fernando miał pełne ręce
roboty. Z uśmiechem witał każdego, kto wchodził na recepcję, jakby
chcąc dodać im otuchy, że przecież wcale nie przyjechali do Brazylii,
która jest niebezpieczna i wcale nie zamieszkali w faweli, a ten patrol
policji na dole nic nie znaczy. Wiele z przybyszów wyglądało na
zagubionych i zgadywałam, że właśnie dziś wylądowali na lotnisku
Galeão i przyjechali tutaj niebieskim autokarem Premium 2018. Czy
mogli być tak samo podekscytowani jak Tom Jobim w swojej „Sambie
de avião”? Czy z okien lądującego samolotu również mogli
powiedzieć, że ich dusza śpiewa? Władze międzynarodowego
lotniska stwierdziły, że każdy pasażer powinien przypomnieć sobie
o tej piosence i w 1999 roku nadały obiektowi imię sławnego
kompozytora.
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Kontynuowałam pisanie myśląc o tym, czy Rio zostało stworzone
także dla mnie, kiedy w salonie zaczęło się robić tłoczno. Fernando w
kuchni już kroił limonki na caipirinhę i nie mogłam się skupić przy
rozmowach podróżników na temat piękna wodospadów Foz do
Iguaçu oraz lekcji tanga w Buenos Aires.
Dołączyłam do reszty i pochłonęły mnie rozmowy. Przez chwilę
pomyślałam o Zumbi, ale pewnie nie chciałaby wpaść na taką
imprezę. Mając dziewczynę z Brazylii, uważał się za pełnoprawnego
carioca i gardził eventami dla backpackersów. Zresztą, miałam dobre
towarzystwo i po dwóch caipirinhach nawet wydawało mi się, że
mogłabym się podobać temu Australijczykowi w zielonych szortach.
Sytuacja wydawała się radosna, warunki sprzyjające – Australijczyk
spał w tym samym dormitorium co ja. Zapomniałam o swojej Wielkiej
Misji Napisania Książki i postanowiłam łapać swoje szczęście:
– Więc na jak długo przyjechałeś do Rio de Janeiro? – zapytałam niby
zamyślona, patrząc przez otwarte okno naszej sali. Ocean mrugał
do mnie przyjaźnie i dodawał otuchy. Nigdy nie umiałam podrywać
mężczyzn.
– 4 dni. Myślisz, że to wystarczy? Chcemy pojechać na fawela funk
party, Sugar Loaf i statuę Chrystusa oczywiście, może jakiś surfing
na Copacabanie. Pojedziemy też do Santa Teresa. Próbowałaś już
feijoady? – mój nowy przyjaciel Joshua był podekscytowany.
– Chyba tak. Wystarczy – powiedziałam. – A jak ci się tutaj podoba?
– zadawałam klasyczne pytania. Słaba strategia.
–Super! Brazylia jest świetna! – Australijczykowi zdawało się to nie
przeszkadzać. Albo po prostu był miły.
Już miałam zadać kolejne pytanie z puli. Zastanawiałam się czy
wybrać: gdzie wyruszasz po Rio? czy: jak ci się podoba nasz hostel?,
ale przyszedł Fernando i zarządził zbiórkę na dole.
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Mieliśmy jechać do La Laje. Nadchodził moment, którego się
obawiałam: jazda moto taxi. Miałam ochotę przytulić taksówkarza,
ale widziałam, że nikt tego nie robił. Już trochę kręciło mi się
w głowie. Zakręciło jeszcze bardziej, kiedy zobaczyłam sławne patio
La Laje. To był najlepiej zlokalizowany bar na świecie! Widok zupełnie
jak na górze Dois Irmãos. Szklane barierki sprawiały wrażenie, że
można nadepnąć na domy mieszkańców Vidigal, znajdujące się
poniżej. Nie dziwę się, że jego romantyczny klimat sprzyjał Fernando
tamtej nocy, kiedy prosił Thaís o numer telefonu. To miejsce
wydawało się być zbyt piękne. Po kilku puszeczkach Brahmy
zapomniałam nawet o australijskiej misji.
Wróciliśmy nad ranem. Cicho weszłam na piętrowe łóżko i patrząc
przez okno na szary ocean myślałam o tym, że jest mi tutaj cudownie.
Ta książka będzie najlepszą, jaką do tej pory napisałam.
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***
Rano to Facundo siedział na recepcji. Domyślałam się, że Fernando
musiał pojechać do Thaís. Dona Luciana robiła na śniadanie naleśniki,
na stole już stało pão de queijo i wyciskarka do soków. Wrzuciłam do
niej kilka pomarańczy myśląc o tym, że spróbuję kolejnego podejścia
do Australijczyka. Mieli dziś jechać do Rocinhy i chciałam się z nimi
zabrać. Postanowiłam uderzyć obok ekspresu z kawą:
– Jak minął ci wczorajszy wieczór? – kontynuowałam mało
profesjonalne pogawędki.
– Super! – odpowiedział wrzucając kostki cukru do kawy. Lepiej żeby
tego nie robił. Jeszcze nie wie, że ta kawa już w trzech czwartych
składa się z cukru. Powiedzieć mu? Może lepiej nie. Chciałam zemścić
się za wczorajsza porażkę. Jednocześnie nie odbierając sobie szansy
zobaczenia, jak wygląda Rocinha.
– Jedziecie na tę wycieczkę do faweli? – zapytałam i zdałam sobie
sprawę jak głupio to brzmi: wycieczka. Do faweli. Jakbyśmy już
w jednej nie byli i jakby trzeba było robić specjalną eskapadę, żeby
zobaczyć odrapane domy i biednych ludzi. Jednak byłam zbyt
ciekawa co to będzie i koniecznie chciałam pojechać.
– Tak, nasz jeep odjeżdża o dziesiątej.
Jeep. Oni mają jeepa. Czy to będzie safari?
– Czy mogłabym pojechać z wami? – zapytałam.
– Myślę, że tak. Jorge, nasz kumpel, struł się wczoraj cachaçą, chyba
za dużo tego trunku. Leży w łóżku i nigdzie dziś nie pojedzie. Możesz
zająć jego miejsce.
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Rzeczywiście
przyjechał
po nas jeep.
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Z Avenidy Niemeyer skręciliśmy na Estrada da Gávea
– jedynej nazwanej ulicy w dzielnicy zamieszkałej przez
300 tysięcy ludzi. Jak autostopowicze siedzieliśmy na
pace. Dwóch Australijczyków i ja. Mijaliśmy zielone
budki telefoniczne, bary z czerwonymi krzesełkami
i niebieskimi skrzynkami po piwie Antarctica, żółte
taksówki, dzieci puszczające latawce, motocyklistów,
Assembleia de Deus oraz dżunglę kabli elektrycznych
i – jak w każdej faweli – wspinaliśmy się w górę. Jeep
zatrzymał się przed małym mercadinho, gdzie byliśmy
zaproszeni do zakupienia wody i przekąsek.

– Carlos Antonio de Souza – przedstawił się nasz przewodnik.
– Mieszkam tutaj od 40 lat. Moi rodzice, podobnie jak żołnierze
walczący w Canudos pod koniec XIX wieku, przyjechali tu z Bahii.
Zabiorę was na wycieczkę po moim domu.
Próbowałam sobie wyobrazić Providêncię w tamtych czasach. Tych,
którzy przyjechali tu, żeby stworzyć swoistą społeczność po tym,
jak właśnie położyli kres innej – Canudos w Bahii. Oraz tych, którzy nie
wiedzieli co ze sobą zrobić po tym, jak w 1888 roku księżniczka
Izabella złożyła podpis pod prawem znoszącym niewolnictwo.
Pamiętając karłowate drzewa na Morro de Favela na pytanie: gdzie
mieszkasz?, zaczęli odpowiadać: w faweli.
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– A teraz, zabiorę was na balkon mojego przyjaciela. Poczekajcie,
zobaczę, czy jest w domu – głos przewodnika zmiótł z mojej głowy
widok mizernych szop ludzi, którzy mieszkali tutaj przed
narkotykowymi lordami. – Chodźcie, pokażę wam sekretne miejsce!
– zawołał nas Carlos.
Po wdrapaniu się na wąskie betonowe schody, weszliśmy na taras,
z którego rozciągał się widok na Pedra da Gávea. Telefonami
zrobiliśmy sobie sesję zdjęciową.
Po zejściu z tarasu czekaliśmy na naszego przewodnika, który musiał
jeszcze porozmawiać z gospodarzem. Głupio nam było wsiadać
na przyczepę jeepa, dlatego sączyliśmy kupione wcześniej puszki
Guaraná Antarctica i uczyliśmy się nazw owoców wykrzykiwanych
przez megafon przez sprzedawcę z mercadinho. Abacaxi kosztował
dziś 2 reale.
Wielu młodych podróżników przyjeżdża do Rocinhy z romantycznym
nastawieniem zobaczenia czegoś niesamowitego. Jeszcze niedawno
zakazanego, a więc tym bardziej pociągającego. A tymczasem życie
tutaj toczy się tak, jak w każdym mieście na ziemi, tylko kontrast ze
stojącymi niedaleko wysokimi condomíniami Leblonu i Gávea daje
dziwne wrażenie, że jesteśmy w egzotycznym miejscu.
Kiedy wróciliśmy z wycieczki do naszej dzielnicy (która przecież też
była fawelą), w skrzynce pocztowej czekała na mnie wiadomość
od Geísy. Już jakiś czas temu napisałam na forum internetowym,
że szukam nauczyciela portugalskiego. Moja nowa nauczycielka
czekała na mnie dziś po południu w Starbucksie przy Avenida Nossa
Senhora de Copacabana numer 1058. Super.
Wysiadłam na Avenida Atlântica tuż za numer 5 i skręciłam
w Rua Djalma Ulrich. Uśmiechnęłam się, bo to na tej ulicy, pod
numerem 201 na 9 piętrze mieszkał kiedyś Julian Tuwim.
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O, Rio nocy nieruchomych,
I brzasków z rozpalonej miedzi,
Przezłacającej się w spiekotę!
Kto Cię wymyślił? Kto wybredził?
Chyba ocean swym bełkotem
Wmówił Cię brzegom łatwowiernym

I wrzeźbił w ziemię cud bezmierny…
A inni mówią – i uwierzę –
Że to Stworzyciel na spacerze
Pijanym krokiem cię wytańczył
Gubiąc po drodze palmy, skały,
Murzynów, kwiaty i upały…
.

Julian Tuwim
“Kwiaty Polskie”
fragment
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Gdzie na Avenida Atlântica mogła się znajdować Café O`Key, w której
spotykał się z Janem Lechoniem? Wyobraziłam ich sobie, jak o 10 rano
siedzą przy słodkiej kawie, rozmawiając po polsku i zdumiewając
przechodniów nieznanym językiem. Polska bohema artystyczna
w Rio de Janeiro. Wyglądają tak samo jak Tom Jobim i Vinicius de
Moraes 20 lat później w café Veloso przy… dzisiejszej Rua Vinicius de
Moraes numer 49. Palą papierosy, popijają piwo Brahma, patrzą
na dziewczyny. Czy Tuwimowi i Lechoniowi mogły podobać się
brazylijskie dziewczyny? Czy tylko Brazylijczycy siedząc dwa bloki
od plaży Ipanema mogli popaść w zachwyt na widok jednej wysokiej,
opalonej, młodej i uroczej, spojrzeć na siebie, powiedzieć: „aaach”
i na serwetce zapisać słowa „Garota de Ipanema”? Cały świat
zapamiętał wykonanie tej piosenki przez Astrud Gilberto, żony ich
przyjaciela João Gilberto.
Zobaczyłam ją, jak tylko minęłam ochroniarza w garniturze i otoczył
mnie przyjemny chłód klimatyzacji. Na mój widok teatralnym gestem
odłożyła telefon, przez który wcześniej rozmawiała. Na prawym
przedramieniu miała tatuaż: litery układające się w imię Tiago.
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– Pierwsze słowo, którego cię dziś nauczę i które powinnaś sobie
zapamiętać na zawsze to: malandro! Pamiętaj, kochana, malandros
są wśród nas, nie wyginęli na Lapa i Santa Teresa, w momencie, w
którym te dzielnice przestały być złodziejskimi przybytkami, a stały się
artystycznymi zakątkami! Wszyscy mężczyźni w Brazylii są złymi
i zepsutymi malandros! Jak się masz, kochana? – to ostatnie
powiedziała już spokojnym głosem, całując mnie w oba policzki.
Geísa na co dzień pracowała w sieci bufetów Kilograma. Przed
wejściem rozdawała wchodzącym kwitek comanda i sprawdzała go
wychodzącym. To była cała jej praca. Czasem wieczorami wręczała
comandy do rąk turystów poszukujących nostalgicznych beatów
prosto z Ibizy lat 80’ w Café del Mar na Copacabanie.
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– Słuchaj kochana, jeżeli chcesz nauczyć się portugalskiego po to,
żeby móc porozumiewać się z brazylijskimi chłopcami – to strata
czasu! Oni są tylko dla zabawy i w żadnym języku nie znajdziesz
z nimi nici porozumienia. A teraz drugie słowo, które ci się przyda:
querida. Będą mówić do ciebie najdroższa, moja, kochana, ale to tylko
ich gra! Zastanów się czy tego chcesz.
Zastanawiałam się czy tego chcę, podczas zadzwonił telefon Geísy.
Wibrując kręcił się dookoła własnej osi, a ona, opierając ręce na
łokciach, spięła usta zawzięta niczym Clint Eastwood. Tiago nie dawał
o sobie zapomnieć, mrugając jednocześnie na wyświetlaczu jej
telefonu, jak i odbijając się w czarnych literach tatuażu.
Ludzie pod czujnym okiem ochroniarza otwierali laptopy sącząc
mrożone kawy za 10 R$. Na zgrabnych udach kobiet z powodu
klimatyzacji pojawiła się gęsia skórka. Za oknem po Avenidzie de
Copacabana spacerowali turyści zastanawiając się, czy wziąć sok
z mango w znanej im restauracji czy spróbować go zaraz za rogiem
w sławnymi Bibi Sucos. Nagle sama nabrałam ochoty na jakiś sok z
guawy, caju albo aceroli. Ale jeszcze przez co najmniej godzinę
musiałam powtarzać za Geísą słówka portugalskie: bom dia, boa
tarde, obrigada, Tiago é malandro, Tiago não é malandro…
– Jak ci się żyje w Rio, Geísa? – zapytałam, kiedy po skończonej lekcji
przenieśliśmy się na Rua Miguel Lemos, żeby w Bibi napić się
upragnionego suco.
– To miasto jest pokręcone. Zbyt dużo różnic społecznych, zbyt dużo
niebezpieczeństwa. Byłaś w Rocinha? Mieszkasz na Vidigal? A widzisz,
ja nigdy tam nie byłam. Tutaj dorasta się wśród wielu „nie wolno”:
nie dla rozmawiania przez telefon przy otwartym oknie w autobusie,
nie dla zatrzymywania się wieczorem na czerwonym świetle, nie, nie i
nie. Każdy może sobie przyjechać na chwilę i zanurzyć stopy
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w ciepłym piasku, ale zostać tu na dłużej? Łatwiej i taniej jest kupić
apartament w Miami niż na Leblonie.
. Od lat czekamy, aż hasła
zapisane na naszej fladze: ordem i progresso wreszcie się spełnią:
nastanie porządek i przyjdzie postęp.
– Ale mimo wszystko wydajecie się być tacy wyluzowani. Radość
z życia, spontaniczny uśmiech, przyjemność z ruchu i erotyczność
– to wszystko czego my, Europejczycy zazdrościmy mieszkańcom
Ameryki Południowej.
– Mamy swój styl, który nazywa się convivência. To sztuka pod tytułem:
żyj i pozwól żyć innym – telefon Geísy znowu zadzwonił. – Ale jak
widać mój głupi chłopak Tiago nie chce pozwolić mi żyć. Wybacz,
querida, muszę odebrać.
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Czekając aż Geísa przestanie rozmawiać, rozglądałam się dookoła.
Pomyślałam, że musze kupić cangę na plażę i postanowiłam, że
będzie w kolorze brazylijskiej flagi. Nieważne, że byłaby to pamiątka
iście w stylu gringo.
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– Nossa, ten cały Tiago przyprawia mnie o szaleństwo – westchnęła
Geísa. – Pracuje jako inżynier w Petrobras i ma trochę wysokie
mniemanie o sobie – dodała.
– W Petrobras? To chyba dobrze. Z pewnością kiedyś będzie was stać
na apartament w części miasta należącej kiedyś do Francuza Le
Blond – uśmiechnęłam się. Chociaż Geísa, pomimo czarnego tatuażu,
chyba tak daleko nie wybiegała w przyszłość jeśli chodziło o jej
chłopaka.
– Zobaczymy. Słuchaj, kochana, muszę lecieć – Geísa dokończyła
swoją sanduíche natural i zbierała się do wyjścia. Widzimy się
na lekcjach pojutrze, tá bom? Tchau, querida!
Zostałam sama przy stoliku. Postanowiłam nie wracać jeszcze do
hostelu, ale przejść się po plaży. Mijający mnie plażowicze
nie kłopotali się, żeby schodzić z drogi. Tu przestrzeń prywatna jest
niezwykle ograniczona. Ludzie ocierali się o mnie, pozostawiając swój
pot na moich ramionach.
.
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Niedaleko znajdowało się kino Roxy, stare kino wyglądające jak
z epoki, w której powstało, a więc lat 30’. Zajrzałam, żeby zobaczyć
co grają, wyobrażając sobie, że tak samo zaglądali do niego cariocas
w 1960 roku, kiedy film „Czarny Orfeusz” zdobył Oscara. Tego dnia nie
było nic ciekawego, więc skręciłam w Rua Bolivar i wahając się
jeszcze, czy nie wstąpić na burgera do Bob’s przy Domingos Ferreira,
ruszyłam na plażę. Stwierdziłam, że hamburgery o tej porze nie będą
najlepszym pomysłem i postanowiłam wydać mniej pieniędzy
na jakiś X-Tudo w ulicznym barze niż na te z sieciówki. Przy Domingos
Ferreira. Zanuciłam sobie „Chega de saudade” Toma Jobima wiedząc,
że niemal w tym samym czasie, kiedy Robert Falkenburg zaczynał
na tej ulicy sprzedawać pierwsze cachorros-quentes, do Tudo Azul
wszedł Vinicius de Moraes, żeby posłuchać Jobima grającego
na pianinie. Wyszli stamtąd razem z João Gilberto. Zza szarych
budynków wyłonił się ocean i pomyślałam to samo, co mogło
pomyśleć tych trzech, kiedy nad ranem wybrali się na spacer do
innego klubu: „Que coisa linda, que coisa louca”.
Ruszyłam w kierunku Leme. Idąc po czarno-białym falowanym
chodniku i patrząc jak prezentują się na nim moje nowe havaiany,
myślałam jak bardzo zakręcony musiał być Roberto Burle Marx, kiedy
z portugalskich calçadas układał ten wzór. Wkrótce i dla mnie miało
się okazać, że Copacabana jest szalona.
Dobrze, że przed wyjściem do Starbucksa założyłam strój kąpielowy,
bo mogłam teraz położyć się na plaży. Przy jednej z baracas
zakupiłam wymarzoną cangę oraz zielonego kokosa ze słomką
i zadowolona rozłożyłam się na piasku. „Picolés, picolés, picoleés!
Cerveja gelada, biscoito globo!” – krzyczeli sprzedawcy
przemieszczając się wzdłuż plaży. Jednak lody, zimne piwo czy
ciastka były poza kręgiem moich zainteresowań, ponieważ myślałam
o czymś innym. Właśnie do mnie dotarło, dlaczego nie mam i nie
będę miała powodzenia wśród tutejszych mężczyzn. Powód – fio
dental. Cieniutki paseczek, którego nie miałam i właściwie, którego
nie miałabym na czym dobrze nosić, ale jednak – po krótkiej
obserwacji innych dziewczyn na plaży – stwierdziłam, że bikini, które
przywiozłam z Europy nie jest odpowiednie do noszenia na plaży Rio
de Janeiro. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Zabrałam rzeczy i ruszyłam
w kierunku Santa Clara. Już Zumbi mówił mi kiedyś, że w Shopping
Santa Clara 33 znajdę najlepsze stroje bikini. Wbrew zapewnieniom
ekspedientki, że rozmiar S stanika będzie dla mnie odpowiedni,
wybrałam większy. Do tego dobrałam błękitne stringi. Jeszcze nie
zdążyłam założyć nowego, lepiej pasującego do tego miasta stroju,
a już przyniósł on zamierzony efekt.
– E aí, gatinha! – usłyszałam za sobą przeciągły gwizd, czego się
nie spodziewałam, ponieważ, jak już wspomniałam, tyły miałam
zdecydowanie
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zdecydowanie gorsze niż większości tutejszych dziewczyn.
Odwróciłam się, czego również prawdopodobnie większość
dziewczyn tutaj nie robi. Dlatego na twarzy wysokiego mulata o
kręconych włosach pojawił się leki uśmiech triumfu, pomieszany ze
zdziwieniem. Stał przede mną wesoły i krnąbrny.
Ricardo był przewodnikiem turystycznym. Oprowadzał indywidualne
grupy oraz organizował inne wycieczki po Rio i okolicach.
Już wiedziałam, że moje szczęście było fałszywe. Mimo wszystko
pozwoliłam mu się prowadzić w kierunku kawiarni Cafeína i mimo
wszystko zamówiłam z nim kilka kuleczek brigadeiros oraz kawę.
Rozmawialiśmy sobie swobodnie: o naszych ulubionych scenach
z Tropa de Elite i Wagnerze Moura, o ulubionych piosenkach Caetano
Veloso, wyższości czarnej fasoli nad białą, papai nad carambolą, Rio
de Janeiro nad São Paulo. Rozmawiając, co jakiś czas dotykał mojego
ramienia, jakby próbując przywołać moją atencję. Podobała mi się
jego kordialność i poczułam, że zostanie moim przyjacielem. Zumbi
śmieje się z mojej naiwności do dziś.
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***
Zbliżał się piątek, więc wszyscy w hostelu przygotowywali się
do imprezy. Przyjechała nawet Thaís ze swojego brazylijskiego Beverly
Hills i od popołudnia trzymali się za ręce z Fernando. Wisiałam
w hamaku i jak zwykle próbowałam pisać. Miałam kilka pomysłów,
jakieś szkice postaci. Zastanawiałam się jednak, co to będzie za
impreza i dokąd jedziemy. Kiedy po kolacji ugotowanej przez Donę
Lucianę, ryżu z fasolą, popijaliśmy Brahmę w małych puszeczkach
czekając na transport, Fernando, wyrwany na chwilę z objęć Thaís,
zaczął opowiadać o miejscu, do którego jedziemy.
– Castelo das Pedras jest N-A-J-L-E-P-S-Z-Y-M miejscem na baile de
funk! Jest ogromne, dlatego pamiętajcie, musicie tylko trzymać
się razem i nie pogubić się w tym tłumie! – pouczał nas.
Zamknęłam laptop zostawiając swoich bohaterów na noc samych
sobie. Zeskoczyłam z hamaka i poszłam do łazienki poszukać Thaís,
żeby zapytać w co mam się ubrać na taką okazję jak baile de funk.
– Ci śmieszni backpackersi wrzucają papier toaletowy do sedesu,
zamiast do kosza. Dona Luciana mówiła tyle razy – krzywiła się Thaís
próbując do sucha wytrzeć podłogę wokół prysznica. – Co tam,
kochana? Gotowa? Jeszcze nie? Nie wiesz w co się ubrać? Słuchaj,
najkrótsze z możliwych szortów, niebieski eyeliner i havaiany – to
wystarczy. Zaufaj mi, kochana.
Tak poinstruowana przez Blair Waldorf Rio de Janeiro, zamknęłam się
w dormitorium, żeby przymierzać dżinsowe szorty
zdecydowanie
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w dormitorium, żeby przymierzać dżinsowe szorty. Kiedy otworzyłam
drzwi, Thaís bez słowa wręczyła mi .szklankę caipirinhy. Piłam przez
słomkę zastanawiając się, co dzisiaj robi Zumbi. I już wyobrażałam
sobie, jak mu będę opowiadać o tym, jak wysiadłam z vana w środku
Jacarepaguá i poszłam na baile de funk.
Ale kiedy zajechaliśmy pod dyskotekę, moja pewność siebie
wyrysowana niebieskim eyelinerem i podkreślona wysoko zapinanymi
szortami trochę przyblakła. Zwłaszcza w momencie, kiedy
zobaczyłam 14-letnie lolity schodzące nisko tyłkamiw rytm beatów
nazywanych dziś funk carioca i wchodzące na wyżyny swoich
umiejętności w całowaniu się z chłopcami. No, to po mnie,
pomyślałam i skierowałam się w stronę baru, żeby wlać w siebie
więcej caipirinhy.
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Sala była ogromna i tłoczna. Chłopcy chodzili bez koszulek,
a wszystkie dziewczyny miały szorty jeszcze krótsze od moich.
W topach bez ramiączek, ale z odznaczającymi się na szyi
sznureczkami od bikini wyglądały jakby wpadły tutaj prosto z plaży.
Leciała Anitta i tłum szalał:
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Prepara que agora
É a hora do show das poderosas
.

4 nad ranem wyszliśmy na zewnątrz, żeby, czekając na naszego vana,
zjeść X-Tudo. Po nocy pełnej prób potrząsania pupą, zapragnęłam
wpakować w siebie jak najwięcej kalorii, które wypełniłyby moje
pośladki. Tylko o tym marzyłam. I o swoim piętrowym łóżku w
10-osobowym dormitorium. I o spotkaniu z Ricardo, które miało się
odbyć jutro.
***
Od rana pisałam i zjadałam pozostałe po śniadaniu pão de queijo.
Australijczycy już dawno wyjechali w dalszą podróż i miałam więcej
serowych przekąsek dla siebie. Czułam się super i miałam
niesamowitą wenę, nawet zaczęłam podśpiewywać za Fernando:
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Deixa acontecer naturalmente
Eu não quero ver você chorar
Deixa que o amor encontre a gente
– Dziś spotykam się z moim przewodnikiem – powiedziałam
do Fernando.
– Super. Ja spotykam się ze swoją dziewczyną. Mamy podobny
program dnia.
– Nie wygłupiaj się. Płacę mu za oprowadzanie. Mam inne rzeczy
na głowie.
Na przykład musiałam podgonić ze swoim opowiadaniem. Miałam
nadzieję zobaczyć dziś dwa najpiękniejsze widoki na Rio de Janeiro:
Pão de Açúcar i Corcovado. Cieszyłam się, że odbędzie się to w
towarzystwie wesołego Mulata o kręconych włosach, ale przede
wszystkim liczyłam na natchnienie do tworzenia tak pięknych
wersów jak Lechoń:

Ziemia, niebo i morze razem wznoszą pean.
Jak dywan srebrnej piany, błyszczący w błękicie,
Rozwija się i zwija przepyszny ocean
Byliśmy umówieni na miejscu, na Praia da Urca. Dojechanie tam
miało mi zająć dwie godziny. Najpierw autobus 104 do Constante
Ramos w okolicach Cafeíny, w której wiedzieliśmy się wczoraj
z Ricardo. Potem przesiadka w 581. Sprzedawca biletów przysnął
na chwilę i stojąc przed obrotową bramką szturchałam go za łokieć,
zanim mogłam mu wręczyć 3,40 i metalowe zabezpieczenie obróciło
się dookoła moich pośladków. Autobus był pełny i musiałam stać,
trzymając się mocno. Jakaś pani zaproponowała mi, żebym położyła
torbę na jej kolanach.
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Kiedy autobus skręcał w Avenida Princesa Isabel, obejrzałam się
za siebie i patrzyłam jak znika z moich oczu widok na Copacabanę.
Taki sam, jaki w 1954 roku zobaczył Billy Blanco jadąc tędy z Praça
Mauá: ocean, ostre słońce rozjaśniające horyzont, Leme. Wyskoczył
z autobusu i popędził w poszukiwaniu jakiegoś aparatu
telefonicznego. Znalazł przy Rua República do Peru i zdzwonił do
Toma Jobima:
– Stary słuchaj, zanim zapomnę: „Rio de Janeiro, zawsze będę w tobie
zakochany, Rio de Janeiro, góry, słońce, ocean…”
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I tak powstała „Symfonia do Rio de Janeiro”. Żałowałam, że ja nie
mogłam znaleźć podobnej weny w tym słońcu i oceanie. Czy to
dlatego, że lata 50’ odeszły w niepamięć? Zumbi mówi, że jestem
zbyt nostalgiczna.
Po prawej stronie mijałam Morro da Babilônia – mi znane tylko
z telenoweli o tym samym tytule. Ale to tam francuski reżyser Marcel
Camus zrealizował „Czarnego Orfeusza”. Czy Jobim i Moraes mogli
przypuszczać, że film powstały na bazie ich sztuki teatralnej, którą
pisali w mieszkaniu Jobima przy Rua Nascimento Silva 107, zdobędzie
Oskara? A czy ja mogę przypuszczać, że tu, w Rio de Janeiro napiszę
książkę, która zdobędzie czytelników? Lata 50’ były świetnym
okresem dla tego miasta. Czy możliwe, że tylko błądzę podróżując
śladami bohemy tamtych czasów? Jak do tego wszystkiego miała się
ta kolejka turystów, przed którą właśnie stałam niedaleko Praia
Vermelha? Obwieszeni aparatami czekali na wagoniki, które zawiozą
ich na Głowę Cukru.
– Oi, linda! – krzyknęła moja dzisiejsza randka. Kto to widział, żeby
randka krzyczała. Czy coś się dzieje? – Gotowa na wycieczkę po
turystycznych zakątkach Rio?
– Tak! Miło cię widzieć. Oczywiście!
– Chodźmy – Ricardo wziął mnie za rękę. – Nie zliczę ile razy tu już
byłem. Czasem, jak tak sobie wjeżdżam i dwa wagoniki się mijają,
to wyobrażam sobie, że zaraz się zatrzymają i z drugiego wagonu
wyskoczy Roger Moore.
Ta scena z Moonkrakera była cokolwiek śmieszna. Ale w końcu
pochodziła z 1979. Widok z Pão de Açúcar niemal się nie zmienił
od tamtego czasu. Zdjęłam beżowo-czerwone Conversy i oparłam
stopy o barierkę, ciesząc się widokiem okrągłych gór i oceanu.
– Kolekcja Conversów od Niemeyera? – uśmiechnął się Ricardo.
– Tak. Jak tak patrzę na te góry, rozumiem go doskonale, że żyjąc
tutaj, musiał projektować w ten, a nie inny sposób.

27

– „Nie pociągają mnie proste
linie i proste kąty. To, co mi
się podoba, to zmysłowe
krzywe, które widzę wśród gór
mojego kraju, zakrętach rzek i
krągłościach ukochanych
kobiet” – cytował Ricardo.
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– Krągłości kobiet! Czyli nie chodzi tylko o góry i plażę. W sumie nawet
pasuje. – I w tym momencie zrozumiałam, że nigdy nie będę mogła
podobać się Ricardo.
Z Pão de Açúcar pojechaliśmy prosto na Corcovado. Długo
wjeżdżaliśmy kolejką na górę, a kiedy tam dotarliśmy, czekał mnie
zawód. Chmury przykryły górę i mogliśmy widzieć Chrystusa tylko
do ramion. Takie samo prześcieradło szarości zasłoniło widok na Rio.
Przez dobre dwadzieścia minut patrzyliśmy na turystów z
rozpostartymi ramionami mając nadzieję, że ich wymachiwania
rozproszą chmury. Co myślał Paul Maximilien Landowski stawiając
pomnik Chrystusa w najbardziej zachmurzonym miejscu w Rio?
– Jako Polka mogłabyś go o to zapytać – śmiał się z moich frustracji
Ricardo. Czułam się dobrze w jego towarzystwie.
Na szczęście chmury się rozproszyły i zobaczyliśmy Rio w pełnej
okazałości. Zrobiłam kilka fotografii i zeszliśmy na dół. Kiedyś Julian
Tuwim idąc naszą drogą w dół Corcovado pomyślał sobie: „Kwiaty
Polskie, czy to byłby jakiś tytuł?”. Ja nie otrzymałam od Chrystusa z
Corcovado podobnego natchnienia i wciąż pierwsza strona mojego
opowiadania była pusta, nienazwana.
Mając przewodnika ze sobą, nie musiałam się martwić o to, co
będziemy robić potem. Wszystko było zaplanowane i oto jechaliśmy
żółtą taksówką do Santa Marta. Ta fawela była tak samo pożądanym
miejscem do mieszkania jak nasz Vidigal. I to nawet od dłuższego
czasu, bo jednostki UPP zostały tu zainstalowane już w 2008 roku.
Minęliśmy kilka kiosków oferujących wycieczki po faweli i zaczęliśmy
się wspinać na Rua Marechal Francisco de Moura. Domy w Santa
Marta wyglądały jak Chupa Chups i wolałam już swoje surowe Vidigal.
Jakiś 10-letni chłopiec zaproponował nam, że za 15 reali zaprowadzi
nas pod pomnik Micheala Jacksona. Ale te 15 reali mieliśmy
przygotowane na frango a passarinho w restauracji Do Zequinha
i raczej szukaliśmy Rua do Mengão i malutkiego lokalu ze ścianami
pomalowanymi na bladoróżowy kolor. Powiedzieliśmy Jacksonowi:
we don’t care about you, myśląc tylko o kolendrze rozsypanej na
chrupkim kurczaku oraz o dużej butelce Antarctica w plastikowej
osłonce, którą zamierzaliśmy rozlać do małych szklaneczek.
Kiedy zjeżdżaliśmy w dół kolejką linową, Ricardo zapytał:
– Masz ochotę wpaść do mnie?
Zumbi powiedziałby: „ha! mam cię!”, ja powiedziałam po prostu: tak.
Z Santa Marta pojechaliśmy na Barata Ribeiro, gdzie w wysokim
condomínio mieszkał Ricardo. Portier na dole, czarny baiano,
przywitał nas szerokim uśmiechem. Mieszkanie Ricardo było małe, z
okna widać było posąg Chrystusa Odkupiciela.
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ale z okna widać było posąg Chrystusa Odkupiciela.
– Po co właściwie wchodziliśmy tam na górę? – zażartowałam.
– Rzeczywiście. Chcesz wziąć prysznic? – zapytał Ricardo tak, jakby
proponował herbatę.
– W sumie tak – przystałam na propozycję, chociaż mrożoną herbatą
też bym nie pogardziła. Ta, o dziwo, czekała na mnie po wyjściu
z łazienki. Ricardo przyniósł też ze znajdującego się na dole Big Bi
bolinhos de bacalhau. Strasznie chciał mnie nauczyć tańczyć
lambadę, więc puściliśmy głośno muzykę. Chrystus patrzył na nas z
daleka, przyzwyczajony do rozpusty tego miasta, w którym przyszło
mu żyć.
Śniadanie zjedliśmy w pastelarii na rogu Barata Ribeiro i Figueiredo
de Magalhães. Potem postanowiłam wziąć autobus 104 do siebie do
domu. Plan Ricardo na dziś był taki sam jak wczoraj, czyli Corcovado,
Pão de Açúcar i inne turystyczne punkty, które musiał odhaczyć z
jakimiś turystami. Mój plan zakładał laptop i okno w salonie naszego
hostelu.
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Kiedy zajechałam na miejsce, Fernando siedział w czerwono-czarnej
koszulce i słuchał Seu Jorge.
– Chcesz dzisiaj iść ze mną na Maracanã? Jest mecz pomiędzy
Botafogo i Flamengo.
– Dziękuję Fernando, ale mam inne plany. Muszę się skupić
na pisaniu.
Piłka nożna w Brazylii była czymś w rodzaju sacrum z Canarinhos jako
bogami, od których zależało szczęście i nieszczęście mieszkańców
tego kraju. Moje szczęście zależało dziś od wydawcy, który, jeśli nie
zobaczy pierwszej części książki, cofnie wypłatę zaliczki.
Policjanci na dole zmieniali się dwa razy, podczas gdy ja siedziałam
przed ekranem komputera, a Fernando w swojej czerwono-czarnej
koszulce. W drugiej połowie dnia zapytał, czy nie miałabym ochoty
zobaczyć zachodu słońca na Arpoadorze.
– Musimy pojechać tylko tam, na koniec Ipanemy. Potem ja udam
się w stronę Maracanã, a ty będziesz mogła wrócić tutaj. Chociaż
polecam wpaść na chopp do Devassa. Só para uma.
– Przecież wiesz, że to nigdy nie jest uma – zaśmiałam się. – Poza tym,
z kim miałabym iść na to piwo, skoro wszyscy chłopcy będą dziś na
meczu?
– Nie wiem, może z Geísą?
– Widzę się z nią jutro w Starbucksie.
– Ok. Jak chcesz, querida. To ja idę wyciskać dla nas limonki do
caipirinhy i jedziemy zobaczyć przedstawienie, jakie da nam dziś
słońce.
Fernando wyłączył komputer oraz Seu Jorge, tym samym kończąc
swoją zmianę na recepcji. Kiedy zajechaliśmy na Arpoador, na skale
zasiadała już pokaźna widownia amatorów zachodów słońca:
turystów, carioca z poznanymi dziś na plaży gringas, zakochanych
w sobie od niedawna Brazylijczyków i przyjaciółek na babskich
wakacjach.
– A co z Thaís? – zapytałam Fernando, kiedy ten rozlewał
słodko-kwaśną cachaçę do plastikowych kubeczków.
– Jesteśmy tylko ficantes – odparł krótko.
– Ojoj, a myślałam, że to coś poważniejszego.
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okna widać było posąg Chrystusa Odkupiciela.

– Nie – odpowiedział jeszcze krócej i postanowiłam zatopić swój nos
w kubku caipirinhy zamiast wścibiać
. go w sprawy Fernando. z
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Czerwona kulka schodziła coraz niżej, jakby chciała wpaść
do naszego domu na Vidigal. Krzyczący sprzedawcy piwa i Matte
Leão zakłócali magię tego widoku, chociaż może nawet dodawali
mu trochę kolorytu. Siedzieliśmy z Peruwiańczykiem na fladze Brazylii
opróżniając butelkę domowej caipirinhy. Powoli cała Ipanema
zaczęła tańczyć i wirować. Nad moją pijaną już głową rozległy się
oklaski, kiedy słońce dotknęło oceanu i czerwone z wysiłku wpadło
w objęcia Dwóch Braci. Ci ukołysali je do snu, rozwijając jednocześnie
dywan ze światełek domów i hotelu Sheraton. Ten dywan czekał
na mnie, jednak z powodu wypitego alkoholu nie mogłam się ruszyć
w jego kierunku. Fernando opowiadał mi jakaś hostelową historię
z backpackersami w roli głównej, a ja próbowałam policzyć te
światełka, czy to może były już gwiazdy, sama nie wiem. Rozbawiony,
wsadził mnie do żółtej taksówki, która podwiozła mnie pod samo
dormitorium na górne łóżko, pierwsze po prawej.
***
Następne dni spędziłam jeżdżąc do Starbucksa i powtarzając za
Geísą różne zwroty i wyrażenia, ucząc się przekleństw, kiedy narzekała
na Tiago. Potem pracowałam nad opaleniem swojej pupy w nowym
brazylijskim stroju kąpielowym tuż przy Posto numer 9.

.
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Vamos marcar
alguma coisa

Panowała niepisana zasada,
że najpiękniejsi ludzie
przychodzili tutaj oglądać
innych najpiękniejszych ludzi.
Bardzo chciałam się do nich
zaliczać, dlatego codziennie
siadałam na Ipanemie, żeby
patrzeć na rozgrywki piłki
siatkowej. Któregoś dnia
spotkałam nawet Fernando.
Szedł po calçadas bez koszulki
trzymając w ręku białe havaiany.
Słonymi ustami pocałował mnie
w dwa policzki.
– Vamos marcar alguma coisa
– powiedział, ale nigdy więcej się
do mnie nie odezwał.
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W poniedziałek wybrałam się z Geísą do Centro. Chodząc
zatłoczonymi uliczkami, w tym najstarszą ulicą Rio – Rua de Ouvidor,
odpytywała mnie z portugalskich słówek: mamão, abacaxi, limão,
morango – wyliczałam owoce. Saia, camisa, guarda chuva
– wymieniałam części garderoby na wystawach. Camarão, frango,
feijão – czytałam menu z botequinho. Wypiłyśmy po kawie
w Confeitaria Colombo, cudownej starej kawiarni. Przeszłyśmy przez
Praça XV i patrzyłyśmy na promy odpływające do Niterói.
Podeszłyśmy pod kościół Candelária. Nie było tu bezpiecznie, wokół
biegały dzieci z plastikowymi torebkami i Geísa opowiadała mi
o wydarzeniach z 1993 roku, kiedy do śpiących na schodach
bezdomnych dzieci podjechała policja i zaczęła strzelać. Bez powodu
zginęło ośmioro nastolatków.
Rio de Janeiro miało dla mnie dwie twarze: z jednej strony było
to najbardziej sympatyczne i radosne miasto na świecie, naturalnie
piękne i niezwykle romantyczne, z drugiej – surowe i okrutne.
Niebezpieczne.
Popołudnie minęło nam w okolicach Praça Mauá oraz Gamboa.
Postanowiłyśmy zostać trochę dłużej, żeby zobaczyć samba de roda
na Pedra do Sal. Popijając caipirinhe z markują, siedziałyśmy na
kamiennych schodach słuchając zespołu. W poniedziałki na Pedra
było więcej turystów, aniżeli cariocas. Komórką nagrałam krótki film
i wysłałam go do Zumbi.
Od Geísy dostałam książkę Jorge Amado „Gabriela, cynamon
i goździki”. Od tej pory chodziłam z nią wszędzie. Tak samo było tego
dnia, kiedy numerem 158 wracałam z Botafogo i postanowiłam
zabrać swoją książkę do Jardim Botânico. Niedaleko stacji
telewizyjnej Globo znajdowała się ulica Rua Doutor Neves da Rocha,
przy której zatrzymał się taki sam autobus jak mój, tylko że wtedy był
znany jako numer 174. Był 2000 rok, dzień brazylijskich walentynek –
12 lipca i większość Brazylijczyków, zamiast na swoim ulubionym
kanale zobaczyć telenowelę – oglądało porwanie autobusu. Sandro
Rosa do Nascimento nie zginął na schodach Candelária, ale policja
zabiła go siedem lat później tego czerwcowego dnia. Wielu
Brazylijczyków nigdy potem nie wsiadło do autobusu komunikacji
miejskiej.
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Jest takie miejsce w Rio de Janeiro, które bardzo lubię. Jeśli pojechać
w stronę Lapa i wysiąść tuż przed białym
.
akweduktem, skręcając
w Rua Joaquim Silva tuż przy Rua Riachuelo i Irish Pub (Przy Irish Pub
kręcono finałową scenę karnawału do filmu „Rio, eu te amo”), można
dojść do Escadaria Selarón. Historia człowieka, który przez całe życie
układał kolorowe płytki na schodach prowadzących do swojego
domu interesuje wszystkich turystów. Mnie, jako pisarkę
zafascynowała historia innej pisarki Laurindy Santos Lobo i jej
wystawnych przyjęć wydawanych w pałacu przy Rua Murtinho Nobre.
Siedziałam i patrzyłam na ruiny jej pięknego domu, nazywane dziś
Parqe das Ruinas. Marszałkowa Elegancji – tak mówiono o tej
feministce.

Chciałabym być taka jak ona, myślę sobie, kiedy ruszam
w poszukiwaniu dekadencji w którejś z malutkich kafejek w Santa
Teresa. Boję się malandros, ale wmawiam sobie, że oni już nie istnieją,
że Lapa i Santa Teresa są teraz najmodniejszymi dzielnicami Rio.
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Idąc wzdłuż torów, po których jeździ żółty bonde, nie mogłam
się oprzeć wrażeniu, że Santa Teresa jest inna niż wszystkie dzielnice
Rio. Taka europejska, chyba trochę mniej szalona. Dostałam nawet
espresso w małej filiżance z ciasteczkiem na spodku. Cisza
i artystyczny charakter tego miejsca podsunęły mi pomysł na
zakończenie mojej książki i zadowolona wracałam na popołudniową
drzemkę do hostelu.
Po długiej ciszy wreszcie dostałam wiadomość od Zumbi. Wszystko
układało mu się dobrze, miał wielu studentów i już tylko czasem
dorabiał sobie roznosząc po plaży ulotki zapraszające gringos do
klubu Rio Scenarium. Mówił, że zostaje w Rio na zawsze. Czy zawsze
zamierzał mieszkać z rodzicami Manueli w Vila Isabel?
Zumbi mówił mi o jednym miejscu, które koniecznie muszę zobaczyć
w Rio – Complexo do Alemão. W 1950 roku Leonard Kaczmarkiewicz
sprzedał ziemię znajdującą się w okolicach Bonsucesso. Jego blond
włosy oraz nazwisko, którego w Brazylii nikt nie umiał wymówić
sprawiły, że zamiast Polonês, mówili o nim Niemiec – Alemão. Zumbi
lubił takie historie i był bardzo podekscytowany przejażdżką
czerwonymi wagonikami z logo lodów Kibon nad kompleksem
faweli. Dla mnie była to… kolejna fawela, którą miałam odwiedzić
czując się w pozycji uprzywilejowanej turystki w stosunku do
biednych mieszkańców osiedla i myśląc o tym, że takie atrakcje
turystyczne nie powinny być tworzone. Jednak wsiadłam
do autobusu i udałam się na północ. Znowu było mi dobrze, bo açaí
kosztowało 5 reali. Wsiadłam w zbudowany w 2011 roku wyciąg
nad domami mieszkańców Complexo, który miał ułatwić kobietom
wnoszenie zakupów pod strome zbocza faweli. To było kiedyś
najniebezpieczniejsze miejsce w Rio i odział aż 3000 żołnierzy BOPE
był zaangażowany w operację oczyszczania Complexo z
narkotykowej mafii w 2010 roku. Czerwona gondola kołysała się nad
ceglanymi domami z niebieskimi pojemnikami na wodę stojącymi na
dachu. Adeus, Baiana, kolejne mijane stacje kolejki nie miały dla mnie
aż takiego znaczenia, bo właśnie sobie wyobrażałam jak to jest żyć
w miejscu z kołyszącymi się właścicielami aparatów fotograficznych
nad głową.
***
Wracałam zmęczona i przytłoczona. W hostelowej recepcji Fernando
siedział bez koszulki, bo na dworze było zbyt gorąco, żeby tracić siły
na podejmowanie decyzji o tym, w co się ubrać. Popijał caipirinhę,
więc już zgadywałam, że wieczorem szykowała się jakaś impreza.
– Dziś otrzymasz kompleksowy kurs tańca – oznajmił mi, sięgając po
gitarę i zaczynając jakieś wesołe akordy. – Forró i samba. Jedziemy
na Lapa.
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Chodź,
zabiorę cię do

Rio de JAneiro
opowiadanie

.
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Super. Znałam już lambadę, więc czemu nie dodać do tego forró
i samby.
.
– Ok, tylko wezmę prysznic – odpowiedziałam i dwie godziny później
siedzieliśmy w salonie czekając na taksówkę. Fernando zorganizował
grupę kilku hostelowych gości, którzy też chcieli jechać zobaczyć
pokazy forró w Clube dos Democráticos przy Rua Riachuelo oraz
zatracić się w ulicznej sambie pod Arco da Lapa.

Starczewska.com

Noc była ciepła. Właściwie za ciepła, bo już czułam jak po kręgosłupie
spływała mi strużka potu. Staliśmy na ulicy i trzymając w dłoni
plastikowe kubki z wódką z markują lub truskawkami, łapaliśmy rytm
ulicznych bębnów. Clube dos Democráticos znajdował się w
niepozornym budynku, trochę przypominającym te na Baixa-Chiado
w Lizbonie. Wysokie schody prowadziły do sali, gdzie grała muzyka.
Ciała tańczące na parkiecie były bardziej powolne niż te szalejące na
zewnątrz. Te ciała były bardzo skupione. Skupione na sobie
nawzajem, bez oglądania się za kimś, tak, jak robili to tancerze samby
– czy na pewno ktoś patrzy? Czy w zasięgu mego wzroku jest jakiś
przystojny mężczyzna? Tancerze forró mieli siebie i tylko siebie.
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Nikt też nie zwrócił na nas uwagi – grupki gringos nie wiedzących
co ze sobą zrobić i stwierdzających, że najlepszym pierwszym
krokiem do forró będzie kolejna szklanka caipiroski.
Zostałam poproszona do tańca przez pewnego baiano w średnim
wieku. Bardzo chciał mnie nauczyć kroków, co było miłe z jego strony.
Czułam się jak na eleganckim balu, podczas gdy na zewnątrz szalał
uliczny tłum. Po jakimś czasie i my do niego dołączyliśmy, gubiąc się
po drodze i odnajdując.
– Co się stało? – spytałam Austriaczkę, która cała we łzach wróciła
z wyprawy po kubek caipiroski od ulicznego sprzedawcy.
– Jakiś dzieciak przebiegł mi drogę i zerwał z szyi łańcuszek, który
miałam! – odpowiedziała.
Głupio mi było, bo już nic nie mogliśmy zrobić oprócz postawienia
dziewczynie dużego drinka na podwójnej wódce. Sama stwierdziłam,
ze wypiję jeszcze jeden taki napój. A potem stwierdziłam, że
zgubiłam moją grupę.
– Tudo bem? – spytał mnie. Byliśmy przy barze Esquina. „No, nie do
końca”, pomyślałam.
Marcelo rozstał się niedawno ze swoim chłopakiem i szukając
szczęścia w sobotnią noc, niestety natrafił na mnie.
Był sympatycznym studentem architektury. Wysokim brunetem
o piwnych oczach. W szortach i havaianach wyglądał młodziej, niż
każdy mógłby przypuszczać. Nosił aparat ortodontyczny i ciągle się
uśmiechał. Weszliśmy razem do Esquina. Cała noc upłynęła nam
w dyskotece.
– A więc piszesz książkę – zapytał, kiedy wyszliśmy przed klub.
Już świtało. Lapa była brzydka o tej porze dnia.
– Właściwie już kończę – czułam się niesamowicie zmęczona.
–Rio jest najlepszym miejscem do poszukiwania pisarskiego
natchnienia – powiedział Marcelo otwierając przede mną drzwi żółtej
taksówki. – Valeu – powiedział do taksówkarza, który myślał, że wiezie
kolejną zakochaną parę do motelu Panda. – Wysiądę przy Rua
Vinicius de Moraes, ok?
– Tudo bem – odpowiedziałam.
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I pojechaliśmy mijając Flamengo i Botafogo,
.
Pão de Açúcar i hotel
Copacabana Palace. Carlos Drummond de Andrade pomachał mi
ze swojej ławki. Spojrzałam na Arpoador i zobaczyłam
pomarańczową mgiełkę. Wbiegłam szybko do hostelu i otworzyłam
na oścież okno w salonie. Patrzyłam na wschód słońca nad Ipanemą.
***
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Plik. Zapisz. Zamknęłam komputer i jeszcze raz rzuciłam okiem
na ocean. Obok stolika stał już mój plecak. Zapakowałam do niego
laptop z historiami o Marcelo, Geísie, Fernando, Ricardo i Facundo.
Siedząca na recepcji dziewczyna uśmiechnęła się do mnie. Zumbi
przyjechał, żeby odwieźć mnie na lotnisko.
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Nie zrozumiałeś jakiś słów?

Słowniczek.

Tutaj znajdziesz również
objaśnienia wszystkich
miejsc oraz opisy postaci.
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Açaí – jagody açaí rosną na
tropikalnych terenach Ameryki
Południowej. W Rio de Janeiro (i
w całej Brazylii) serwuje się
mrożoną pulpę z tych owoców.

Copacabanie.

Anitta – brazylijska gwiazda pop.

Bonde – żółty tramwaj, który
jeździł po Santa Teresa od końca
XIX wieku do roku 2011, kiedy to
jego funkcjonowanie zostało
przerwane z powodu
śmiertelnego wypadku, jaki
zdarzył się podczas jazdy. W 2015
bonde powrócił na tory Santa
Teresy.

Antarctica – popularna marka
brazylijskiego piwa.
Assembleia de Deus – kościół
zielonoświątkowy w Brazylii.
Mimo, że kraj jest w większej
części katolicki, to kościoły
protestanckie cieszą się dużą
popularnością.
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Baiano – mężczyzna pochodzący
ze stanu Bahia w Brazylii.
Beltrame – José Mariano
Beltrame jest Sekretarzem
Bezpieczeństwa Rio de Janeiro,
który wprowadzał projekt
umieszczenia jednostek UPP w
fawelach.
Bibi Sucos – sieć popularnych
knajp, w których można kupić
soki oraz, podobno najlepsze,
açaí.
Big Bi – sieć barów, w których
można kupić soki, kanapki,
hamburgery oraz açai.
Bob’s burger – to pierwsza
brazylijska sieć fast foodów
założona przez Roberta
Falkenburga, tenisistę, zwycięzcę
Wimbledonu w 1948 roku. Dziś
restauracje Bob’s można spotkać
w Chile, Brazylii, Portugalii i
Angoli, natomiast pierwsza
została otwarta przy Rua
Domingos Ferreira na
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Bolinhos de bacalhau – krokieciki
z dorsza, bardzo popularna
przekąska w Brazylii.

BOPE – Batalhão de Operações
Policiais Especiais to specjalnie
wyszkolone elitarne jednostki
policji do walki, między innymi, z
gangami narkotykowymi. Historię
funkcjonowania oddziałów
opowiadają dwa świetne filmy:
Tropa de Elite z 2007 roku oraz
Tropa de Elite 2 z 2010 roku.
Botequinho – boteco, botequim
to nazwy dla baru. Botequinho to
po prostu małe boteco. W Brazylii
boteco było miejscem spotkań
bohemy i artystów
przychodzących tutaj, żeby
porozmawiać oraz napić się
piwa.

.

Brad Pitt w Vidigal – w 2013 roku
w Rio rozeszła się pogłoska, że
Brad Pitt za 1 mln R$ kupił dom z
widokiem na ocean w faweli
Vidigal. Pogłoska nie została
potwierdzona, jednak pojawiły
się kolejne mówiące o tym, że
ziemię w tej części Rio kupiła
także Madonna.
Brahma – popularna marka
brazylijskiego piwa.

Starczewska.com

Brigadeiros – słodycze popularne
w Brazylii – kuleczki z kakao i
skondensowanego mleka
otoczone czekoladowymi
wiórkami.
Cachorro quente – po
portugalsku: hot dog.
Caetano Veloso – brazylijski
piosenkarz, kompozytor,
gitarzysta.
Caipirinha – drink z limonek,
cukru trzcinowego i cachaçy.
Caipiroska – drink z limonek,
cukru trzcinowego i wódki.
Canarinhos – kanareczki. Tak
potocznie nazywani są
zawodnicy narodowej
reprezentacji Brazylii (z powodu
żółtych koszulek).
Candelária – piękny kościół w
centrum Rio de Janeiro, w
którym sławni Brazylijczycy
upodobali sobie zawieranie
małżeństw. W 1993 roku policja
zabiła ośmioro bezdomnych
dzieci śpiących na schodach tego
kościoła. Nie wiadomo, czy była
to zemsta oraz co właściwie było
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przyczyną tego wydarzenia.
Jednym z dzieci, które przeżyły
masakrę był Sandro Rosa do
Nascimento, który 7 lat później
porwał autobus komunikacji
miejskiej, na kilka godzin biorąc
zakładników oraz śmiertelnie
raniąc jednego z nich.
Carioca – określenie używane dla
mieszkańca Rio de Janeiro.
Słowo pochodzi od języka Tupi –
języka w którym mówili rdzenni
mieszkańcy Brazylii.
Carlos Drummond de Andrade –
brazylijski poeta. Pomnik
przedstawiający go siedzącego
na ławce znajduje się przy plaży
Copacabana.
Chopp – sposób podawania piwa.
W barach jest nalewane do
małych szklaneczek. Często
kelner chodzi po barze
dolewając klientom dopóki ci nie
powiedzą stop.
Clube dos Democráticos – to
popularny lokal na Lapa, w
którym można pójść na imprezy
forró.
Comanda – kiedy w Brazylii
pójdziemy do dyskoteki lub
restauracji, na wejściu
otrzymamy comandę – listę
zamówień. Kelner będzie
zaznaczał ilość skonsumowanych
napojów na kartce, a przy wyjściu
trzeba będzie uregulować
rachunek.

.
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Confeitaria Colombo – znajdująca
się w centrum miasta Confeitaria
Colombo to jedna z najstarszych
kawiarni w Rio de Janeiro.
Uważana za jedną z 10
najpiękniejszych na świecie.
Została założona przez
Portugalczyków w 1894 roku.

płytek znalezionych na
wysypiskach i budowach, potem
zaczął otrzymywać paczki od
ludzi z całego świata. Dziś schody
pokrywa kolekcja ponad 2000
płytek. 10 stycznia 2013 roku
Selarón został znaleziony martwy
na schodach, które stworzył.

Convivência – styl życia
polegający na byciu w harmonii z
innymi ludźmi.

Estou chegando – Brazylijczycy, a
zwłaszcza mieszkańcy Rio, słyną
z tego, że nie są punktualni.
Często używają określenia: estou
chegando, co znaczy: właśnie
jadę. Jednak nie należy brać tego
zbyt poważnie.

Czarny Orfeusz – film
wyreżyserowany przez
francuskiego reżysera Marcela
Camusa. W 1960 roku otrzymał
Oscara za najlepszy film
nieanglojęzyczny. Fabuła filmu
oparta jest na greckim micie o
Eurydyce i Orfeuszu, natomiast
akcja dzieje się Rio de Janeiro:
Santa Teresa oraz Morro da
Babilônia. Film jest oparty na
sztuce teatralnej pod tytułem
Orfeu da Conceição napisanej
przez Viniciusa de Moraesa w
1954 roku. Muzykę napisał Tom
Jobim. Sztuka została
wystawiona w 1956 roku w Teatro
Municipal, a za scenografię
odpowiedzialny był sam Oscar
Niemeyer.
Devassa – sieć barów serwujących
piwo oraz jedzenie.
E aí, gatinha! – można to
przetłumaczyć na: cześć,
koteczku! Popularny zwrot,
którym mężczyźni w Brazylii
zwykli zaczepiać kobiety.
Escadaria Selarón – chilijski
artysta układał kolorowe płytki na
schodach do swojego domu od
1990 roku. Na początku używał
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Feijoada – to narodowa
brazylijska potrawa: gulasz z
czarnej fasoli i mięsa podany z
ryżem, farofą (maką z manioku) i
kapustą.
Ficantes – para, która spotyka się
bez zobowiązań.
Fio dental – rodzaj bikini.
Dosłownie znaczy: nić
dentystyczna.
Flamengo i Botafogo – to dwie
najbardziej rywalizujące ze sobą
drużyny piłkarskie w Rio.
Czerwono-czarna koszulka
Fernando może świadczyć o tym,
że jest on kibicem Flamengo.
Forró – popularny taniec
pochodzący z północnowschodniej Brazylii.

Funk carioca – funk carioca
powstał w latach 70’. Jego styl
jest zainspirowany amerykańskim
funkiem oraz rytmami miami
bass, freestyle i muzyką
pochodzącą z Afryki. Imprezy, na
których grany jest funk carioca
nazywane są baile de funk.
Galeão – nazwa
międzynarodowego lotniska w
Rio de Janeiro: Aeroporto
Internacional Tom Jobim: RIO
Galeão.
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Globo – to jedna z największych
stacji telewizyjnych w Brazylii.
Globo biscoitos – popularne
ciastka z mąki maniokowej
sprzedawane na plażach Rio.
Grupo Revelação – zespół
wykonujący muzykę w stylu
samby istniejący od 1991 roku.
Piosenka wspomniana w tekście
to „Deixa acontecer”.
Guaraná Antarctica – napój
gazowany z guarany.
H. Stern – to luksusowa firma
jubilerska w Brazylii. Jej salon
znajduje się na Ipanemie przy
Rua Viscone da Pirajá 490.
Została założona przez Niemca
Hansa Sterna w 1945 roku.
Hotel Copacabana Palace –
ekskluzywny, pięciogwiazdkowy
hotel. Występuje w filmie z 1933
roku pod tytułem Karioka,
będącego pierwszym wspólnym
występem Freda Astaire'a i
Ginger Rogers, którzy tańczą na
balkonie hotelu.
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Jan Lechoń – mieszkał w Brazylii
w latach 40’. Napisał piękny
wiersz o Rio de Janeiro:
Natura jako słońce stanęła w zenicie,
Ziemia, niebo i morze razem wznoszą pean.
Jak dywan srebrnej piany, błyszczący w błękicie,
Rozwija się i zwija przepyszny ocean.
Pośród kwiatów jak drzewa i ptaków jak kwiaty
Zapachów tajemniczych tren płynie bogaty,
W powietrzu różnobarwnych rój zawisł motyli.
Więc wzrok swój utęskniony podnosisz do góry
I wtedy widzisz niebo, prawdziwe, bez chmury,
I wszystko coś przecierpiał, zapomnisz w tej chwili

Jeitinho brasileiro – to dosłownie
sposobik Brazylijczyków na
obejście prawa lub naginanie go
do swoich potrzeb.
João Gilberto – współtwórca
gatunku muzycznego bossa
nova. Gilberto zyskał uznanie w
oczach Toma Jobima i Viniciusa
de Moraesa i w 1958 mógł
zrealizować pierwsze nagrania.
Jorge Amado – brazylijski pisarz.
Pochodził ze stanu Bahia,
dlatego wiele z jego książek
opisuje życie na prowincji i pracę
na plantacjach. Taka też jest
„Gabriela, cynamon i goździki”.
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Julian Tuwim – przypłynął do
Brazylii na statku Angola w 1940
roku. W tym czasie przebywało w
Rio wielu polskich twórców.
Obok Tuwima i Lechonia także
Kazimierz Wierzyński, Michał
Choromański, Jan Kiepura. W Rio
Tuwim pisał swoje dzieło „Kwiaty
Polskie”. W jednym akapicie
wspomina również o Rio de
Janeiro:
O, Rio nocy nieruchomych,
I brzasków z rozpalonej miedzi,
Przezłacającej się w spiekotę!
Kto Cię wymyślił? Kto wybredził?
Chyba ocean swym bełkotem
Wmówił Cię brzegom łatwowiernym
I wrzeźbił w ziemię cud bezmierny…
A inni mówią – i uwierzę –
Że to Stworzyciel na spacerze
Pijanym krokiem cię wytańczył
Gubiąc po drodze palmy, skały,
Murzynów, kwiaty i upały…
Błogosławiona eskapado!
Dziękuję. Muito obrigado
Karaluchy – po ulicach Brazylii
biega pełno karaluchów.
Kilograma – sieć popularnych w
Brazylii restauracji
samoobsługowych, w których
sprzedaje się jedzenie na
kilogramy.
Kolekcja Conversów Oscara
Niemeyera – w wieku 104 lat
Oscar Niemeyer zaprojektował
wygląd linii Conversów. Beżowe
buty z czerwonymi wstawkami
mają ręcznie napisany słynny
tekst Oscara (ten sam, który
cytuje Ricardo):
„Não é o ângulo reto que me atrai.
Nem a linha reta, dura, inflexível,
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criada pelo homem. O que me atrai é a
curva livre e sensual. A curva que
encontro nas montanhas do meu País,
no curso sinuoso dos seus rios, nas
ondas do mar, nas nuvens do céu, no
corpo da mulher preferida.”
La Laje – bar w faweli Vidigal z
pięknym tarasem i widokiem na
miasto powstały w 2014 roku.
Lambada – singel francuskiego
zespołu muzycznego Kaoma
wydany w 1989 roku "Oryginalny
tytuł to: „Chorando Se Foi”.
Lula – Luiz Inácio Lula da Silva,
prezydent Brazylii w latach
2003-2011.
Lobo – po portugalsku lobo
znaczy wilk.
Malandro – niegrzeczny chłopiec.
Styl życia prowadzony przez
drobnych złodziei, złoczyńców,
niewiernych mężczyzn, którzy
spędzali życie na oszustwach i
lenistwie. W latach 50’ Lapa i
Santa Teresa były dzielnicami, w
których najczęściej można było
spotkać malandros.
Matte Leão – marka napoju
herbacianego z mate.
Pomarańczową etykietę z lwem
można spotkać wszędzie na
plażach Rio.
Mercadinho – mały supermarket.
Brazylijczycy uwielbiają dodawać
–inho do słów tworząc w ten
sposób zdrobnienia. I tak livrinho
będzie książeczką, garafinha –
buteleczką itd.

Moonkraker – film o przygodach
Jamesa Bonda z 1979 roku. Jedna
ze scen rozgrywa się na Pão de
Açúcar.
Morena – jest to określenie
kobiety o ciemnych lub
kasztanowych włosach, mającej
również ciemniejszy odcień
skóry.
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Niterói – miasto Niterói z Rio de
Janeiro łączy most. Tutaj znajduje
się Museu de Art Contemporânea
zaprojektowane przez Oscara
Niemeyera.
Oscar Niemeyer – sławny
brazylijski architekt,
przedstawiciel architektury
modernistycznej. Projektował
wygląd stolicy – Brasilii, w tym
charakterystycznej katedry Matki
Bożej z Aparecidy oraz Museu de
Arte Contemporânea w Niterói.
Żył w latach 1907-2012.
Ostatni przystanek: 174 – to film
opisujący życie Sandro Rosa do
Nascimento oraz wydarzenia z 12
czerwca 2000 roku, kiedy to
niedaleko stacji Globo Sandro z
bronią w ręku porwał autobus
linii 174 (potem zmieniono nazwę
na 158 z powodu złych skojarzeń).
Na godziny uwięził w nim kilkoro
zakładników. Z powodu bliskości
stacji telewizyjnej, wiele ludzi
oglądało to wydarzenie na żywo.
Podczas nieudanej próby
odbicia, zginęła jedna osoba.
Miała na imię Geísa. Sam Sandro
został uduszony w policyjnym
aucie.
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Papier toaletowy – w Brazylii nie
można wrzucać papieru
toaletowego do sedesu.
Pão de queijo – typ słonego
ciastka zrobionego z mąki z
manioku oraz sera.
Paul Maximilien Landowski –
francuski rzeźbiarz polskiego
pochodzenia, który
zaprojektował pomnik Chrystusa
Odkupiciela w Rio de Janeiro.
Petrobras – największa firma
petrochemiczna w Brazylii
założona przez prezydenta
Getúlio Vargas w 1953 roku.
Posto numer 9 – zlokalizowany
na Ipanemie jest uważany za
najlepsze miejsce na plaży.
Praça Mauá – plac zlokalizowany
w centrum Rio. Od 1910 roku był
ważnym portem, jednak
dzielnicą brzydką i zaniedbaną.
Praça Mauá została
zrewitalizowana przed
Olimpiadą według założeń
projektu Porto Maravilha –
powstało tutaj Muzeum Jutra
(Museu do Amanhã).
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Praia de Macumba – plaża, na
której znajduje się wiele szkół
surfingowych. Samo słowo
Macumba jest pochodzenia
afrykańskiego i oznacza
instrument. Potem było używane
dla określenia praktyk religijnych
Afrykańczyków przywiezionych
jako niewolników do Rio de
Janeiro. Praia de Macumba
znajduje się niedaleko Recreio
dos Bandeirantes, którego nazwa
również jest ciekawa: Pedro
Alvares Cabral był portugalskim
żeglarzem, który w 1500 roku
jako pierwszy dopłynął do
Brazylii. Członkowie jego załogi,
którzy wybierali się w głąb lądu,
żeby poszukiwać złóż złota i
diamentów oraz handlować
indiańskimi niewolnikami
nazywali się Bandeirantes.
Recreio po portugalski znaczy
„rekreacja”.
Prysznic – Brazylijczycy uwielbiają
brać prysznic i w dobrym tonie
jest oferować go gościom.
Querida – tego zwrotu często
używa się zwracając do
ukochanej osoby.
Restauracje w faweli – w 2013
roku został wydany przewodnik
gastronomiczny po fawelach Rio
de Janeiro: Guia Gastronômico
das Favelas.
Rio Scenarium – to popularny bar
i dyskoteka na Rua do Lavradio
na Lapa. Znajduje się w pięknym
XIX-wiecznym budynku.
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Roberto Burle Marx – brazylijski
architekt sławny z powodu
swoich ogrodów znajdujących się
na obrzeżach Rio oraz projektu
charakterystycznego chodnika na
Copacabanie.
Samba de avião – piosenka
skomponowana w 1962 roku
przez Toma Jobima. Tytuł
dosłownie znaczy: samba z
samolotu. W 1999 roku lotnisko
Galeão oficjalnie zostało
nazwane imieniem Toma
Jobima.
Santa Teresa i Michael Jackson –
Michael Jackson w 1995 roku
nagrał tutaj (oraz w Salvadorze, w
stanie Bahia) teledysk do
piosenki „They don’t care about
us”. W faweli znajduje się pomnik
piosenkarza.
Seu Jorge – piosenka, którą grał
Fernando to
„Mina do Condomínio” znanego
piosenkarza Seu Jorge, który w
2002 roku zagrał w filmie Miasto
Boga.
Symfonia do Rio de Janeiro –
utwór autorstwa Billy Blanco i
Toma Jobima
Tropa de Elite – film z 2007 roku
(w 2010 powstała jego druga
część) w reżyserii José Padilha
(który również wyreżyserował film
Autobus 174). Tropa de Elite to
odziały BOPE, które powstały, aby
„wyeliminować” gangi
narkotykowe z faweli Rio. Film
opowiada o pracy tej „policji”.

UPP (Unidade de Polícia
Pacificadora) – to jednostki
policyjne ustanowione w tych
fawelach Rio de Janeiro, które
zostały spacyfikowane.
Valeu – coś w stylu: dzięki!
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Vamos marcar alguma coisa –
spotkajmy się kiedyś, zdzwońmy
się. Jeśli dwóch znajomych widzi
się na ulicy, koniecznie muszą się
zatrzymać, żeby chwilę pogadać.
W dobrym tonie jest rzucenie
czegoś w rodzaju: no, to teraz
musimy się spotkać któregoś
dnia, żeby nadrobić zaległość. W
praktyce nigdy do tego nie
dochodzi.
Vinicius de Moraes – brazylijski
kompozytor, który
współpracował z Tomem
Jobimem – razem stworzyli
między innymi piosenkę
„Garota de Ipanema”. Autor wielu
piosenek w stylu bossa nova,
między innymi tej śpiewanej
przez João Gilberto:
„Chega de saudade”.
Wojna Canudos – w północnej
części stanu Bahia w latach
1893-1897 około 30 000 osób pod
charyzmatycznym
przywództwem Antônio
Conselheiro stworzyło swoją
społeczność. Ponieważ Brazylia
od niedawna była republiką,
obawiano się, że taki ruch może
zagrażać nowopowstałemu
porządkowi politycznemu.
Władze wysłały wojsko, które
brutalnie zniszczyło Canudos.
Była to największa wojna
domowa w historii Brazylii.
Wydarzenia te opisuje Mario

49

Vargas Lllosa w swojej książce
„Wojna końca świata”. Co
ciekawe, kiedy żołnierze wrócili
do Rio de Janeiro po wypłatę za
wykonanie zadania, długo jej nie
otrzymywali. Osiedlili się więc na
wzgórzu nazywanym Morro da
favela, dzisiejszej Providêncii – tak
powstała pierwsza fawela w
Brazylii.
X-Tudo – rodzaj hamburgera
sprzedawanego w Brazylii
charakteryzującego się tym, że
ma mnóstwo dodatków – tudo
znaczy wszystko.
Złote Prawo – Lei Áurea, prawo
oficjalnie znoszące niewolnictwo
w Brazylii, podpisane przez
księżniczkę Izabelę w 1888 roku.
Zumbi – Zumbi das Palmares był
ostatnim (żył w XVII wieku)
przywódcą quilombos – osad
afrykańskich niewolników, którzy
uciekli z plantacji. Zumbi został
zgładzony 20 listopada 1695 roku
i dzień 20 listopada został
ogłoszony Dniem Świadomości
Ludzi Czarnych (Dia da
Consciência Negra). Samo słowo
Zumbi pochodzi od
afrykańskiego zumbe, który
oznacza ducha. Nie bez powodu
przyjaciel głównej bohaterki tak
naprawdę nigdy się nie pojawia…

Mapę miejsc
możesz znaleźć
pod tym linkiem

Aeroporto Internacional
Tom Jobim: RIO Galeão
Alto Vidigal
Arco da Lapa
Arpoador
Avenida Niemeyer
Avenida Nossa Senhora de
Copacabana
Avenida Princesa Isabel
Barra Da Tijuca
Bob’s burger
Café del Mar
Cafeína – kawiarnia
Candelária
Castelo das Pedras
Clube dos Democráticos
Complexo do Alemão
Confeitaria Colombo –
kawiarnia
Devassa – bar
Escadaria Selarón
Esquina bar
hotel Copacabana Palace
Irish Pub
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Jacarepaguá
Jardim Botânico
Kino Roxy
La Laje – bar
Leblon
Leme
Morro da Babilônia
Novo Leblon
Parqe das Ruinas
Pedra da Gávea
Pedra do Sal
pomnik Carlosa Drummond
de Andrade
Posto numer 9
Praça Mauá
Praça XV
Praia de Macumba
Recreio dos Bandeirantes
Rio Scenarium
Rocinha
Rua de Ouvidor – najstarsza
ulica w Rio
Rua Djalma Ulrich nr 201 –
mieszkanie Tuwima

Rua do Mengão, Santa
Marta – restauracja Do
Zequinha
Rua Miguel Lemos – Bibi
Suco
Rua Nascimento Silva 107 –
mieszkanie Toma Jobima i
Viniciusa de Moraes
Rua República do Peru
Rua Vinicius de Moraes
numer 49 – cafe Veloso, dziś
Garota de Ipanema
Rua Viscone da Pirajá 490
salon H.Stern
Santa Teresa
Shopping Santa Clara 33 –
tu można znaleźć duży
wybór bikini
Universidade Federal do Rio
de Janeiro
Vidigalalbergue
Vila Isabel

http://bit.ly/RioMapa

facebook.com/starczewskacom
instagram.com/wstarczewska
twitter.com/wstarczewska
medium.com/@wiola.starczewska
Poznajmy się!

Czy
podobała
ci się
podróż?
Czy poczułeś smak caipirinhy,
rytm samby i klimat Cidade
Maravilhosa? Czy polubiłeś jego
mieszkańców i wyobraziłeś sobie
jego historię?
Więcej opowieści o Brazylii oraz
innych podróżach przeczytasz na
moim blogu: starczewska.com.
Napisz mi „cześć!” na:
wiola.starczewska@gmail.com
lub w social media:
facebook.com/starczewskacom
instagram.com/wstarczewska
twitter.com/wstarczewska
medium.com@wiola.starczewska
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