Lew w New Delhi
Dusz cy ar New Delhi!… Rozpalone sło cem
chodniki, gor ce wi te krowy o leniwych ruchach i upał buchaj cy od blaszanych dachów!…
Ogni cie soczysty smak dojrzałego ananasa, który jest słodki w najbardziej zmysłowy i poruszaj cy sposób!…
Oblizałam usta.
– Słucham? – powtórzyła stewardesa z dziwnym wyrazem twarzy.
– Ja nic nie mówiłam – zapewniłam j , choć
prawd mówi c, nie byłam tego całkowicie pewna.
Zdaje si , e moja wyobra nia przy pieszyła
l dowanie w New Delhi, po którym we nie włanie si przed chwil przechadzałam.
– Ma pani zapi te pasy?
– Oczywi cie!
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– Za pół godziny b dziemy na miejscu.
Paszport, wiza, piecz tka imigracyjna i wymiana u miechów z celnikiem.
– Thank you very much!
Jeszcze jeden ostatni korytarz, jeszcze tłum
oczekuj cych z nazwiskami pasa erów na tekturkach albo eleganckich zafoliowanych kartkach. Jeszcze tylko jedne, ostatnie drzwi i…
Syberia!!! Zatrzymałam si w pół kroku,
z niedowierzaniem rozgl daj c si dookoła,
jak gdyby to, co smagało mnie lodowatym podmuchem po gołych łydkach, nie było wiatrem,
tylko głupim dowcipem ze strony zło liwego tubylca.
Zadr ałam. Czym pr dzej si gn łam po gruby polar. Zapi łam si a po szyj , schowałam
dłonie w r kawy. I rozejrzałam si jeszcze raz.
Gdzie to arliwe piekło indyjskiego upału?…
No gdzie?… Zatrz słam si od przenikliwego
zimna wilgotnego powietrza, które oblepiało
skór jak lodowaty kompres. Latem wiatowe
agencje pisały o rekordowych temperaturach
w północnych Indiach, gdzie było nawet pi ćdziesi t stopni Celsjusza! Wysychały rzeki, stawy i jeziora, i nawet ptaki umierały z odwodnienia.
– Taxi? – kierowca zatrzymał si i zatr bił.
– Taxi, yes! – zawołałam z ulg , ale mimo
antarktycznego klimatu nie wsiadłam od razu
do samochodu. – Do centrum New Delhi? – zapytałam, zawieszaj c głos.
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– Yes, yes, we go! 1 – zapewnił mnie kierowca, kiwaj c stanowczo głow .
Roze miałam si . Na wszystkich lotniskach
wiata taksówkarze próbuj tej samej sztuczki,
licz c na naiwno ć turystów, która cz sto idzie
w parze ze zm czeniem po długim locie, niewyspaniem i poczuciem zagubienia w nowym miejscu. W Sao Paulo, Meksyku, Caracas, Nairobi,
Kuala Lumpur, Bangkoku czy Warszawie tu za
szklanymi drzwiami czekaj kierowcy, którzy
z kamienn twarz , okraszon czasem cieniem
zach caj cego u miechu, proponuj swoje usługi, zawy aj c opłat za przejazd nawet dziesi ciokrotnie.
Naj mieszniejsze z mojej dzisiejszej perspektywy wydaje mi si to, e najbardziej oszukał mnie kiedy taksówkarz w Warszawie. Było
to bardzo dawno temu, kiedy jako nastolatka
przyjechałam poci giem do stolicy i musiałam
si dostać w pobli e królewskich Łazienek. Musiałam pojechać taksówk , bo poci g miał opó nienie. Zapłaciłam za ten kurs niewyobra aln
ilo ć pieni dzy, ale doskonale pami tam wyraz
twarzy kierowcy, kiedy po dojechaniu do celu
zatrzymał si , odwrócił do mnie i powiedział:
– Sze ćset złotych.
Zapadło wielkie, ci kie milczenie. Zrozumiałam, e co jest nie tak, ale głos taksówkarza
brzmiał tak, jakby dla niego była to sprawa ycia
i mierci.
1

Yes, yes, we go! – (ang.) Tak, tak, jedziemy!
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– Nie mam tyle – odpowiedziałam bezradnie.
Mieszkałam wtedy w Koszalinie, a do Warszawy przyjechałam chyba po raz drugi w yciu.
– A ile masz? – zapytał kierowca.
Oddałam mu prawie wszystko, a potem powłócz c nogami ruszyłam dalej przed siebie. To
jest miasto dla bardzo bogatych ludzi – pomylałam.
Gdyby s dzić po stawkach proponowanych
przez taksówkarzy, to wszystkie stolice wiata
okazałyby si niedost pne dla zwykłych ludzi.
Na szcz cie szybko si zorientowałam na czym
polega ta gra i nie dawałam si w ni wci gać,
z nielicznymi wyj tkami w Ameryce Południowej, kiedy odkryłam, e taksówkarze potrafi
tak e przestawiać liczniki tak, eby nabijały nale no ć co dziesi ć metrów zamiast co kilometr.
Kiedy w stolicy Paragwaju jechałam tak taksówk , która… O przepraszam, wracam do Indii.
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Kierowca u miechn ł si zach caj co, błyskaj c białymi z bami w niadej twarzy.
– We go, we go – ponaglił. – Jed my, jed my.
– Yes, we go – odrzekłam, przytrzymuj c
drzwi. – Ale ile to b dzie kosztowało?
– Do centrum?… – powtórzył, rozgl daj c
si po desce rozdzielczej. – No, to b dzie jakie …
Rzucił mi szybkie spojrzenie i doko czył z przekonaniem: – Tysi c rupii.

Znowu si roze miałam. Niektórzy taksówkarze na lotnisku zachowuj si jak lew w ród
stada głuchych i lepych zebr na sawannie. Nadchodz z niezm conym przekonaniem, e na
pewno uda si kogo upolować. Wystarczy tylko
odpowiednio nastroszyć grzyw i udawać niezachwian pewno ć siebie. I bez wahania podawać
najwy sze kwoty podsuwane przez swobodn
wyobra ni .
W takiej sytuacji s dwa wyj cia: albo zrezygnować z tej taksówki, albo znać realia, wiedzieć ile taki kurs powinien kosztować i tak
kwot przeciwstawić. Ja wybrałam t drug
opcj .
– Zapłac dwie cie rupii – powiedziałam,
patrz c mu prosto w oczy.
Kierowca poruszył si niespokojnie. Byłam
tak samo pewnym siebie lwem jak on.
– Dwie cie?… – pokr cił głow i sapn ł, usiłuj c zyskać na czasie.
– Dwie cie to dobra cena – o wiadczyłam,
kład c znacz cym gestem r k na plecaku.
– Dwie cie pi ćdziesi t! – rzucił taksówkarz.
– Zgoda – odrzekłam, bo tyle wła nie dokładnie powinien kosztować kurs do centrum
New Delhi.
Wymienili my spojrzenia jak lew z lwem,
wrzuciłam plecak do rodka i odjechali my.

W d ungli miasta
Indie s zwierciadłem wiata. Jest tu wszystko. Wielka bieda i wielkie bogactwo. Niezwykłe
uduchowienie i równie niezwykle cuchn cy mur,
pod którym załatwiaj si przechodnie. Najwi kszy pałac prezydencki wiata i najwi ksze
slumsy. Najlepsza kuchnia i niedo ywione dzieci. Wszystko jest w Indiach jak w pigułce b d cej lustrzanym odbiciem reszty wiata.
Stałam i patrzyłam. Potem usiadłam na
schodach i patrzyłam dalej, bo wydawało mi
si , e w tym pozornie chaotycznym miejscu,
gdzie kł bi si ludzie, riksze, samochody, rowery, wielbł dy, wi te krowy, słonie, ci arówki,
autobusy i motory, istnieje jaka równowaga
i kieruj ca nim harmonia. Agresja, hałas, kurz,
klaksony, tumany czarnych spalin nie mog ist-
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nieć w oderwaniu od tego, co stanowi ich przeciwie stwo, tak jak ciemno ć nie mo e trwać bez
wiatła, bo dopiero ono sprawia, e ciemno ć
staje si ciemno ci .
Siedziałam wi c na betonowych schodach
przy sklepie i patrzyłam. Bez analizowania, bez
logicznego składania elementów w jak cało ć,
bez dedukcji i wiadomego poszukiwania rozwi zania.
I nagle dostrzegłam, e połowa ludzi wiecznie si pieszy, a pozostali siedz i czekaj .
Istniej biegacze i filozofowie.
Biegacze nieustannie zmierzaj naprzód,
wsiadaj do autobusów, wysiadaj na przystankach, maszeruj przez jezdnie, pokonuj kilometry chodników, przemieszczaj si za pomoc
rycz cych aut i dudni cych motocykli, pedałuj
na rowerach, cigaj si z rikszami, maj jakie
zadanie do spełnienia i zmierzaj do okre lonego celu.
A filozofowie siedz na ulicach w kucki ze
spokojnym, beznami tnym wyrazem twarzy.
S zawieszeni w czasie. Nie czekaj na nic konkretnego, nie planuj , nie zamierzaj , nie oczekuj na spełnienie jakiejkolwiek przepowiedni
czy obietnicy. Tylko trwaj tu ponad zgiełkiem
indyjskiej ulicy w dziwnej przestrzeni, która
zatrzymuje upływ czasu i bieg spraw – i milcz
w zadumie bez my li, bez marze , bez nadziei.
To jest stan lewitacji ycia ponad p dz c rzeczywisto ci .
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Tylko ludzie w Indiach to potrafi .
W tym samym czasie inni wol biec przed
siebie. Ale jest to bieg i po piech tak samo pozbawiony mo liwo ci dotarcia do celu, który
w znacz cy sposób miałby wpływ na reszt ycia. Po prostu niektórzy zamiast siedzieć spokojnie – biegn .
A ci, którzy siedz – czekaj .
I aden nie osi ga mety.
Ja jako podró nik mog być zarówno biegaczem, jak i filozofem, bo jestem cz ci tak ró nych wiatów, e wydaj si nie nale eć na zawsze do adnego z nich.
Wstałam. Ruszyłam przed siebie. I natychmiast si zatrzymałam.
Indyjska ulica jest jak rzeka. Fala pojazdów i wierzchowców płynie nieprzerwanym
strumieniem, nap dzanym wyciem klaksonów i tr bek oraz mruganiem wiateł. Nikt nie
u ywa kierunkowskazów. Nikt te nie krzyczy.
Jazda polega na tym, eby wymusić pierwsze stwo za pomoc hałasu, wyrazu twarzy
i wpychania si w ka dy wolny centymetr
przestrzeni.
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Wiele samochodów nie ma bocznych lusterek, bo kierowcy zawczasu je usun li, eby bardziej płynnie móc si zmie cić mi dzy innymi
u ytkownikami drogi.
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Podeszłam do kraw nika, usiłuj c znale ć
dobry moment. Riksza, motor, taksówka rycz ca
klaksonem, wie y obłok czarnych spalin, który
buchn ł wprost w moj twarz. Zakr ciło mi si
w głowie. Br zowa krowa. Kierowcy stłoczeni
dookoła niej, z zaskakuj c cierpliwo ci czekaj cy a krowa lekko podrzucaj c łbem ruszy dalej w dowolnie wybranym przez siebie kierunku.
Szale stwo, cisk i hałas. Tłok taki, e mi dzy
samochody nie da si wcisn ć szpilki, a co dopiero przechodnia, który chciałby zaryzykować
przechodzenie na drug stron . Ryk klaksonów.
Warkot silników. Sapanie gor cych rur wydechowych. I równie gor ce usta wielbł da ci gn cego drewniany wózek wyładowany a po niebo
okr głymi belkami.
Przyczaiłam si jak skoczek, wyczekuj c na
odpowiedni moment, eby rzucić si sprintem
do drugiego kraw nika. Ale przede mn sun ła
nieprzerwana, ciasna, rz ca metalem i buchaj ca spalinami kawalkada przepychaj cych si
pojazdów. Nieko cz ca si rzeka indyjskich pojazdów mechanicznych i nap dzanych własnymi
mi niami.
Dziesi ć minut, pi tna cie, dwadzie cia. Nie
ma adnej, nawet najmniejszej szansy wdepni cia na jezdni . Tumany kurzu spadaj mi na
ubranie, oczy piek , w z bach zgrzyta pył.
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To nieprawdopodobne!… Na ka dej ulicy
wiata nadchodzi taki moment, kiedy sznur wehikułów choćby na moment si ko czy i mo -
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na wtedy przebiec na drug stron . W Indiach
przechodnie powinni mieć skrzydła.
Przej cia dla pieszych to czysta abstrakcja.
Nawet wtedy, kiedy pali si zielone wiatło dla
przechodniów, cz ć kierowców po prostu jedzie dalej, tak jakby czerwone wiatło nie miało
mocy, eby ich zatrzymać.
Spojrzałam na zegarek. Min ło pół godziny
odk d usiłowałam przej ć przez jezdni . Nie posun łam si w tym czasie nawet o milimetr, bo
po prostu nie było takiej mo liwo ci. Chyba e
ryzykowałabym podeptanie przez nogi słonia,
kopyta wielbł da i wi tej krowy, oraz znalezienie si pod oponami wszelkiej ma ci i rozmiarów, unosz cych warcz ce samochody, ci arówki, autobusy, motory, rowery i riksze.
Jak ONI to robi ?…
Przypomniałam sobie najwa niejsz zasad
podró owania: rób to, co robi tubylcy. Przecie
ludzie w Indiach czasem maj potrzeb przej cia
na drug stron ulicy, prawda?
Rozejrzałam si czy gdzie w pobli u nie stoi
inny pieszy z zamiarem podobnym do mojego.
Jest! Nieco dalej przy drzewie na kraw niku
zatrzymał si chłopak w szaliku na głowie.

20

Ju wcze niej zwróciłam na to uwag . Dziwne, ale w New Delhi nikt nie u ywał czapek. Kiedy jest zimno, ludzie zawi zuj sobie na głowach
szaliki.

Ha! No jasne, e wszystkiego mo na si
nauczyć od tubylca! Chłopak do ć niedbale
rozejrzał si w prawo i w lewo, a potem zdecydowanym krokiem wbiegł na jezdni . Prosto
pod rozp dzon taksówk , która na jego widok
wcale nie zwolniła! Chłopak w ostatniej chwili
zrobił unik biodrem, tak jakby uchylał si przed
atakuj cym zwierz ciem, a po sekundzie o centymetry wymin ł riksz , przepu cił ci arówk , wcisn ł si w odrobin wolnej przestrzeni
mi dzy kolejnymi dwoma samochodami, potem
przebiegł kilka kroków tu za motorem i przed
autobusem, znów stan ł, podbiegł, uchylił si
przed rowerzyst i prawie został przejechany
przez okr głego czarnego ambassadora 2.
Wygl dał jak torreador akrobata lawiruj cy mi dzy dziesi tkami rozjuszonych byków.
Skoncentrowany, precyzyjny i wiadomy tego,
e najmniejszy bł d mo e go kosztować ycie.
Bo aden z pojazdów znajduj cych si na ulicy
nie zwolnił na widok człowieka.
Pieszy na indyjskiej ulicy to ruchomy cel
uciekaj cy przed napastnikami. Wchodzi na
jezdni na własn odpowiedzialno ć. Nie ma
przywilejów nawet na pasach, bo w tym pozornym chaosie istnieje jedno prawo obowi zuj ce
wszystkich u ytkowników drogi: wi kszy i silniejszy ma zawsze pierwsze stwo.
2
Ambassador, a wła ciwie – Hindustan Ambassador
– marka samochodu produkowanego od 1958 r. w Indiach. Ma
charakterystyczny nieco obły kształt, troch przypominaj cy
polsk syren .
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