Kocha, lubi, szanuje...
Przed laty, zanim jeszcze pociàgi przestały kursowaç na tylu
trasach lokalnych, kobieta o upstrzonym piegami wysokim czole i kr´conych rudych włosach weszła na dworzec kolejowy i zapytała o mo˝liwoÊç nadania mebli.
Zawiadowca stacji lubił przekomarzaç si´ z kobietami, zwłaszcza prostymi, którym zdawało si´ to sprawiaç przyjemnoÊç.
– Mebli? – upewnił si´, jak gdyby nikt dotàd nie wpadł na podobny pomysł. – Taaak. A co to za meble?
– Stół jadalny i szeÊç krzeseł. Komplet mebli do sypialni, kanapa, stolik do kawy, szafki nocne, stojàca lampa. A tak˝e kredens i komoda.
– Hola, hola. To˝ to umeblowanie całego domu.
– A˝ tyle tego nie ma – odparła kobieta. – Brakuje wyposa˝enia kuchni, a mebli starczyłoby ledwie na jeden pokój.
Jej stłoczone z przodu ust z´by nadawały twarzy wyraz gotowoÊci do kłótni.
– B´dzie pani potrzebowaç ci´˝arówki – odpowiedział zawiadowca.
– Nie, chc´ je nadaç pociàgiem. Pojadà na zachód, do Saskatchewan.
Przemawiała do niego donoÊnym głosem, jakby zwracała si´
do głuchego lub głupca. Poza tym było coÊ niewłaÊciwego w jej
sposobie wypowiadania słów. Akcent. PomyÊlał o holenderskim – Holendrzy zaczynali si´ osiedlaç w okolicy – ale kobieta
nie miała ci´˝kiej postury Holenderek ani ich ładnej ró˝owej
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cery czy jasnych włosów. Ocenił jej wiek na nie wi´cej ni˝ czterdzieÊci lat, ale jakie to miało znaczenie? W ka˝dym razie nie była z niej ˝adna pi´knoÊç.
Przybrał rzeczowy ton.
– Najpierw musiałaby pani przywieêç je tu ci´˝arówkà. I trzeba by si´ upewniç, czy pociàg przeje˝d˝a przez t´ miejscowoÊç
w Saskatchewan. Bo jak nie, musiałaby pani załatwiç dla nich
jakiÊ transport, powiedzmy z Reginy.
– Chodzi o Gdyni´ – wyjaÊniła. – Pociàg przeje˝d˝a przez
Gdyni´.
Zdjàł z gwoêdzia poplamiony tłuszczem rozkład jazdy i poprosił o przeliterowanie nazwy. Si´gn´ła po ołówek, równie˝
zawieszony na sznurku, i napisała na wyj´tej z torebki kartce:
GDYNIA.
– Z jakiego to mo˝e byç kraju?
Odpowiedziała, ˝e nie wie.
Wyjàł z jej ràk ołówek i wodzàc nim wzdłu˝ linii, stwierdził:
– W tej okolicy jest wiele miejsc, w których mieszkajà tylko
Czesi, W´grzy albo Ukraiƒcy.
Wypowiadajàc te słowa, uÊwiadomił sobie, ˝e ona mogła byç
jednà z nich. Ale nawet jeÊli tak, to co z tego? Tylko stwierdzał
fakt.
– Zgadza si´, to tutaj, na trasie.
– Tak – potwierdziła. – Chciałabym nadaç je w piàtek... Czy
to mo˝liwe?
– Mo˝emy je nadaç, ale nie mog´ powiedzieç, kiedy dotrà na
miejsce – zaznaczył. – To zale˝y od kolejnoÊci połàczeƒ. KtoÊ b´dzie na nie czekał?
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– Tak.
– W piàtek, czternasta osiemnaÊcie, pociàg towarowo -osobowy. Ci´˝arówka odbierze je rano. Mieszka pani tu, w mieÊcie?
Przytakn´ła, zapisujàc adres. Exhibition Road 106.
Dopiero niedawno domom nadano numery, wi´c zawiadowcy niewiele to mówiło, choç wiedział, gdzie le˝y Exhibition
Road. Gdyby wspomniała nazwisko McCauley, mo˝e okazałby wi´ksze zainteresowanie i wszystko potoczyłoby si´ inaczej. Przy tej ulicy stały nowe domy, zbudowane po wojnie,
a mimo to nazywane „wojennymi”. Uznał, ˝e chodzi o jeden
z nich.
– Zapłaci pani przy nadaniu – powiedział.
– Chciałabym te˝ kupiç bilet dla siebie na ten pociàg. W piàtek po południu.
– Do tej samej miejscowoÊci?
– Tak.
– Dojedzie pani do Toronto, ale tam b´dzie pani musiała poczekaç na transcontinental, dwudziesta druga trzydzieÊci. Chce
pani miejsce sypialne czy siedzàce? Mo˝na wykupiç kuszetk´
albo miejsce siedzàce w zwykłym przedziale.
Poprosiła o siedzàce.
– W Sudbury poczeka pani na pociàg z Montrealu, ale prosz´
nie wysiadaç; wagony zostanà po prostu przetoczone i doczepione do składu montrealskiego. Minie pani Port Arthur, potem
Kenor´ i dojedzie do Reginy; tam przesiàdzie si´ pani na pociàg
lokalny.
Skin´ła głowà, jakby czekała tylko, a˝ dostanie bilet.
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– Ale nie gwarantuj´, ˝e meble dojadà razem z panià – dodał
zawiadowca. – MyÊl´, ˝e raczej dzieƒ albo dwa dni póêniej. To
kwestia pierwszeƒstwa przejazdów. KtoÊ po panià wyjdzie?
– Tak.
– To dobrze. Bo to pewnie nawet nie b´dzie porzàdna stacja.
Tam miasta nie wyglàdajà tak jak u nas. Zwykle to straszne
dziury.
Wyj´ła z torebki sakiewk´ i zapłaciła banknotem ze schowanego tam rulonu. Jak starsza pani. I przeliczyła reszt´. Ale nie
tak, jak zrobiłaby starsza kobieta: wyciàgn´ła otwartà dłoƒ z bilonem i przeliczyła pospiesznie pieniàdze, choç widaç było, ˝e
nie umknàłby jej nawet pens. Po czym odwróciła si´ niezbyt
uprzejmie, nie ˝egnajàc si´.
– Do zobaczenia w piàtek – krzyknàł zawiadowca.
W ten ciepły wrzeÊniowy dzieƒ miała na sobie długi ponury
płaszcz, a tak˝e ci´˝kie sznurowane trzewiki i skarpetki.
WłaÊnie nalewał sobie kawy z termosu, gdy wróciła i zapukała w okienko.
– Meble, które nadaj´ – oÊwiadczyła – sà w bardzo dobrym
stanie, prawie nowe. Nie chciałabym, ˝eby si´ poobijały czy porysowały. Ani przeszły zapachem bydła.
– Prosz´ pani – obruszył si´ – kolej ma dosyç doÊwiadczenia
w transporcie towarów. I nie u˝ywa tych samych wagonów do
przewo˝enia mebli i zwierzàt.
– Zale˝y mi na tym, by dotarły na miejsce w takim stanie,
w jakim wyruszà.
– Kiedy kupuje pani meble, stojà one w sklepie, prawda? Ale
zastanawiała si´ pani kiedykolwiek, jak tam trafiły? Nie zro-
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biono ich przecie˝ w sklepie? Nie, wyprodukowano je w jakiejÊ
fabryce, a do sklepu zostały przetransportowane, i to najprawdopodobniej pociàgiem. Skoro tak, to czy nie lepiej zało˝yç, ˝e
kolej wie, jak si´ z nimi obchodziç?
Wcià˝ patrzyła na niego bez uÊmiechu lub jakiegokolwiek sygnału, ˝e dostrzega swojà kobiecà naiwnoÊç.
– Mam nadziej´ – odparła. – Mam nadziej´, ˝e wie.
Zawiadowca był przekonany, ˝e zna w mieÊcie wszystkich.
Czyli z połow´ mieszkaƒców. I to tych, którzy naprawd´ byli
„stàd” – to znaczy nie przybyli dzieƒ wczeÊniej i nie zamierzali szybko wyje˝d˝aç. Kobieta, która wybierała si´ do Saskatchewan, była mu nieznajoma, bo nie chodziła do jego koÊcioła, nie
uczyła jego dzieci ani nie pracowała w sklepie, restauracji czy
urz´dzie, które odwiedzał. Nie była te˝ zam´˝na z kimÊ, kogo
by znał z towarzystw Elks, Oddfellows, Lions Club czy ze stowarzyszenia kombatantów Legion. Spojrzenie rzucone na jej lewà
dłoƒ, kiedy wyciàgała pieniàdze, upewniło go – bo nie mo˝na
powiedzieç, ˝eby zaskoczyło – i˝ nie była m´˝atkà. Z tymi butami, skarpetkami zamiast poƒczoch, bez kapelusza czy r´kawiczek popołudniowà porà, mogłaby byç chłopkà. Ale nie
okazywała zwykłej tamtym niepewnoÊci czy skr´powania. Nie
miała manier wieÊniaczki; szczerze mówiàc, nie miała ˝adnych
manier. Potraktowała go, jakby był maszynà do udzielania informacji. A przy tym napisała miejski adres – Exhibition Road.
JeÊli kogoÊ naprawd´ mu przypominała, to pewnà siostr´ bezhabitowà, którà kiedyÊ widział w telewizji: opowiadała o pracy misyjnej gdzieÊ w d˝ungli; pewnie nie nosiły tam habitów,
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˝eby łatwiej było im si´ ruszaç. Siostra uÊmiechała si´ sporadycznie, na dowód, ˝e religia powinna ludzi uszcz´Êliwiaç, ale
w zasadzie spoglàdała ponad głowami publicznoÊci, jak gdyby
była przekonana, ˝e inni istniejà na Êwiecie głównie po to, by
ona mogła nimi komenderowaç.
Johanna chciała załatwiç jeszcze jednà rzecz, którà ciàgle odkładała na póêniej: pójÊç do sklepu z konfekcjà „U Milady”, by
sprawiç sobie strój. Nigdy tam jeszcze nie była; gdy potrzebowała czegoÊ, na przykład skarpetek, szła do „Odzie˝y M´skiej, Damskiej i Dzieci´cej Callaghana”. Miała mnóstwo rzeczy odziedziczonych po pani Willets, jak chocia˝by ten nieÊmiertelny płaszcz.
A Sabitha, dziewczynka, którà si´ zajmowała u pana McCauleya,
zasypywana była kosztownymi strojami po kuzynkach.
Na wystawie „U Milady” stały dwa manekiny ubrane w garsonki o dosyç krótkich spódniczkach, z pudełkowymi ˝akietami.
Jedna garsonka była w kolorze rdzawozłotym, druga – ciepłym
ciemnozielonym. Wokół nóg manekinów le˝ały rozrzucone du˝e liÊcie klonu w jaskrawych barwach. Były te˝ przyklejone tu
i ówdzie na szybie. O tej porze roku, kiedy wi´kszoÊç ludzi starała si´ zgrabiç liÊcie i je spaliç, tutaj stanowiły głównà ozdob´.
UkoÊny napis na szybie, wykaligrafowany czarnym pochyłym
pismem, głosił: „Prosta elegancja, moda na jesieƒ”.
Otworzyła drzwi i weszła do Êrodka.
Przed nià, w pionowym lustrze, ukazało si´ odbicie jej samej
od stóp do głów, w dobrej jakoÊci, jednak bezkształtnym długim
płaszczu pani Willets, spod którego ponad skarpetkami wyzierało par´ centymetrów gołych masywnych nóg.
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Robili to oczywiÊcie naumyÊlnie. Ustawiali lustro w tym miejscu, ˝eby człowiek od razu zdał sobie spraw´ ze swych braków,
a nast´pnie – na to liczyli – wpadł na pomysł kupienia czegoÊ,
by poprawiç sobie wyglàd. Gdyby nie była zdecydowana coÊ kupiç, wyszłaby, uÊwiadomiwszy sobie tak ewidentny podst´p.
Pod Êcianà stał regał z sukniami wieczorowymi, z których
ka˝da, ze swoimi muÊlinami i taftami, w bajecznych kolorach,
godna była królowej balu. W gł´bi, za szkłem, by nie dosi´gły
ich niczyje niepo˝àdane dłonie, wisiało z pół tuzina sukni Êlubnych z nieskazitelnie białego muÊlinu, kremowej satyny lub koronki w odcieniu koÊci słoniowej, wyszywanych srebrnymi
paciorkami lub maleƒkimi perłami. Obcisłe gorsety, wyci´te dekolty i sute spódnice. Nawet gdy była młodsza, nie mogła braç
pod uwag´ takiej ekstrawagancji, nie tylko ze wzgl´du na pieniàdze, ale dlatego, ˝e nie ˝ywiła absurdalnej nadziei na przemian´, szcz´Êcie.
Min´ło par´ minut, zanim ktoÊ si´ pojawił. Mo˝e mieli tu judasz, przez który si´ jej przyglàdali, oceniajàc, ˝e nie jest ich typem klienta, i czekajàc, a˝ odejdzie.
Nie odeszła. Min´ła odbicie w lustrze, schodzàc z linoleum
przy wejÊciu na mi´kkà wykładzin´, a˝ zasłona w gł´bi sklepu
wreszcie si´ rozsun´ła i ukazała si´ Milady we własnej osobie,
ubrana w czarnà garsonk´ z błyszczàcymi guzikami. Wysokie
obcasy, szczupłe łydki, pas tak ciasny, ˝e jej nylonowe poƒczochy a˝ chrz´Êciły, włosy w odcieniu złota Êciàgni´te do tyłu, odsłaniajàce umalowanà twarz.
– Chciałabym przymierzyç garsonk´ z wystawy – powiedziała Johanna wyçwiczonym głosem. – Zielonà.
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