
Fragment 1 

 

Któregoś wieczoru siedziałem w domu, kiedy nagle zacząłem się zastanawiać, 

ile wzrostu miał Rock Hudson. Nie myślę o nim często, ale akurat jakiś czas 

wcześniej obejrzałem ponownie film Olbrzym, więc przyszedł mi do głowy. 

Jedna z wielu rzeczy, których nigdy nie zrozumiem, to dlaczego 

wyniki wyszukiwania na moim komputerze różnią się tego, co znajduje ktoś 

inny – na przykład moja siostra Amy. Amy wchodzi na stronę Google’a, wpisuje 

„Jak wygląda 55-letnia kobieta?” i wyświetlają się zdjęcia, które nie wiadomo 

jakim cudem mogą być w internecie bez żadnej blokady, dostępne dla każdego. 

Nie mówię o fotkach z „Playboya”, ale o takich, jakie można znaleźć w 

„Hustlerze”. Jak gdyby wpisała: „Jak wygląda wnętrze 55-letniej kobiety?” 

Gdy ja wpisałem to samo, wyskoczyły mi zdjęcia Meg Ryan i Brooke 

Shields, radośnie uśmiechniętych. 

Odwróciłem się do Hugh i powiedziałem:  

– Mój komputer jest bardzo… obyczajny. 

Powtórzyłem to, kiedy próbowałem wyszukać Rocka Hudsona. „Ile 

wzrostu miał…”, zacząłem, ale zanim dokończyłem, Google przerwał mi: 

„…Jezus? Czy chcesz się dowiedzieć, ile wzrostu miał Jezus?”. 

No dobra, pomyślałem, ale tak naprawdę ciekaw byłem Rocka 

Hudsona. 

Gdyby Amy otwarła swój laptop i wpisała „Ile wzrostu ma…” Google 

dokończyłby: „…kutas Toma Hardy’ego?”. A u mnie jest Jezus, który, jak 

zgadują, miał jakiś metr osiemdziesiąt, co moim zdaniem jest zupełnie 

absurdalne. Jakie są szanse na to, że był i wysoki, i przystojny? Czy tak go 

opisują w Biblii? Na wczesnych przedstawieniach z Europy Północnej Chrystus 

wygląda, jakby go wypłukało spod mostu, podczas gdy w książkach ze szkółki 

niedzielnej i na obrazkach sprzedawanych w sklepach z dewocjonaliami 

wygląda jak skrzyżowanie Kenny’ego Logginsa z Jaredem Leto: sarnie oczy, 



skóra oczywiście biała, do tego brązowe, nie czarne, przeważnie falujące włosy. 

I zawsze ma rewelacyjne ciało, najlepiej widoczne na krzyżu, który – umówmy 

się – został zaprojektowany tak, żeby dobrze się na nim prezentowały męskie 

ramiona i brzuch. 

Często rozmyślałem, co by było, gdyby ktoś wyrzeźbił chorobliwie 

otyłego Jezusa, z cycuszkami, bliznami po trądziku i owłosionymi plecami. Do 

tego wszystkiego powinien być niski – najwyżej metr sześćdziesiąt. 

„Bluźnierstwo!”, krzyknęliby ludzie. Ale czemu? Od czynienia dobra nie robisz 

się przystojny. Weźmy Jimmy’ego Cartera. Habitat for Humanity nic mu nie 

pomógł na te jego zęby niczym nagrobki. Przynajmniej tak zapamiętałem jego 

zęby – jako dość duże. Powinienem ich poszukać na Google Images. Na 

komputerze Amy. 

Jako że mam metr sześćdziesiąt pięć, nie poświęcam za dużo uwagi 

swojemu wzrostowi. No, chyba że jednak tak. Ilekroć widzę faceta mojego 

wzrostu – na lotnisku albo w hotelowym lobby – wydaję z siebie kwik, jak 

roczne dziecko, które zobaczy drugiego bobasa. Zmuszam się, żeby nie 

podreptać do niego i go nie przytulić. Jeśli już coś mówię, na przykład „Ha, 

jesteśmy tego samego wzrostu!”, wychodzi jakoś, nie wiem czemu, dziwnie. 

Czy kierowcy porsche się nie pozdrawiają? Albo ludzie, którzy na spacerze z 

psem natykają się na kogoś z psem tej samej rasy? Z niskimi facetami hetero jest 

chyba tak, że nie lubią, kiedy zwraca się uwagę na ich wzrost. Dla nich to tak, 

jakby usłyszeli od kogoś „Ha, też łysieję!”. 

Chciałbym zapytać facetów mojego wzrostu, czy ich też, podobnie jak 

mnie, stale proszą o pieniądze. Idziemy z Hugh przez takie czy inne miasto i 

jemu nikt nie zachodzi drogi, natomiast mnie ciągle ktoś zatrzymuje. „Dasz pan 

dolara? Dasz pan papierosa? Dasz pan to, co niesiesz w tej torbie?”. 

Nie mam szczególnie przyjaznej twarzy, więc zakładam, że musi mieć 

to związek z moją posturą, zwłaszcza kiedy prośba staje się żądaniem. 

„Powiedziałem: daj dolara”. 



„Odezwałbyś się do mnie w ten sposób, gdybym był od ciebie 

wyższy?” – mam ochotę zapytać wyciągającego dłoń dziesięciolatka. 

Wiem, że niscy heterycy mają czasem problemy ze znalezieniem 

dziewczyny, ale sądziłem, że dla facetów takich jak ja – „kieszonkowych 

gejów”, jak się nas czasem nazywa – to żadna przeszkoda. Patrząc wstecz, 

myślę teraz, że po prostu nie zwracałem na to uwagi. „Washington Post” ma 

taką rubrykę, w której wysyłają dwójkę ludzi na randkę i sprawdzają potem, jak 

poszło. Ostatnio była para gejów. Obaj mieli ponad metr osiemdziesiąt i w 

kategorii „nigdy w życiu” wpisali „niscy faceci”. Zauważyłem, że nie 

wykluczyli rasistów ani posiadaczy karabinów maszynowych.  

Kto w ogóle chciałby się z wami umówić? – pomyślałem, krzywiąc się 

na ich zdjęcia. 

Nie jestem jednym z tych niskich mężczyzn, którzy uważają, że 

zrobiono ich w balona. Owszem, trudno kupić coś w sklepie, ale po to właśnie 

są krawcy. Z łatwością mieszczę się w fotelach samolotów. Jeśli chcę, potrafię 

wmieszać się w tłum. Z bycia wyższym miałbym tyleż pożytku co z 

kwadratowej głowy, więc na co mi to? Lubię jednak wiedzieć, ile wzrostu mają 

inni ludzie, zwłaszcza celebryci. Dlatego wyguglowałem Rocka Hudsona, który 

ze swoim metrem dziewięćdziesiąt pięć miał pełne prawo wystąpić w 

Olbrzymie. Górował w tym filmie nad resztą bohaterów, ale jak jest z innymi 

aktorami, trudno powiedzieć. 

Zapytałem kiedyś kogoś z branży filmowej, ile wzrostu ma Paul 

Newman. Jeszcze wtedy żył, a ja nie używałem internetu.  

– Och – powiedziała kobieta, która pracowała z nim na planie Pana i 

pani Bridge – jest malutki. 

– Co to znaczy? 

– Konus – powiedziała. – Na zdjęciach wydaje się średniego wzrostu, 

ale na żywo właściwie musisz go oglądać pod mikroskopem. 

– Czyli co, jest wielkości bakterii? 



– Jakoś tak – odparła. – Ja bym powiedziała, że ma jakiś metr 

siedemdziesiąt pięć. 

– Mam dziesięć centymetrów mniej. To jak byś mnie nazwała? 

– Eee… no… – powiedziała. 

Zanim nauczyłem się nigdy, pod żadnym pozorem, nie czytać niczego na swój 

temat, trafiałem czasem na jakiś wywiad, którego udzieliłem. Przypominałem 

sobie wtedy dziennikarza czy dziennikarkę, którzy go przeprowadzali, i 

niepotrzebnie postanawiałem sprawdzić ich styl. Ze zdziwieniem dowiedziałem 

się, że pewna Australijka, z którą świetnie mi się rozmawiało, napisała, że 

jestem „wielkości drzewka bonsai”. Nie uraziło mnie to. Raczej zdumiało. 

Owszem, była pewnie o kilka centymetrów wyższa ode mnie, ale nie sięgałem 

jej przecież do kolan czy coś takiego. 

 

 

 

 

 

  



Fragment 2 

 

Dom na Emerald Isle kupiłem przede wszystkim po to, żeby moja rodzina 

mogła spędzać więcej czasu razem, zwłaszcza teraz, kiedy mój ojciec jeszcze 

żyje. A wyszło na to, że cały czas poświęcałem żółwiom. Nie żebyśmy nie robili 

niczego wspólnie, całą grupą. Któregoś popołudnia rozsypałem prochy matki w 

falach przyboju za domem. Potem, stając na brzegu z pustą torbą w ręku, 

zauważyłem na horyzoncie trawler. Łowił krewetki albo jakieś ryby, a nad nim, 

niczym muchy nad koszem na śmieci, krążyły dziesiątki skrzeczących mew. 

Pomyślałem o matce i o tym, jak chodziliśmy za nią wszędzie, nawet do 

łazienki.  

– Czy możecie mi dać pięć minut spokoju? – prosiła zza 

zaryglowanych drzwi, kiedy szarpaliśmy klamką, opowiadając coś niezwykle 

ważnego o rajtuzach, zastępstwie w szkole albo że któremuś z nas przyśniła się 

gadająca rękawiczka. Moja matka umarła w dziewięćdziesiątym pierwszym, ale 

kiedy włożyłem rękę do plastikowej torebki, dotknąłem jej prochów i dosłownie 

ją odrzuciłem, poczułem się zdruzgotany, mimo iż minęło już tyle lat. 

Później, wyczerpani, wpakowaliśmy się do auta i pojechaliśmy do 

miasteczka Beaufort. Tam poszliśmy do kawiarni i stanęliśmy w kolejce za 

młodym mężczyzną. W przymocowanej do pasa kaburze trzymał pistolet i kiedy 

wziął swoje zamówienie, by usiąść z dwojgiem ludzi, którzy byli chyba jego 

rodzicami, gapiliśmy się na niego, jakbyśmy mieli jedno zbiorowe oko. Nawet 

dla mojego ojca, który śmieje się z aprobatą na widok naklejek typu NIE MOJA 

WINA, JA GŁOSOWAŁEM NA AMERYKANINA, istnieje granica i jest nią 

wnoszenie broni do miejsc, gdzie podają latte.  

– Co on chce udowodnić? – zapytał. 

Facet był mojego wzrostu, może ciut niższy, miał na sobie 

wyprasowane jeansy.  

– Ani chybi ma jakiś kompleks – powiedziała moja szwagierka Kathy. 

– Ten kompleks to bycie republikaninem – zasugerowała Lisa. 



Ojciec zmarszczył brew nad swoją bezkofeinową kawą.  

– No już bez przesady. 

Przypomniały mi się napisy na T-shirtach, jakie nosili ludzie na molo 

w pobliżu mojego żółwiowiska. ZAINWESTUJ W METALE CIĘŻKIE – 

proponował jeden z nich, na którym widniały trzy naboje podpisane MOSIĄDZ, 

MIEDŹ i OŁÓW. Na innym był pistolet, a nad nim napis CHCESZ PRZYJŚĆ 

PO MÓJ? LEPIEJ WEŹ SWÓJ. 

– Odkąd to w tym kraju rząd przychodzi po czyjąś broń? – 

zagadnąłem. – Serio pytam, w końcu każdy z nas może teraz pójść do Walmartu 

i wyjść z pociskiem rakietowym Sidewinder. Coś się w tej kwestii zmieniło? 

To była przyjemna chwila, wreszcie wszyscy okazaliśmy się w czymś 

zgodni. Wtedy ojciec wszystko zepsuł pytaniem o to, kiedy ostatni raz zrobiłem 

sobie badania. 

 


