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Rozdziaï 5.

Czy ïatwo byÊ anonimowÈ towarzyszkÈ ĝycia Ăwiatowej sïawy? Niektórzy sÈ przekonani, ĝe bezimienni towarzysze znanych osobistoĂci
muszÈ siÚ czuÊ nagminnie marginalizowani i niedoceniani, jak bure
kury w obecnoĂci imponujÈcego koguta. Gdy przez wzglÈd na lĂniÈce
upierzenie i wspaniaïe poranne arpeggio kogut przykuwa caïÈ uwagÚ, czy kura nie miaïaby czasem prawa zamarzyÊ o tym, by choÊ na
chwilÚ teĝ znaleěÊ siÚ w centrum zainteresowania?
W przypadku tej konkretnej kury: nie.
W moim wïasnym maïym Ăwiatku zwanym Dĝokhang osiÈgnÚïam
juĝ szczyt sïawy. W Café Franc spotykam siÚ z hoïdami godnymi
rinpocze! I choÊ Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ pojawia siÚ czÚsto w telewizji,
musi teĝ znosiÊ ciÈgïe bïyski fleszy i mikrofony podsuwane pod nos
dwadzieĂcia cztery godziny na dobÚ. Musi odpowiadaÊ na niesïabnÈcy potok pytañ dziennikarzy, którzy wiÈĝ na nowo proszÈ, by wyjaĂniaï podstawy buddyzmu — to tak, jakby profesor fizyki stosowanej
musiaï nieustannie recytowaÊ tabliczkÚ mnoĝenia. Fakt, ĝe Dalajlama jest w stanie robiÊ to z autentycznÈ ĝyczliwoĂciÈ i poczuciem
humoru, mówi wiele nie tylko o jego indywidualnych cechach, ale
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takĝe o wartoĂci praktyki buddyjskiej — nakierowanej w szczególnoĂci na doskonalenie siÚ w cierpliwoĂci!
Tak kotegorycznie — przepraszam, chciaïam powiedzieÊ: kategorycznie — wzbraniam siÚ przed sïawÈ, bo juĝ raz znalazïam siÚ w centrum zainteresowania mediów. ByÊ moĝe zaskoczy CiÚ ta informacja.
Jak to? — spytasz. — To kotka Dalajlamy pojawiïa siÚ na stronach
„Vanity Fair”, moĝe nawet w obiektywie samego Patricka Demarcheliera? Albo muskaïa wÈsiki i podwijaïa pod siebie z wystudiowanÈ nonszalancjÈ dïugie szare ïapki, zaprosiwszy uprzednio czasopismo „Hello!” do swojego rozkosznego buduaru w Himalajach?
Z przykroĂciÈ muszÚ przyznaÊ, ĝe to nie kolorowe czasopisma skierowaïy na mnie swojÈ uwagÚ. ZdjÚcia? Owszem. Reportaĝe o gwiazdach?
Niestety nie.
Wszystko zaczÚïo siÚ pewnego wiosennego poranka, gdy Jego
¥wiÈtobliwoĂÊ zakoñczyï medytacjÚ godzinÚ wczeĂniej niĝ zwykle
i zaczÈï siÚ szykowaÊ do wyjĂcia. Tego rodzaju zmiana nie byïa niczym niespotykanym — Dalajlama czÚsto gdzieĂ wyjeĝdĝaï lub odprawiaï najróĝniejsze ceremonie. Ale tego ranka, choÊ obaj asystenci
stawili siÚ w pracy wczeĂniej, nie zauwaĝyïam szofera. Stwierdziïam,
ĝe Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ nigdzie w takim razie nie wyjeĝdĝa. Z przeciwnej strony dziedziñca dobiegïy mnie Ăpiewy mnichów i uznaïam,
ĝe nie wybiera siÚ teĝ jak zwykle do ĂwiÈtyni. Gdy dyrektor protokoïu
zaczÈï kontrolÚ zabezpieczeñ, parkingu i tego typu rzeczy, zrozumiaïam, ĝe spodziewamy siÚ goĂci. Kto to miaï byÊ?
ZaczÚïy siÚ zjeĝdĝaÊ auta, z których wysiadali reporterzy i ekipy
telewizyjne reprezentujÈce najróĝniejsze miÚdzynarodowe koncerny
medialne. Poprowadzono ich ĂcieĝkÈ, która za ĂwiÈtyniÈ wchodziïa
w las. Zaraz potem pojawiïa siÚ informacja, ĝe nadjeĝdĝa samochód
wiozÈcy goĂcia Jego ¥wiÈtobliwoĂci. Dalajlama zaczÈï schodziÊ na
dóï, a za nim Tenzin, Chogyal i prowadzony na smyczy Kyi Kyi.
Ciekawiïo mnie, co siÚ dzieje, wiÚc poszïam za nimi.
Docieraïy do mnie urywki rozmów na temat goĂcia: „kampania
Wolny Tybet”, „Order Imperium Brytyjskiego”. Mówiono o dziaïalnoĂci charytatywnej, a takĝe o skromnym ĝyciu dzielonym miÚdzy
dwa domy: w Londynie i w Szkocji.
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W tej samej chwili, w której Dalajlama wyszedï na zewnÈtrz,
nadjechaï jego goĂÊ: szykowna pani o jasnych, siÚgajÈcych ramion
wïosach i twarzy emanujÈcej energiÈ. Nie byïa ubrana z formalnÈ
elegancjÈ, jak wiÚkszoĂÊ przybywajÈcych do Jego ¥wiÈtobliwoĂci, ale
miaïa na sobie impregnowanÈ sportowÈ kurtkÚ, spodnie khaki i brÈzowe buty turystyczne.
Znasz mnie juĝ, Drogi Czytelniku, wystarczajÈco dobrze, by wiedzieÊ, ĝe nigdy nie zdradzam toĝsamoĂci osób odwiedzajÈcych Jego
¥wiÈtobliwoĂÊ. Powiedzmy wiÚc tylko, ĝe tym razem przyjechaïa fantastyczna brytyjska aktorka, która miaïa na swoim koncie wiele ról
telewizyjnych i teatralnych oraz pracowaïa na rzecz kilku szlachetnych spraw.
Po tradycyjnym powitaniu Dalajlama i jego goĂÊ poszli w stronÚ
lasu. Ruszyïam za nimi, zaĂ w dyskretnej odlegïoĂci peleton zamykaïa pozostaïa czÚĂÊ ekipy.
— Z caïego serca dziÚkujÚ Waszej ¥wiÈtobliwoĂci za poparcie —
powiedziaïa aktorka.
— Deforestacja to nasz wspólny problem — odparï Dalajlama.
— CieszÚ siÚ, ĝe mogÚ pomóc.
Brytyjka zaczÚïa mówiÊ, ĝe lasy to przecieĝ „zielone pïuca” Ziemi,
niezbÚdne, by zamieniaÊ dwutlenek wÚgla w tlen. Powierzchnia lasów kaĝdego dnia radykalnie siÚ kurczy, ustÚpujÈc miejsca plantacjom kukurydzy czy palm oliwnych, co prowadzi do erozji gleby
i zanieczyszczenia ěródeï wody, a takĝe ma negatywny wpïyw na
bioróĝnorodnoĂÊ. Aktorka wyjaĂniïa, ĝe wiele gatunków, takich jak
na przykïad orangutany, jest obecnie zagroĝonych, bo zwierzÚta
majÈ coraz mniej miejsca do ĝycia.
— Ochrona lasów nie jest jedynie kwestiÈ pieniÚdzy — powiedziaïa. — Potrzebna jest teĝ ĂwiadomoĂÊ i edukacja. Musimy zmotywowaÊ jak najwiÚcej ludzi do dziaïania, a przynajmniej do poparcia
idei ponownego zalesiania. Poparcie Waszej ¥wiÈtobliwoĂci, jako
osoby znanej i cieszÈcej siÚ ogromnym szacunkiem, pomoĝe nam
dotrzeÊ do wiÚkszej liczby osób.
Dalajlama ujÈï rÚkÚ aktorki i powiedziaï:
— Moĝemy poïÈczyÊ siïy, bo wspólnie uda nam siÚ wiÚcej osiÈgnÈÊ. Okazaïa pani ogromnÈ szczodroĂÊ, wspierajÈc tak znaczÈco tÚ
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sprawÚ. A pani wsparcie kampanii Wolny Tybet i innych akcji charytatywnych naprawdÚ budzi podziw.
Aktorka wzruszyïa skromnie ramionami.
— Po prostu uwaĝam, ĝe tak trzeba.
SzliĂmy przez las. Po obu stronach Ăcieĝki towarzyszyï nam kobierzec pierwiosnków i wielkie krzewy rododendronów obsypane
ekstrawaganckim róĝowym i czerwonym kwieciem.
— JeĂli wpadniemy w szpony konsumpcjonizmu, istnieje ryzyko, ĝe zniszczymy to wszystko — powiedziaïa aktorka, zataczajÈc
rÚkÈ wokóï siebie.
Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ pokiwaï gïowÈ z aprobatÈ.
— PrzyĂwieca pani bardzo dobra motywacja: dawaÊ i nie oczekiwaÊ nic w zamian.
— To akurat nie problem. Moim zdaniem poszczÚĂciïo mi siÚ,
ĝe mogÚ dawaÊ.
Na te sïowa Dalajlama parsknÈï Ămiechem, a aktorka spojrzaïa
na niego pytajÈco.
— Wasza ¥wiÈtobliwoĂÊ nie jest tego samego zdania?
— Jest pani szczÚĂliwa — zgodziï siÚ Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ. — Ale
czy siÚ pani poszczÚĂciïo? Chyba nie. W buddyzmie kierujemy siÚ
zasadÈ karmy, prawem przyczyny i skutku. Bez przyczyny nie moĝe byÊ skutku, takiego jak na przykïad sukces.
— Przez wiele lat pracowaïam ciÚĝko na swojÈ karierÚ — przyznaïa. — Mam za sobÈ doĂÊ trudne chwile.
— Takie rzeczy jak ciÚĝka praca nazwalibyĂmy raczej „warunkami” — wyjaĂniï Dalajlama. — A nie przyczynami. Warunki sÈ
oczywiĂcie konieczne do wyksztaïcenia karmy, podobnie jak drzewo
potrzebuje do wzrostu gleby i wody. Ale bez karmicznej przyczyny,
bez poczÈtkowego nasienia skutek nie nastÈpi, niezaleĝnie od korzystnych warunków.
Aktorka uwaĝnie przysïuchiwaïa siÚ sïowom Dalajlamy. Rozmowa
przybraïa nieoczekiwany obrót, jak to czÚsto bywa, gdy Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ wyczuje, ĝe ktoĂ moĝe skorzystaÊ z okreĂlonej wiedzy.
— Skoro ciÚĝka praca to tylko warunek, co w takim razie stanowi
karmicznÈ przyczynÚ sukcesu? — spytaïa.
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Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ spojrzaï na niÈ z bezbrzeĝnÈ ĝyczliwoĂciÈ.
— SzczodroĂÊ — odparï. — Sukces, który obecnie przypadï pani w udziale, jest skutkiem wczeĂniejszej szczodroĂci. A szczodroĂÊ,
którÈ okazuje pani obecnie, oznacza, ĝe w przyszïoĂci odniesie pani
jeszcze wiÚkszy sukces.
WÚdrowaliĂmy ĂcieĝkÈ juĝ jakiĂ czas i zaszliĂmy duĝo dalej niĝ
kiedykolwiek sama odwaĝyïam siÚ zapuĂciÊ — do miejsca, w którym
las nagle siÚ urywaï, a naszym oczom ukazaï siÚ iĂcie ksiÚĝycowy
krajobraz: goïe skaïy i piaszczysta ziemia, do tego kilka dawno obumarïych pniaków w miejscu, w którym wczeĂniej pleniïa siÚ bujna
roĂlinnoĂÊ.
Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ i aktorka zatrzymali siÚ na chwilÚ. Przygotowano juĝ kilka doïków na potrzeby uroczystego sadzenia drzew.
Ustawiono przy nich sadzonki sosny i kilka taczek z ziemiÈ. Reporterzy stali w gotowoĂci, kamery wycelowane byïy w dwie nadchodzÈce osobistoĂci, które po wyjĂciu z lasu przemierzaïy wïaĂnie ugór.
Kamery zaterkotaïy, doïÈczyli do nas pozostali czïonkowie ekipy,
a ja tymczasem poczuïam, ĝe pilnie muszÚ udaÊ siÚ na stronÚ. Jako
kotka o doĂÊ wysokich wymaganiach w tych kwestiach, postanowiïam rozejrzeÊ siÚ za ustronnym zakÈtkiem, wyposaĝonym przy tym
w odrobinÚ luěnej ziemi. W miejscu, w którym trochÚ póěniej miaïa
siÚ odbyÊ sesja zdjÚciowa, rozciÈgaï siÚ duĝy transparent z logo organizacji charytatywnej zaïoĝonej przez aktorkÚ. Idealny parawan.
Niepostrzeĝenie czmychnÚïam za transparent. W jego zaciszu zobaczyïam rzÚdy sadzonek jodïy, takich samych jak te, które miaïy
za chwilÚ zostaÊ uroczyĂcie zasadzone. Tuĝ za nimi wznosiïo siÚ
ucieleĂnienie marzeñ kaĝdego kota: wielki kopiec ĝyznej, piaszczysto-ilastej ziemi.
Na sam ten widok podskoczyïam i z radoĂciÈ maïego kotka ruszyïam po usypanym z ziemi zboczu. WdrapujÈc siÚ na kopiec, rozrzucaïam na wszystkie strony ziemiÚ, zachwycona swoim odkryciem.
Po dotarciu na szczyt obwÈchaïam ziemiÚ, szukajÈc najdogodniejszego miejsca.
Siedziaïam w zadumie. Pod koronami drzew byïo cicho i spokojnie. W porannym powietrzu — rzeĂkim i pachnÈcym sosnÈ — roz67
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brzmiewaïy melodyjne Ăpiewy ptaków. Z oddali dobiegï mnie czyjĂ
gïos — aktorki? — po którym rozlegïy siÚ pojedyncze oklaski.
I nagle staïo siÚ coĂ strasznego. KtoĂ usunÈï transparent, a wraz
z nim pozbawiï mnie caïej prywatnoĂci. Plan, by w starannie udramatyzowany sposób przedstawiÊ skalÚ projektu zalesiania, legï w gruzach, bo caïa uwaga skoncentrowaïa siÚ na mnie.
Nie zrozumcie mnie ěle. My, koty, nie jesteĂmy pruderyjne.
Ale nie lubimy teĝ robiÊ z siebie widowiska, a zwïaszcza na oczach
przedstawicieli Ărodków masowego przekazu z caïego Ăwiata.
Przez chwilÚ sïychaÊ byïo tylko pstrykanie aparatów i furkot
kamer. Zaraz potem rozlegï siÚ gromki Ămiech. Pierwszy zachichotaï
Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ. NastÚpnie aktorka zauwaĝyïa, ĝe ziemia zostaïa
przynajmniej porzÈdnie nawieziona.
Ja jednak chciaïam siÚ jak najszybciej stamtÈd wydostaÊ. Zbiegïam z usypanego kopca jeszcze szybciej, niĝ na niego weszïam, i daïam nura w poszycie. Nie zatrzymujÈc siÚ ani na chwilÚ, popÚdziïam
do ĂwiÈtyni, a potem przez dziedziniec do bezpiecznego schronienia
wïasnego domu.
Nauczyïam siÚ przedostawaÊ do dzielonych z DalajlamÈ pokojów w taki sposób, by nie trzeba byïo czekaÊ, aĝ ktoĂ raczy otworzyÊ
mi drzwi. PrzemknÚïam do mieszczÈcej siÚ na parterze pralni, wskoczyïam na póïkÚ, z której nastÚpnie przeszïam parapetem do wychodzÈcego na jadalniÚ okna. Wyczerpana porannymi wydarzeniami
zwinÚïam siÚ w kïÚbek na duĝym fotelu i zasnÚïam.

Obudziï mnie cudowny zapach grillowanego miÚsa, przygotowanego w sposób, który mógï byÊ dzieïem tylko jednej osoby. Dopiero po podniesieniu gïowy zorientowaïam siÚ, ĝe jadalnia nie byïa
juĝ pusta. Dalajlama wróciï do swoich obowiÈzków, ale oddaï aktorkÚ i czïonków jej ekipy pod opiekÚ Tenzina i Lobsanga — tïumacza — oraz jego asystenta. Siedzieli teraz przy stole i jedli solidne
Ăniadanie zïoĝone ze steków i jajek. Pani Trinci dogadzaïa im, proponujÈc dokïadkÚ smaĝonych pieczarek, krÈĝków cebuli i francu68
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skich tostów. WidzÈc, ĝe siÚ przebudziïam, przyniosïa po krótkiej
chwili maïÈ biaïÈ porcelanowÈ miseczkÚ, na której uïoĝyïa starannie kilka kawaïeczków steku, w sam raz na jeden kÚs. Postawiïa miseczkÚ na podïodze.
Wszyscy z entuzjazmem païaszowali Ăniadanie, zaĂ rozmowa przy
stole przeszïa z uroczystoĂci sadzenia drzew do kampanii ponownego zalesiania i napiÚtego terminarza aktorki na pozostaïÈ czÚĂÊ roku. Brytyjka zamyĂliïa siÚ nagle i powiedziaïa:
— Odbyïam dziĂ z Jego ¥wiÈtobliwoĂciÈ niezwykle interesujÈcÈ
rozmowÚ na temat karmy. Nie jest to zbyt popularny temat na Zachodzie.
Tenzin byï wielbicielem aktorki od czasów studiów w Oksfordzie, wiÚc z radoĂciÈ skorzystaï z moĝliwoĂci rozmowy.
— To prawda, choÊ zawsze wydawaïo mi siÚ to dosyÊ dziwne.
Przecieĝ zaleĝnoĂÊ przyczynowo-skutkowa stanowi ponoÊ podstawÚ
caïej zachodniej techniki. Nic nie powstaje z niczego, wszystko jest
wynikiem czegoĂ innego. Ale gdy tylko wykroczy siÚ poza ramy rzeczywistoĂci materialnej, ludzie Zachodu zaczynajÈ mówiÊ o szczÚĂciu, losie czy sile wyĝszej.
Zebrani zastanawiali siÚ nad tym przez chwilÚ.
— Przypuszczam — podjÈï Tenzin — ĝe caïa trudnoĂÊ polega
na tym, iĝ skutków dziaïania karmy nie da siÚ zobaczyÊ od razu.
Aby przyczyny przyniosïy pewne skutki, trzeba niekiedy czasu. Z tego wzglÚdu mogïoby siÚ wydawaÊ, ĝe nie ma zwiÈzku pomiÚdzy przyczynÈ i skutkiem.
— To prawda — zgodziïa siÚ aktorka. — Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ
mówiï, ĝe bogactwo czy sukces, którymi czïowiek cieszy siÚ w danym momencie, pojawiajÈ siÚ na skutek wczeĂniejszej szczodroĂci,
a nie ciÚĝkiej pracy, podjÚtego ryzyka czy wykorzystania nadarzajÈcych siÚ sposobnoĂci, które nazwaï warunkami, a nie przyczynami.
— Zgadza siÚ — potwierdziï Tenzin. — Aby karma mogïa siÚ
urzeczywistniÊ, konieczne sÈ i przyczyny, i warunki.
— Dla nikogo z tu zebranych nie jest tajemnicÈ — aktorka
wskazaïa rÚkÈ swoich towarzyszy — ĝe tego roku, gdy przekazaïam
znaczÈcy datek na rzecz kampanii zalesiania, wydarzyïo siÚ coĂ bardzo dziwnego.
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Na twarzach biesiadników pojawiïy siÚ uĂmiechy.
— Datek przekazaïam w maju, a w grudniu otrzymaïam dokïadnie tÚ samÈ kwotÚ w formie dywidendy, której nijak nie mogïam
przewidzieÊ. Wiele osób mówiïo wtedy o karmie.
Wszyscy zebrani wybuchli Ămiechem.
Aktorka zwróciïa siÚ do Tenzina.
— Czy to prawidïowa interpretacja?
— Mam ĂwiadomoĂÊ, dlaczego ludzie mogÈ tak sÈdziÊ — odparï
Tenzin. — Ale nie wolno rozumieÊ tego zbyt dosïownie. Fakt, ĝe
jednego dnia coĂ pani komuĂ daje, nie oznacza, ĝe stworzyïa pani
przyczynÚ, by innego dnia otrzymaÊ dokïadnie to samo. Karma nie
tyle przypomina ksiÚgÚ przychodów i rozchodów, co raczej energiÚ,
rachunek, który z czasem siÚ powiÚksza. DziÚki temu nawet drobne
przejawy szczodroĂci, zwïaszcza gdy u ich podstaw leĝy odpowiednia
motywacja, mogÈ z czasem przeïoĝyÊ siÚ na duĝo wiÚksze bogactwo.
Aktorka i jej ekipa przyglÈdali siÚ uwaĝnie Tenzinowi.
— Najciekawsze jest to — ciÈgnÈï Tenzin — ĝe poprzez dawanie
nie tylko tworzymy przyczyny przyszïego szczÚĂcia, ale teĝ warunki
dojrzewania juĝ posiadanej dobrej karmy. CiÚĝka praca i mÈdra dziaïalnoĂÊ zawodowa stanowiÈ warunki bogactwa, ale podobnie jest ze
szczodroĂciÈ.
— Brzmi logicznie — powiedziaïa aktorka. — Ciekawe, ĝe Jezus
teĝ mówiï: „Jak posiejesz, tak bÚdziesz zbieraï”.
— W poczÈtkach istnienia chrzeĂcijañstwa koncepcja karmy byïa
bardzo rozpowszechniona — potwierdziï Tenzin. — Ze Wschodu
zapoĝyczono nie tylko pewne waĝne symbole, takie jak ryba czy aureola. — Pokazaï wiszÈcy na Ăcianie wizerunek Buddy ukoronowany
lazurowÈ aureolÈ. — Dwa tysiÈce lat temu jedwabnym szlakiem mogïy teĝ przywÚdrowaÊ kluczowe nauki dotyczÈce miïoĂci bliěniego
czy wspóïczucia.
Na twarzach goĂci malowaï siÚ wyraz wytÚĝonej koncentracji.
— Nie rozumiem tylko jednego — powiedziaïa aktorka. — Gdzie
wïaĂciwie zachodzi karma? Skoro nie ma Boga, który mógïby karaÊ i nagradzaÊ, ani ĝadnego kosmicznego komputera, na którym
wszystko jest zapisywane, to gdzie to siÚ odbywa?
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— I tym pytaniem docieramy do sedna sprawy — odparï Tenzin.
— Wszystko dzieje siÚ na kontinuum naszych umysïów. Nasze doĂwiadczanie rzeczywistoĂci jest duĝo bardziej subiektywne, niĝ myĂlimy. Nie jesteĂmy tylko biernymi odbiorcami zdarzeñ. Za kaĝdym
razem aktywnie przekïadamy wïasnÈ wizjÚ rzeczywistoĂci na otaczajÈcy nas Ăwiat. Dwie osoby w tych samych okolicznoĂciach doĂwiadczÈ dwóch zupeïnie róĝnych rzeczy. Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe
majÈ innÈ karmÚ. Prawo przyczyny i skutku mówi, ĝe krok po kroku
moĝna stworzyÊ przyczyny pozwalajÈce doĂwiadczaÊ rzeczywistoĂci
w sposób gwarantujÈcy wiÚksze zadowolenie i dostatek oraz unikaÊ
przyczyn nieszczÚĂcia i ubóstwa. Sam Budda podsumowaï to najlepiej, mówiÈc: „MyĂl objawia siÚ jako sïowo, sïowo objawia siÚ jako
czyn, czyn objawia siÚ jako nawyk, nawyk przekuwa siÚ na charakter.
Podchodě wiÚc do myĂli z uwagÈ i pozwól, by wypïywaïa z miïoĂci
zrodzonej z troski o dobro wszystkich istot… Ciaïu towarzyszy cieñ,
a nas ksztaïtujÈ nasze myĂli”.

ChwilÚ póěniej aktorka i jej ekipa podnieĂli siÚ od stoïu, dziÚkujÈc Tenzinowi i pozostaïym za pomoc. Gdy goĂcie zaczÚli zakïadaÊ kurtki i szaliki, aktorka spojrzaïa na fotel, na którym siedziaïam
z ïapkami elegancko wsuniÚtymi pod siebie.
— O rety! Czy to ten sam kot… no wiecie… co rano…?
Tenzin zerknÈï na mnie z tym samym nieodgadnionym wyrazem twarzy co tego popoïudnia, gdy zobaczyï mnie w Café Franc
na poduszce z motywami kwiatu lotosu.
— WyglÈda podobnie — przyznaï.
— Ale nigdy nie widziaïem, ĝeby ¥nieĝny Lew zapuĂciï siÚ aĝ
tak daleko — stwierdziï Lobsang.
— Persy himalajskie sÈ tu doĂÊ popularne — wypowiedziaï siÚ
asystent Lobsanga.
Aktorka pokrÚciïa z uĂmiechem gïowÈ.
— No cóĝ, co by nie mówiÊ, poranne przedstawienie byïo z pewnoĂciÈ nieoczekiwane.
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Po poïudniu, przy tradycyjnej filiĝance zielonej herbaty, której tym
razem towarzyszyïy cieniutkie jak opïatki biscotti upieczone przez
peïnÈ inwencji paniÈ Trinci, Tenzin zaznajamiaï DalajlamÚ z wydarzeniami dnia. Po omówieniu wiÚkszoĂci spraw Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ
wróciï do uroczystoĂci sadzenia drzew.
— Jak siÚ udaïo Ăniadanie? Mam nadziejÚ, ĝe nasi goĂcie byli
zadowoleni.
— Wszystko poszïo znakomicie, Wasza ¥wiÈtobliwoĂÊ. Nasz
goĂÊ zadzwoniï do mnie jakiĂ czas temu, by wyraziÊ swojÈ wdziÚcznoĂÊ za nagïoĂnienie caïej sprawy.
— RzeczywiĂcie, dziĂ rano zjechaïo siÚ mnóstwo dziennikarzy
— stwierdziï Dalajlama. — Chyba nigdy nie widziaïem w Dĝokhang
tylu kamer!
— Caïe wydarzenie zostaïo dobrze nagïoĂnione w mediach —
przyznaï Tenzin. — Ale najwiÚkszÈ popularnoĂciÈ i tak cieszy siÚ
filmik na YouTubie. Podobno ma juĝ ponad dziesiÚÊ milionów odsïon.
— Z uroczystoĂci sadzenia drzew? — zdumiaï siÚ Jego ¥wiÈtobliwoĂÊ.
— Od tego siÚ zaczyna. Ale prawdziwÈ gwiazdÈ — zerknÈï w moim
kierunku — jest nasza maïa Rinpocze.
Dalajlama wybuchnÈï Ămiechem. Pohamowaï siÚ z trudem i powiedziaï:
— ByÊ moĝe nie powinniĂmy siÚ ĂmiaÊ. Sam nie wiem, dla kogo
byïo to wiÚkszym zaskoczeniem: dla Rinpocze czy dla reporterów.
Podszedï do miejsca, w którym siedziaïam, wziÈï mnie na rÚce
i pogïadziï mnie powoli.
— Kto by dziĂ rano przypuszczaï, ĝe staniesz siÚ — jak to mówiÈ?
— miÚdzynarodowÈ sensacjÈ? Ale w ciÈgu jednego poranka udaïo ci
siÚ zwróciÊ wiÚkszÈ uwagÚ na problem deforestacji niĝ wiÚkszoĂci
ludzi przez caïe ĝycie.
Zamruczaïam.
— NaprawdÚ niezwykïa karma.
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