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Z

nacie dobrze ten obrazek z kreskówek i najlepszych
filmów trzeciej kategorii: bohater płynący środkiem
wielkiej rzeki na łódce, tratwie, albo uczepiony kawałka
pnia, spostrzega nagle, że horyzont się urywa, że łagodnie
wzmaga się szum opadającej z wysokości wody, rzeka jest
zbyt głęboka, by wryć się dłońmi w dno, więc nasz zajączek, kowboj czy uczestnik familijnego pikniku zaczyna
desperacko wiosłować w stronę brzegu, przegania wodę za
siebie, ale woda jak na złość miękka, śliska, wodnista, szum
się wzmaga i miesza z szumem krwi uderzającej do skroni, nasz bohater wie już, że nie zdąży, w ostatniej chwili
godzi się na wodospad, nie liczy na wiele, ale jednak pojawia się w nim wątła nadzieja, że upadek będzie bezbolesny,
że pogrąży się w czarnej toni z płucami pełnymi powietrza i po niedługim czasie wynurzy, dryfując ku zielonym
zakolom.
A co jeśli bohater jest sam sobie pniakiem, wodospadem
i rzeką? Co jeśli jedyny wodospad, jaki zna, burczy mu teraz w żołądku, gdy siedzi na peronie i słyszy narastający
szum tłumu i metra linii G, pchającego przed sobą kilka
niewidzialnych wagonów stęchlizny?
– Czy to jest jakaś aluzja do Malewicza? – zapytała głosem przypominającym tasiemkę.
– Tak – odpowiedziałem odruchowo – to taka wariacja
polskiej artystki na temat Czarnego kwadratu, dosyć bezlitosna, ale dowcipna, tak mi się wydaje, w każdym razie
świetnie pasuje na okładkę mojej książki.
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– To twoja książka? – tasiemka zafalowała w powietrzu.
Dopiero teraz odwróciłem się w jej stronę i zeskanowałem w spokoju jej twarz z czułością i precyzją dłoni niewidomego. Miała dwadzieścia parę lat, oczy tak intensywnie
niebieskie, że gdybym zobaczył je w filmie, na obrazie lub
zdjęciu, uznałbym je za szczyt kiczu, rudawe brwi, wysokie czoło, nos lekko zadarty z dziurkami tak małymi, że
nie mogą służyć do oddychania, są po prostu, by być i cieszyć, i śmieszyć, długie włosy w kolorze makaronu (jedno
jajko na kilogram mąki), spięte niedbale w samurajski kok,
i bladą skórę, jak piaszczysty pejzaż poprzecinany rzekami
i rzeczułkami żył.
  – Tak, wiersze…
To zawsze brzmi niezręcznie, jakby się człowiek przyznawał do jakiejś wstydliwej choroby.
– Wspaniale, gratuluję. Mogę zerknąć?
– Jasne.
Poznałem parę dni temu aktora, nazywa się Steve, grał
niewielką rolę w Skazanych na Shawshank, podwożąc mnie
na lotnisko, kazał mi czytać na głos. „Czytaj po angielsku
– mówił – nie pozwól nikomu robić tego za siebie, bo spieprzy sprawę, czytaj sam, będziesz miał lepszy kontakt z publicznością”. Najbardziej interesowała go wymowa słowa
copulation. „Włóż w nie więcej energii – naciskał. – Czy
było to zwykłe, techniczne pieprzenie, czy miałeś z tego
chociaż trochę frajdy? Jeśli miałeś, daj mi to poczuć. No,
jeszcze raz, trochę silniej i z większą wibracją w głosie!”.
Dopiero w okolicach lotniska zorientowałem się, że Steve
chciał mnie przelecieć.
– Podczytuję sobie przed jutrzejszym spotkaniem – tłumaczę się, żeby jakoś zagadać ten nieznośny czas, gdy jej
patyczkowate dłonie wertują moją książkę, gdy jej kiczowate oczy rozbierają mojego bohatera, mnie, do rosołu.
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– Dlaczego zaciekawił cię Malewicz, masz coś wspólnego ze sztuką? – pytam, by nie dawać jej przewagi.
– Skończyłam architekturę, robię doktorat, mamy ze
znajomymi studio na Manhattanie, w Chelsea.
Wreszcie pojawia się metro.
– Architektura, wspaniale! – wciąż nie potrafię dobrze
zagrać amerykańskiego entuzjazmu.
– Miło było cię poznać – mówię z przyklejonym uśmiechem, biorę tomik z jej rąk i wsiadam do ostatniego wagonu absolutnie innymi drzwiami niż ona.
Wstaję od komputera, idę do łazienki, przemywam twarz,
przez chwilę szukam w lustrze nowych siwych włosów, nie
dezerteruj, pisz, wracaj do biurka, jeśli wystraszysz się,
przegrasz, pisz, a raczej spisuj, bo to wszystko już jest, nic
nie wymyślaj, twoja zaokrąglona od żarcia i picia twarz
przywołuje cię do porządku, twój nowy siwy włos każe ci
wracać.
Metalowa puszka – czy wagony robi się tu ze zrecyklingowanych puszek? – trzęsie się i przechyla na zakrętach jak
bobslej. Nie patrzeć na drugi koniec, skupić się na popisie
bezdomnego czarnoskórego komika, który wygłasza swój
monodram o złym rządzie, kredytach i dyskryminacji rasowej bez najmniejszego zająknięcia, z perfekcyjnym wyczuciem czasu, dokładnie pomiędzy Nassau i Lorimer Street.
Wysiadam, niesie mnie ludzka masa w stronę przystanku
szarej linii, a pośród tej masy, tuż przede mną, podejrzanie pojedynczy obiekt – ona w swoim beżowym płaszczu,
legginsach i białych płóciennych kapciach (inne określenie
nie przychodzi mi do głowy) z odsłoniętymi piętami wielkości kurzych jaj (co ja z tymi jajami?). Nie mogłem tak iść
za nią w ścisku, dysząc jej w kark, w pokrytą białym pierzem deltę kręgosłupa. Przyspieszyłem kroku i zostawiłem
ją w tyle na pastwę innych zboczeńców.
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Szare metro ruszyło, usiadłem między Chinką, rozmawiającą ze swoim iPodem, a młodym elegancikiem w spodniach w kant, brązowym kraciastym swetrze pod taliowaną marynarką, z paznokciami pokrytymi bezbarwnym
lakierem. Facet był wyraźnie poirytowany, szukał swojego
miejsca w świecie, ale gdy metro wjechało w czerń, jego
GPS przestał działać.
Po kilku minutach znów ją widzę, stoi trzy, cztery metry ode mnie, wie, że ją zauważyłem. Trzyma w ręce półlitrową kawę (kiedy zdążyła ją kupić?) i patrzy na mnie
przez moment z ciepłą przekorą, jej zaczerwienione powieki otwierają się i zamykają w zwolnionym tempie jak
wysuwane światła austina, w którym Steve udzielał mi
bezinteresownie lekcji wymowy, nie ma najmniejszego
zamiaru do mnie podchodzić, a jednak cała jej perfekcyjnie niewymuszona kontrapoza, drobne stopy w odjechanych kapcio-tenisówkach, skrzyżowane na wysokości
kostek tak, że prawa dotyka podłogi tylko czubkami palców, cała ta architektura ciała wydaje się jednym wielkim
zaproszeniem do jakiegoś ambitnego międzynarodowego
projektu.
Przecież nie będę tak siedział i udawał, że jej nie znam,
ale wrócić do przerwanej rozmowy, to jak żebrać o uwagę,
jak wlecieć nocą bez autopilota w przestrzeń kontrolowaną
przez wieżę obcego lotniska.
– Znowu się spotykamy. Pomyślałem, że skorzystam
z tego zbiegu okoliczności i zapytam, co ciekawego mógłbym tu obejrzeć. Jakieś wystawy czy coś w tym rodzaju…
Tak się wyszedłem powłóczyć bez planu – posłałem w jej
kierunku zdanie jak origami.
– Nie ma sprawy, nie spieszy mi się, podjadę z tobą parę
przystanków i coś wymyślimy – odpowiedziała życzliwie,
ale automatycznie niczym kasjerka w supermarkecie.
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Jechaliśmy przez kilka minut w uciążliwej ciszy, głośniejszej niż stukot kół i komunikaty motorniczego, który zapowiadał kolejne stacje, jakby ogłaszał nazwisko zdobywcy
Oscara w kategorii „najlepsza rola pierwszoplanowa”.
Wyszliśmy z tunelu gdzieś w okolicach Ósmej Alei
i Czternastej Ulicy, koleżanka zaczęła szukać w telefonie
adresu. Fatygując ją, czułem się głupio, tym bardziej że nie
miałem ochoty na żadne muzeum. Po chwili zadzwoniła,
by się upewnić, że wystawa jest czynna.
– Musisz pójść parę przecznic na północ. Gagosian Gallery. Richard Serra – jeden z moich ulubionych rzeźbiarzy.
– Dzięki, to bardzo miło z twojej strony. Jak się nazywasz? – spytałem, by mieć na pamiątkę chociaż jej imię.
– Megan.
– Może wpadniesz jutro na moje spotkanie, Megan?
– Chętnie, o której i gdzie?
– O piątej, w Bowery Poetry Club, adresu nie pamiętam, ale sobie wygooglujesz (udawana nonszalancja).
– OK, postaram się – odpowiedziała tonem, który równie dobrze mógł znaczyć: „muszę tam być”, co: „odpierdol
się, chłopcze”.
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