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Rozdzia  5.

Czy atwo by  anonimow  towarzyszk  ycia wiatowej s awy? Nie-
którzy s  przekonani, e bezimienni towarzysze znanych osobisto ci
musz  si  czu  nagminnie marginalizowani i niedoceniani, jak bure
kury w obecno ci imponuj cego koguta. Gdy przez wzgl d na l ni ce
upierzenie i wspania e poranne arpeggio kogut przykuwa ca  uwa-
g , czy kura nie mia aby czasem prawa zamarzy  o tym, by cho  na
chwil  te  znale  si  w centrum zainteresowania?

W przypadku tej konkretnej kury: nie.
W moim w asnym ma ym wiatku zwanym D okhang osi gn am

ju  szczyt s awy. W Café Franc spotykam si  z ho dami godnymi
rinpocze! I cho  Jego wi tobliwo  pojawia si  cz sto w telewizji,
musi te  znosi  ci g e b yski fleszy i mikrofony podsuwane pod nos
dwadzie cia cztery godziny na dob . Musi odpowiada  na nies abn -
cy potok pyta  dziennikarzy, którzy wi  na nowo prosz , by wyja-
nia  podstawy buddyzmu — to tak, jakby profesor fizyki stosowanej

musia  nieustannie recytowa  tabliczk  mno enia. Fakt, e Dalaj-
lama jest w stanie robi  to z autentyczn  yczliwo ci  i poczuciem
humoru, mówi wiele nie tylko o jego indywidualnych cechach, ale
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tak e o warto ci praktyki buddyjskiej — nakierowanej w szczegól-
no ci na doskonalenie si  w cierpliwo ci!

Tak kotegorycznie — przepraszam, chcia am powiedzie : katego-
rycznie — wzbraniam si  przed s aw , bo ju  raz znalaz am si  w cen-
trum zainteresowania mediów. By  mo e zaskoczy Ci  ta informacja.
Jak to? — spytasz. — To kotka Dalajlamy pojawi a si  na stronach
„Vanity Fair”, mo e nawet w obiektywie samego Patricka Demar-
cheliera? Albo muska a w siki i podwija a pod siebie z wystudio-
wan  nonszalancj  d ugie szare apki, zaprosiwszy uprzednio cza-
sopismo „Hello!” do swojego rozkosznego buduaru w Himalajach?
Z przykro ci  musz  przyzna , e to nie kolorowe czasopisma skiero-
wa y na mnie swoj  uwag . Zdj cia? Owszem. Reporta e o gwiazdach?
Niestety nie.

Wszystko zacz o si  pewnego wiosennego poranka, gdy Jego
wi tobliwo  zako czy  medytacj  godzin  wcze niej ni  zwykle

i zacz  si  szykowa  do wyj cia. Tego rodzaju zmiana nie by a ni-
czym niespotykanym — Dalajlama cz sto gdzie  wyje d a  lub od-
prawia  najró niejsze ceremonie. Ale tego ranka, cho  obaj asystenci
stawili si  w pracy wcze niej, nie zauwa y am szofera. Stwierdzi am,
e Jego wi tobliwo  nigdzie w takim razie nie wyje d a. Z prze-

ciwnej strony dziedzi ca dobieg y mnie piewy mnichów i uzna am,
e nie wybiera si  te  jak zwykle do wi tyni. Gdy dyrektor protoko u

zacz  kontrol  zabezpiecze , parkingu i tego typu rzeczy, zrozu-
mia am, e spodziewamy si  go ci. Kto to mia  by ?

Zacz y si  zje d a  auta, z których wysiadali reporterzy i ekipy
telewizyjne reprezentuj ce najró niejsze mi dzynarodowe koncerny
medialne. Poprowadzono ich cie k , która za wi tyni  wchodzi a
w las. Zaraz potem pojawi a si  informacja, e nadje d a samochód
wioz cy go cia Jego wi tobliwo ci. Dalajlama zacz  schodzi  na
dó , a za nim Tenzin, Chogyal i prowadzony na smyczy Kyi Kyi.
Ciekawi o mnie, co si  dzieje, wi c posz am za nimi.

Dociera y do mnie urywki rozmów na temat go cia: „kampania
Wolny Tybet”, „Order Imperium Brytyjskiego”. Mówiono o dzia al-
no ci charytatywnej, a tak e o skromnym yciu dzielonym mi dzy
dwa domy: w Londynie i w Szkocji.
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W tej samej chwili, w której Dalajlama wyszed  na zewn trz,
nadjecha  jego go : szykowna pani o jasnych, si gaj cych ramion
w osach i twarzy emanuj cej energi . Nie by a ubrana z formaln
elegancj , jak wi kszo  przybywaj cych do Jego wi tobliwo ci, ale
mia a na sobie impregnowan  sportow  kurtk , spodnie khaki i br -
zowe buty turystyczne.

Znasz mnie ju , Drogi Czytelniku, wystarczaj co dobrze, by wie-
dzie , e nigdy nie zdradzam to samo ci osób odwiedzaj cych Jego

wi tobliwo . Powiedzmy wi c tylko, e tym razem przyjecha a fan-
tastyczna brytyjska aktorka, która mia a na swoim koncie wiele ról
telewizyjnych i teatralnych oraz pracowa a na rzecz kilku szlachet-
nych spraw.

Po tradycyjnym powitaniu Dalajlama i jego go  poszli w stron
lasu. Ruszy am za nimi, za  w dyskretnej odleg o ci peleton zamy-
ka a pozosta a cz  ekipy.

— Z ca ego serca dzi kuj  Waszej wi tobliwo ci za poparcie —
powiedzia a aktorka.

— Deforestacja to nasz wspólny problem — odpar  Dalajlama.
— Ciesz  si , e mog  pomóc.

Brytyjka zacz a mówi , e lasy to przecie  „zielone p uca” Ziemi,
niezb dne, by zamienia  dwutlenek w gla w tlen. Powierzchnia la-
sów ka dego dnia radykalnie si  kurczy, ust puj c miejsca planta-
cjom kukurydzy czy palm oliwnych, co prowadzi do erozji gleby
i zanieczyszczenia róde  wody, a tak e ma negatywny wp yw na
bioró norodno . Aktorka wyja ni a, e wiele gatunków, takich jak
na przyk ad orangutany, jest obecnie zagro onych, bo zwierz ta
maj  coraz mniej miejsca do ycia.

— Ochrona lasów nie jest jedynie kwesti  pieni dzy — powie-
dzia a. — Potrzebna jest te  wiadomo  i edukacja. Musimy zmo-
tywowa  jak najwi cej ludzi do dzia ania, a przynajmniej do poparcia
idei ponownego zalesiania. Poparcie Waszej wi tobliwo ci, jako
osoby znanej i ciesz cej si  ogromnym szacunkiem, pomo e nam
dotrze  do wi kszej liczby osób.

Dalajlama uj  r k  aktorki i powiedzia :
— Mo emy po czy  si y, bo wspólnie uda nam si  wi cej osi -

gn . Okaza a pani ogromn  szczodro , wspieraj c tak znacz co t
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spraw . A pani wsparcie kampanii Wolny Tybet i innych akcji cha-
rytatywnych naprawd  budzi podziw.

Aktorka wzruszy a skromnie ramionami.
— Po prostu uwa am, e tak trzeba.
Szli my przez las. Po obu stronach cie ki towarzyszy  nam ko-

bierzec pierwiosnków i wielkie krzewy rododendronów obsypane
ekstrawaganckim ró owym i czerwonym kwieciem.

— Je li wpadniemy w szpony konsumpcjonizmu, istnieje ryzy-
ko, e zniszczymy to wszystko — powiedzia a aktorka, zataczaj c
r k  wokó  siebie.

Jego wi tobliwo  pokiwa  g ow  z aprobat .
— Przy wieca pani bardzo dobra motywacja: dawa  i nie ocze-

kiwa  nic w zamian.
— To akurat nie problem. Moim zdaniem poszcz ci o mi si ,

e mog  dawa .
Na te s owa Dalajlama parskn  miechem, a aktorka spojrza a

na niego pytaj co.
— Wasza wi tobliwo  nie jest tego samego zdania?
— Jest pani szcz liwa — zgodzi  si  Jego wi tobliwo . — Ale

czy si  pani poszcz ci o? Chyba nie. W buddyzmie kierujemy si
zasad  karmy, prawem przyczyny i skutku. Bez przyczyny nie mo-
e by  skutku, takiego jak na przyk ad sukces.

— Przez wiele lat pracowa am ci ko na swoj  karier  — przy-
zna a. — Mam za sob  do  trudne chwile.

— Takie rzeczy jak ci ka praca nazwaliby my raczej „warun-
kami” — wyja ni  Dalajlama. — A nie przyczynami. Warunki s
oczywi cie konieczne do wykszta cenia karmy, podobnie jak drzewo
potrzebuje do wzrostu gleby i wody. Ale bez karmicznej przyczyny,
bez pocz tkowego nasienia skutek nie nast pi, niezale nie od ko-
rzystnych warunków.

Aktorka uwa nie przys uchiwa a si  s owom Dalajlamy. Rozmowa
przybra a nieoczekiwany obrót, jak to cz sto bywa, gdy Jego wi -
tobliwo  wyczuje, e kto  mo e skorzysta  z okre lonej wiedzy.

— Skoro ci ka praca to tylko warunek, co w takim razie stanowi
karmiczn  przyczyn  sukcesu? — spyta a.
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Jego wi tobliwo  spojrza  na ni  z bezbrze n  yczliwo ci .
— Szczodro  — odpar . — Sukces, który obecnie przypad  pa-

ni w udziale, jest skutkiem wcze niejszej szczodro ci. A szczodro ,
któr  okazuje pani obecnie, oznacza, e w przysz o ci odniesie pani
jeszcze wi kszy sukces.

W drowali my cie k  ju  jaki  czas i zaszli my du o dalej ni
kiedykolwiek sama odwa y am si  zapu ci  — do miejsca, w którym
las nagle si  urywa , a naszym oczom ukaza  si  i cie ksi ycowy
krajobraz: go e ska y i piaszczysta ziemia, do tego kilka dawno ob-
umar ych pniaków w miejscu, w którym wcze niej pleni a si  bujna
ro linno .

Jego wi tobliwo  i aktorka zatrzymali si  na chwil . Przygo-
towano ju  kilka do ków na potrzeby uroczystego sadzenia drzew.
Ustawiono przy nich sadzonki sosny i kilka taczek z ziemi . Reporte-
rzy stali w gotowo ci, kamery wycelowane by y w dwie nadchodz -
ce osobisto ci, które po wyj ciu z lasu przemierza y w a nie ugór.

Kamery zaterkota y, do czyli do nas pozostali cz onkowie ekipy,
a ja tymczasem poczu am, e pilnie musz  uda  si  na stron . Jako
kotka o do  wysokich wymaganiach w tych kwestiach, postanowi-
am rozejrze  si  za ustronnym zak tkiem, wyposa onym przy tym

w odrobin  lu nej ziemi. W miejscu, w którym troch  pó niej mia a
si  odby  sesja zdj ciowa, rozci ga  si  du y transparent z logo or-
ganizacji charytatywnej za o onej przez aktork . Idealny parawan.

Niepostrze enie czmychn am za transparent. W jego zaciszu zo-
baczy am rz dy sadzonek jod y, takich samych jak te, które mia y
za chwil  zosta  uroczy cie zasadzone. Tu  za nimi wznosi o si
uciele nienie marze  ka dego kota: wielki kopiec yznej, piaszczysto-
-ilastej ziemi.

Na sam ten widok podskoczy am i z rado ci  ma ego kotka ru-
szy am po usypanym z ziemi zboczu. Wdrapuj c si  na kopiec, roz-
rzuca am na wszystkie strony ziemi , zachwycona swoim odkryciem.
Po dotarciu na szczyt obw cha am ziemi , szukaj c najdogodniej-
szego miejsca.

Siedzia am w zadumie. Pod koronami drzew by o cicho i spokoj-
nie. W porannym powietrzu — rze kim i pachn cym sosn  — roz-
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brzmiewa y melodyjne piewy ptaków. Z oddali dobieg  mnie czyj
g os — aktorki? — po którym rozleg y si  pojedyncze oklaski.

I nagle sta o si  co  strasznego. Kto  usun  transparent, a wraz
z nim pozbawi  mnie ca ej prywatno ci. Plan, by w starannie udrama-
tyzowany sposób przedstawi  skal  projektu zalesiania, leg  w gru-
zach, bo ca a uwaga skoncentrowa a si  na mnie.

Nie zrozumcie mnie le. My, koty, nie jeste my pruderyjne.
Ale nie lubimy te  robi  z siebie widowiska, a zw aszcza na oczach
przedstawicieli rodków masowego przekazu z ca ego wiata.

Przez chwil  s ycha  by o tylko pstrykanie aparatów i furkot
kamer. Zaraz potem rozleg  si  gromki miech. Pierwszy zachichota
Jego wi tobliwo . Nast pnie aktorka zauwa y a, e ziemia zosta a
przynajmniej porz dnie nawieziona.

Ja jednak chcia am si  jak najszybciej stamt d wydosta . Zbie-
g am z usypanego kopca jeszcze szybciej, ni  na niego wesz am, i da-
am nura w poszycie. Nie zatrzymuj c si  ani na chwil , pop dzi am

do wi tyni, a potem przez dziedziniec do bezpiecznego schronienia
w asnego domu.

Nauczy am si  przedostawa  do dzielonych z Dalajlam  poko-
jów w taki sposób, by nie trzeba by o czeka , a  kto  raczy otworzy
mi drzwi. Przemkn am do mieszcz cej si  na parterze pralni, wsko-
czy am na pó k , z której nast pnie przesz am parapetem do wycho-
dz cego na jadalni  okna. Wyczerpana porannymi wydarzeniami
zwin am si  w k bek na du ym fotelu i zasn am.

Obudzi  mnie cudowny zapach grillowanego mi sa, przygoto-
wanego w sposób, który móg  by  dzie em tylko jednej osoby. Do-
piero po podniesieniu g owy zorientowa am si , e jadalnia nie by a
ju  pusta. Dalajlama wróci  do swoich obowi zków, ale odda  ak-
tork  i cz onków jej ekipy pod opiek  Tenzina i Lobsanga — t u-
macza — oraz jego asystenta. Siedzieli teraz przy stole i jedli solidne
niadanie z o one ze steków i jajek. Pani Trinci dogadza a im, pro-

ponuj c dok adk  sma onych pieczarek, kr ków cebuli i francu-
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skich tostów. Widz c, e si  przebudzi am, przynios a po krótkiej
chwili ma  bia  porcelanow  miseczk , na której u o y a staran-
nie kilka kawa eczków steku, w sam raz na jeden k s. Postawi a mi-
seczk  na pod odze.

Wszyscy z entuzjazmem pa aszowali niadanie, za  rozmowa przy
stole przesz a z uroczysto ci sadzenia drzew do kampanii ponow-
nego zalesiania i napi tego terminarza aktorki na pozosta  cz  ro-
ku. Brytyjka zamy li a si  nagle i powiedzia a:

— Odby am dzi  z Jego wi tobliwo ci  niezwykle interesuj c
rozmow  na temat karmy. Nie jest to zbyt popularny temat na Za-
chodzie.

Tenzin by  wielbicielem aktorki od czasów studiów w Oksfor-
dzie, wi c z rado ci  skorzysta  z mo liwo ci rozmowy.

— To prawda, cho  zawsze wydawa o mi si  to dosy  dziwne.
Przecie  zale no  przyczynowo-skutkowa stanowi pono  podstaw
ca ej zachodniej techniki. Nic nie powstaje z niczego, wszystko jest
wynikiem czego  innego. Ale gdy tylko wykroczy si  poza ramy rze-
czywisto ci materialnej, ludzie Zachodu zaczynaj  mówi  o szcz -
ciu, losie czy sile wy szej.

Zebrani zastanawiali si  nad tym przez chwil .
— Przypuszczam — podj  Tenzin — e ca a trudno  polega

na tym, i  skutków dzia ania karmy nie da si  zobaczy  od razu.
Aby przyczyny przynios y pewne skutki, trzeba niekiedy czasu. Z te-
go wzgl du mog oby si  wydawa , e nie ma zwi zku pomi dzy przy-
czyn  i skutkiem.

— To prawda — zgodzi a si  aktorka. — Jego wi tobliwo
mówi , e bogactwo czy sukces, którymi cz owiek cieszy si  w da-
nym momencie, pojawiaj  si  na skutek wcze niejszej szczodro ci,
a nie ci kiej pracy, podj tego ryzyka czy wykorzystania nadarzaj -
cych si  sposobno ci, które nazwa  warunkami, a nie przyczynami.

— Zgadza si  — potwierdzi  Tenzin. — Aby karma mog a si
urzeczywistni , konieczne s  i przyczyny, i warunki.

— Dla nikogo z tu zebranych nie jest tajemnic  — aktorka
wskaza a r k  swoich towarzyszy — e tego roku, gdy przekaza am
znacz cy datek na rzecz kampanii zalesiania, wydarzy o si  co  bar-
dzo dziwnego.
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Na twarzach biesiadników pojawi y si  u miechy.
— Datek przekaza am w maju, a w grudniu otrzyma am dok ad-

nie t  sam  kwot  w formie dywidendy, której nijak nie mog am
przewidzie . Wiele osób mówi o wtedy o karmie.

Wszyscy zebrani wybuchli miechem.
Aktorka zwróci a si  do Tenzina.
— Czy to prawid owa interpretacja?
— Mam wiadomo , dlaczego ludzie mog  tak s dzi  — odpar

Tenzin. — Ale nie wolno rozumie  tego zbyt dos ownie. Fakt, e
jednego dnia co  pani komu  daje, nie oznacza, e stworzy a pani
przyczyn , by innego dnia otrzyma  dok adnie to samo. Karma nie
tyle przypomina ksi g  przychodów i rozchodów, co raczej energi ,
rachunek, który z czasem si  powi ksza. Dzi ki temu nawet drobne
przejawy szczodro ci, zw aszcza gdy u ich podstaw le y odpowiednia
motywacja, mog  z czasem prze o y  si  na du o wi ksze bogactwo.

Aktorka i jej ekipa przygl dali si  uwa nie Tenzinowi.
— Najciekawsze jest to — ci gn  Tenzin — e poprzez dawanie

nie tylko tworzymy przyczyny przysz ego szcz cia, ale te  warunki
dojrzewania ju  posiadanej dobrej karmy. Ci ka praca i m dra dzia-
alno  zawodowa stanowi  warunki bogactwa, ale podobnie jest ze

szczodro ci .
— Brzmi logicznie — powiedzia a aktorka. — Ciekawe, e Jezus

te  mówi : „Jak posiejesz, tak b dziesz zbiera ”.
— W pocz tkach istnienia chrze cija stwa koncepcja karmy by a

bardzo rozpowszechniona — potwierdzi  Tenzin. — Ze Wschodu
zapo yczono nie tylko pewne wa ne symbole, takie jak ryba czy au-
reola. — Pokaza  wisz cy na cianie wizerunek Buddy ukoronowany
lazurow  aureol . — Dwa tysi ce lat temu jedwabnym szlakiem mo-
g y te  przyw drowa  kluczowe nauki dotycz ce mi o ci bli niego
czy wspó czucia.

Na twarzach go ci malowa  si  wyraz wyt onej koncentracji.
— Nie rozumiem tylko jednego — powiedzia a aktorka. — Gdzie

w a ciwie zachodzi karma? Skoro nie ma Boga, który móg by ka-
ra  i nagradza , ani adnego kosmicznego komputera, na którym
wszystko jest zapisywane, to gdzie to si  odbywa?
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— I tym pytaniem docieramy do sedna sprawy — odpar  Tenzin.
— Wszystko dzieje si  na kontinuum naszych umys ów. Nasze do-
wiadczanie rzeczywisto ci jest du o bardziej subiektywne, ni  my-
limy. Nie jeste my tylko biernymi odbiorcami zdarze . Za ka dym

razem aktywnie przek adamy w asn  wizj  rzeczywisto ci na ota-
czaj cy nas wiat. Dwie osoby w tych samych okoliczno ciach do-
wiadcz  dwóch zupe nie ró nych rzeczy. Dzieje si  tak dlatego, e

maj  inn  karm . Prawo przyczyny i skutku mówi, e krok po kroku
mo na stworzy  przyczyny pozwalaj ce do wiadcza  rzeczywisto ci
w sposób gwarantuj cy wi ksze zadowolenie i dostatek oraz unika
przyczyn nieszcz cia i ubóstwa. Sam Budda podsumowa  to najle-
piej, mówi c: „My l objawia si  jako s owo, s owo objawia si  jako
czyn, czyn objawia si  jako nawyk, nawyk przekuwa si  na charakter.
Podchod  wi c do my li z uwag  i pozwól, by wyp ywa a z mi o ci
zrodzonej z troski o dobro wszystkich istot… Cia u towarzyszy cie ,
a nas kszta tuj  nasze my li”.

Chwil  pó niej aktorka i jej ekipa podnie li si  od sto u, dzi -
kuj c Tenzinowi i pozosta ym za pomoc. Gdy go cie zacz li zak a-
da  kurtki i szaliki, aktorka spojrza a na fotel, na którym siedzia am
z apkami elegancko wsuni tymi pod siebie.

— O rety! Czy to ten sam kot… no wiecie… co rano…?
Tenzin zerkn  na mnie z tym samym nieodgadnionym wyra-

zem twarzy co tego popo udnia, gdy zobaczy  mnie w Café Franc
na poduszce z motywami kwiatu lotosu.

— Wygl da podobnie — przyzna .
— Ale nigdy nie widzia em, eby nie ny Lew zapu ci  si  a

tak daleko — stwierdzi  Lobsang.
— Persy himalajskie s  tu do  popularne — wypowiedzia  si

asystent Lobsanga.
Aktorka pokr ci a z u miechem g ow .
— No có , co by nie mówi , poranne przedstawienie by o z pew-

no ci  nieoczekiwane.
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Po po udniu, przy tradycyjnej fili ance zielonej herbaty, której tym
razem towarzyszy y cieniutkie jak op atki biscotti upieczone przez
pe n  inwencji pani  Trinci, Tenzin zaznajamia  Dalajlam  z wyda-
rzeniami dnia. Po omówieniu wi kszo ci spraw Jego wi tobliwo
wróci  do uroczysto ci sadzenia drzew.

— Jak si  uda o niadanie? Mam nadziej , e nasi go cie byli
zadowoleni.

— Wszystko posz o znakomicie, Wasza wi tobliwo . Nasz
go  zadzwoni  do mnie jaki  czas temu, by wyrazi  swoj  wdzi cz-
no  za nag o nienie ca ej sprawy.

— Rzeczywi cie, dzi  rano zjecha o si  mnóstwo dziennikarzy
— stwierdzi  Dalajlama. — Chyba nigdy nie widzia em w D okhang
tylu kamer!

— Ca e wydarzenie zosta o dobrze nag o nione w mediach —
przyzna  Tenzin. — Ale najwi ksz  popularno ci  i tak cieszy si
filmik na YouTubie. Podobno ma ju  ponad dziesi  milionów ods on.

— Z uroczysto ci sadzenia drzew? — zdumia  si  Jego wi to-
bliwo .

— Od tego si  zaczyna. Ale prawdziw  gwiazd  — zerkn  w moim
kierunku — jest nasza ma a Rinpocze.

Dalajlama wybuchn  miechem. Pohamowa  si  z trudem i po-
wiedzia :

— By  mo e nie powinni my si  mia . Sam nie wiem, dla kogo
by o to wi kszym zaskoczeniem: dla Rinpocze czy dla reporterów.

Podszed  do miejsca, w którym siedzia am, wzi  mnie na r ce
i pog adzi  mnie powoli.

— Kto by dzi  rano przypuszcza , e staniesz si  — jak to mówi ?
— mi dzynarodow  sensacj ? Ale w ci gu jednego poranka uda o ci
si  zwróci  wi ksz  uwag  na problem deforestacji ni  wi kszo ci
ludzi przez ca e ycie.

Zamrucza am.
— Naprawd  niezwyk a karma.
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