Ciudad de Mexico
Rozejrzałam si ze zdumieniem. Wagon
był pełen kobiet. Wszystkie miały czarne włosy
i ciemne oczy, a poza tym były ka dego mo liwego
wzrostu i wieku. Nastolatki w krótkich spódniczkach i powa ne matrony z siatkami, dziewczyny
z warkoczami, chichocz ce uczennice i zamy lone artystki. Staruszki o pomarszczonych twarzach i młode, dynamiczne kobiety zatrudnione
w korporacjach.
Były ładne i brzydkie, grube i chude, w czapkach i bez, w butach na obcasach i w baletkach,
ale wszystkie były kobietami! W wagonie metra
to widok niezwykły i całkiem zaskakuj cy.
Człowiek jest przyzwyczajony do tego, e
w przestrzeni publicznej spotyka ró nych ludzi.
Na tym polega fantastyczna rozmaito ć wiata,
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e yj w nim zarówno szewcy, jak i dyrektorzy banków, s ludzie ubieraj cy si na czarno
i nosz cy ró owe podkoszulki, s wyzywaj cy
młodzie cy w skórzanych kurtkach, pracowici kujoni z ksi kami, zm czone urz dniczki
i pozytywnie nakr ceni agenci ubezpieczeniowi. S wszyscy – duzi i mali, zmartwieni
i zadowoleni, w obowi zkowej drodze do pracy
albo radosnym wypadzie do kina. S rozmaici,
maj ró ne plany i wyrazy twarzy. S zarówno kobietami, jak i m czyznami, wspólnie
tworz c kompletn cało ć zwan społecze stwem.
A tu nagle z tej cało ci została wyci ta połowa. Rozgl dałam si wi c ze zdumieniem, usiłuj c sobie przypomnieć jak i kiedy to si stało.
Zeszłam schodami w dół do meksyka skiego metra. To jedna z najwi kszych podziemnych
sieci na wiecie, przewo ca codziennie ponad
cztery i pół miliona ludzi. Wi ksze jest tylko metro w Nowym Jorku, Moskwie i Tokio.
W podziemnych korytarzach istnieje drugie miasto, jeszcze bardziej fascynuj ce ni
to na powierzchni, bo chocia zostało stworzone tylko po to, eby obsługiwać pasa erów
przemierzaj cych kilometry poł cze i stacji,
kto dba o to, eby było to miejsce inspiruj ce
i ponadtransportowe. Jest to jednocze nie muzeum i galeria sztuki, gdzie wystawiane s na
przykład fotografie pokazuj ce male kie rzeczy
w gigantycznym powi kszeniu albo powszech-
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nie znane przedmioty prze wietlone promieniami rentgena.
Kiedy szłam ł cznikiem mi dzy przesiadkowymi stacjami metra, zdziwiłam si , e cz ć
korytarza jest całkowicie ciemna, jak gdyby kto
zapomniał wmontować arówki. Spojrzałam do
góry i zobaczyłam niebo! Korytarz został specjalnie tak zaprojektowany, eby na suficie umie cić
konstelacje migocz cych gwiazd.
Ach, tak!… Teraz sobie przypomniałam. Kiedy dotarłam do przej cia na peron, pod aj c za
piesz cym w tamt stron tłumem lokalesów,
nagle drog zagrodził mi szlaban. W tym miejscu masa ludzi była rozdzielana na dwa strumienie. Nie zastanawiaj c si długo ruszyłam
w stron wskazan mi przez policjantk . I tak
wła nie wyl dowałam na peronie, przy którym
po chwili pojawił si kosmiczny poci g zło ony
z pomara czowych wagonów.
Meksyka skie metro jest szybkie, czyste
i ciche. Poci gi co minut wpływaj na stacj
jak stalowe w gorze, z ochot połykaj c tysi ce
ludzi i wypluwaj c ich na nast pnych przystankach. Wieczne nienasycenie za cen trzech peso,
bo tyle kosztuje bilet do dowolnej stacji w całym mie cie. Jest to najta szy bilet do metra na
wiecie.
Stan łam wi c na peronie, a kiedy otworzyły
si drzwi, wsiadłam do rodka. W towarzystwie
setek innych pasa erów oraz jednego wspomnienia.
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Kilkana cie lat wcze niej te stałam na peronie meksyka skiego metra. Wsłuchiwałam
si w rozmowy toczone dookoła po hiszpa sku,
przygl dałam si potomkom Azteków i Majów,
a potem niespodziewanie na peron wpłyn ł poci g, otworzyły si drzwi, a ja zostałam porwana przez nurt nacieraj cych pasa erów. Było
ich tak wielu, e nie mogłam wykonać wiadomie adnego kroku, i być mo e nie miałabym
nawet takiej potrzeby – bo w ko cu wszyscy
chcieli my wsi ć do wagonu i pojechać dalej
– gdyby nie to, e poczułam na sobie nagle czyje dłonie.
Mnóstwo dłoni!
Przylepionych do mnie, dotykaj cych i poruszaj cych si !!…
Tłok był tak wielki, e nie mogłam si odsun ć ani zobaczyć twarzy ludzi dookoła. Wszyscy
stali ci ni ci jak sardynki, biodro przy biodrze,
rami przy ramieniu, głowa przy głowie. I te dłonie, si gaj ce nie wiadomo sk d i jakim cudem
odnajduj ce na tyle wolnej przestrzeni, eby bł dzić palcami po moim ciele!!…
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Poci g zatrzymał si w ko cu na nast pnej
stacji. Czym pr dzej wyzwoliłam si z tłumu,
smyrgn łam na drugi koniec wagonu i przycisn łam si do ciany. Przynajmniej z jednej strony byłam bezpieczna.
Zdaje si , e meksyka scy m czy ni mieli
zbyt ruchliwe dłonie nie tylko w stosunku do gocinnie podró uj cych metrem blondynek.

Rozejrzałam si jeszcze raz po całkowicie
feministycznym wagonie metra i nagle mnie
ol niło.
– Señorita – odezwałam si do dziewczyny
w zielonej sukience. – Dlaczego tu s same kobiety?
– To jest wagon dla kobiet – odrzekła takim
tonem, jakby to było oczywiste.
– Ale dlaczego to jest wagon dla kobiet? –
naciskałam.
– eby kobiety czuły si bezpiecznie – wtr ciła stoj ca nieopodal Meksykanka uczesana
w ko ski ogon.
Z podziwem spojrzałam na jej grzywk . To
si nie zmieniło od dwudziestu lat, czyli od czasu, kiedy byłam w Meksyku po raz pierwszy.
I tak samo jak wtedy, budziło we mnie zdumienie pomieszane z respektem i rozbawieniem.
Meksyka ska grzywka wygl da jak rulon
przypi ty do czoła. Jak cz ć fryzury, która przypadkiem dostała si pod drogowy walec i została
na nim zapieczona gor cym asfaltem. Jak opakowanie zdj te z połcia baleronu. Jak pami tka
po wielkiej rurze, na której przez przypadek została wzorowana.
Najprawdopodobniej sposób wykonania
meksyka skiej grzywki nie zmienił si od ponad dwudziestu lat. Domy lam si , ze modna
Meksykanka nawija wilgotne włosy nad czołem na długi gruby wałek, potem je suszy, oblewa lakierem i tak zostawia. Bez wałka, oczywi cie.
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Meksyka ska grzywka to wybitny przykład
rodkowoameryka skiego wkładu w rozwój
wiatowego fryzjerstwa.
– Słucham? – zamrugałam oczami, bo ledzenie historii meksyka skiej grzywki wyrzuciło mnie chwilowo z orbity rzeczywisto ci.
– Los hombres mexicanos – powtórzyła
Meksykanka, znacz co potrz saj c grzywk –
m czy ni meksyka scy nie maj szacunku dla
kobiet. Czasami traktuj je instrumentalnie.
– Instrumentalnie? – podniosłam brwi, bo
mimo woli wyobraziłam sobie orkiestr pełn
wiolonczeli w kształcie kobiet.
– Si, si1! – odezwały si kobiety z innych cz ci wagonu i przysun ły si bli ej, eby dorzucić
kilka słów prawdy od siebie.
– Ja zawsze nosiłam ze sob agrafk ! – powiedziała elegancka dziewczyna w butach na
wysokich obcasach.
– Agrafk ?!
– Otwart agrafk , bo tylko w ten sposób
mogłam si obronić przed niechcianymi zalotami w autobusie!
Otworzyłam szeroko oczy.
– Dobry sposób! – pochwaliła starsza pani.
– Szkoda, e sama na to nie wpadłam!
– Wiesz co si mówi o naszych rodkach
komunikacji miejskiej? – zawołała dziewczyna
spod okna. – e wsiadasz jako dziewica, a wysiadasz w ci y!
1

Si – (hiszp.) Tak.
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Wybuchły my miechem. Hi, hi, hi, i cha,
cha, cha, we wszystkich mo liwych barwach
i nat eniach głosu. miały si dyplomatki,
biznesmenki, gospodynie domowe, studentki
i malarki, a cały wagon trz sł si i dygotał od
naszej wesoło ci. To nieprawdopodobne jak
mnóstwo dobrej energii, rado ci i wewn trznego wiatła pojawiło si nagle w meksyka skim metrze. A ja poczułam si bezpiecznie
jak w domu.
Nast pna stacja. Drzwi si otworzyły, do
rodka weszły kolejne kobiety, rozgl daj c si
z pewnym zaskoczeniem, bo wszystkie miałymy wyszczerzone z rado ci z by.
– A dlaczego tu nie ma adnych m czyzn?
– zapytałam, patrz c na peron.
– Pierwsze trzy wagony metra zostały przeznaczone tylko dla kobiet – wyja niła dziewczyna z grzywk .
– I dlatego w korytarzu stał szlaban! – przypomniałam sobie.
– Tak, eby odgrodzić cz ć peronu.
– A w twoim kraju jak jest? – zapytała nagle
Meksykanka ubrana na czarno.
– Jak jest? – zakłopotałam si .
Czy mo na porównać Polsk z Meksykiem?
Nasz jedn mikroskopijn lini metra do ich
prawie dziesi ć razy wi kszej i fantastycznie
efektywnej sieci? Kiedy kilka dni wcze niej pojechałam na dworzec autobusowy TAPO, poczułam nie miało ć. Dworzec wygl dał jak naj-
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bardziej nowoczesne lotnisko. Nasze skromne
polskie PKS-y spłon łyby przy nim ze wstydu.
W ogromnej czystej, błyszcz cej hali wisiały
elektroniczne tablice, przy komputerach siedziały liczne konduktorki w eleganckich mundurach. Zamiast sufitu zbudowano wielk okr gł
przeszklon kopuł .
Z drugiej strony jednak… w samolocie czytałam artykuł o tym, e w mie cie Durango na
północy znaleziono przy drodze osiem ludzkich
głów. Niedługo po tym jak w niedalekim mie cie
Juarez znaleziono cztery ludzkie głowy. Nie była
to informacja o najbardziej szokuj cym wydarzeniu roku, tylko kolejna notatka dokumentuj ca wojn pomi dzy mafiami narkotykowymi,
które dostarczaj siedemdziesi t procent narkotyków istniej cych na rynku USA.
Albo z jakim polskim barem czy restauracj
mo na porównać jedzenie sprzedawane w Meksyku na ulicy?… W bramie przy moim hotelu
w Centro Histórico 2 codziennie rano ustawiała
si doña Alicia, która przynosiła z domu wie o
upieczone tortille 3, blach do sma enia, palnik
oraz garnki i pojemniki z dodatkami. Pomagał
jej syn, który błyskawicznie organizował t polow kuchni , rozpalał ogie i przyjmował za-
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2
Centro Histórico – najstarsza cz ć miasta Meksyk, rodzaj starówki pełnej zabytków, muzeów, ale tak e barwnego
ycia za dnia i w nocy.
3
Tortilla – cienki, delikatny placek z m ki kukurydzianej,
podstawa meksyka skiej kuchni.
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mówienia. A doña Alicia piekła na poczekaniu
placki z dowolnie wybranym nadzieniem – od
szpinaku i pieczarek, a po wi sk skór zwan
chicharrón i siekane mi so.
Nie było bie cej wody, adnego pozwolenia
na handel, adnych bada czy ksi eczki zdrowia. Nikt nie sprawdzał dokumentów ani czystoci. Kto chciał, zatrzymywał si i zjadał przek sk na własn odpowiedzialno ć. Ja codziennie
przychodziłam tam na niadanie. Placki z nadzieniem doñi Alicii były absolutnie pyszne! Ale
to nie do pomy lenia w Polsce, gdzie wszystko
musi być zwa one, zapisane i przedstawione do
kontroli.
Jak porównać dwa tak bardzo ró ne kraje?… Meksyk jest ponad sze ć razy wi kszy od
Polski, ma sto dwana cie milionów mieszka ców, wy szy poziom PKB4 na głow mieszka ca,
o wiele bardziej nowoczesny system komunikacji i transportu, ale jednocze nie w niektórych
sferach ycia jest du o bardziej zachowawczy
i tradycyjny.
– W Polsce nie ma oddzielnych wagonów
metra dla kobiet – powiedziałam po chwili.
– Ale s na przykład niektóre szkoły tylko dla
dziewczynek. Katolickie szkoły.
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4
PKB per capita, czyli produkt krajowy brutto na głow
mieszka ca, to mechaniczny sposób okre lania zamo no ci
pa stwa, uzyskiwany w wyniku podzielenia ogólnej wartoci dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w danym roku
przez liczb jego mieszka ców. W Polsce ta warto ć wynosi
3979 USD, w Meksyku – 4878 USD.

19

– No tak! – klasn ły Meksykanki. – Wy, Polacy, jeste cie katolikami, tak jak my! Przecie
papie Juan Pablo Segundo, Jan Paweł II, był
z Polski!
I znów znikły jakiekolwiek ró nice, które
mogłyby nas dzielić. Niby dwa tak odległe od
siebie kraje, ale co chwil znajdowały my co
wspólnego.
– A wiesz, e Jan Paweł II przybył wła nie do
Meksyku ze swoj pierwsz pielgrzymk ?
– Tak? Nie wiedziałam.
– Który to był rok? – kobiety popatrzyły na
siebie. – Siedemdziesi ty dziewi ty?
– Tak, siedemdziesi t dziewi ty! Tu po tym
jak został wybrany na papie a!
– To był dobry, wi ty człowiek!
– A potem jeszcze kilka razy przyjechał do
Meksyku!
– Tak, pami tam, ostatni raz był tutaj, w miecie Meksyk kilka lat temu.
– Beatyfikował trzech Indian, którzy mieli
widzenie Matki Boskiej!
– Mnóstwo ludzi przyjechało do stolicy, eby
go zobaczyć, z całego kraju przyje d ali Meksykanie, eby si pomodlić z papie em!
– A ycie w Polsce jakie jest? – powtórzyła
nagle Meksykanka ubrana na czarno.
– Takie samo jak tu – odrzekłam bez wahania.
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Bo przecie w gruncie rzeczy ró nice mi dzy nami s mniej istotne ni to wszystko, co
nas ł czy. Tak samo ludzie ciesz si i miej
z dowcipów, płacz kiedy jest im smutno, szukaj pomocy kiedy maj problem, kochaj , t skni , marz .
– To wszystkiego najlepszego! – odrzekły
Meksykanki z rado ci .
– Dzi kuj , i wzajemnie! – u miechn łam
si , podnosz c plecak i staj c blisko wyj cia.
Zbli ali my si do stacji, sk d chciałam jechać dalej do słynnego miasta Teotihuacán.

