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JELLY I JACK
1985

Jelly podniosła słuchawkę swojego plastykowego różowego 
telefonu Trimline i usłyszała sygnał tonowy wybieranego 
numeru. nieznacznie ją przechyliła, odsuwając od ucha. 
Doleciało ją smutne dalekie buczenie poszukujące słucha-
cza. ileż to razy zasnęła po słowach pożegnania i nie odłoży-
ła ustrojstwa na widełki. Krótka zwłoka – gdy on zakończył 
połączenie, a ona nadal była na linii, kontynuując dziwnie 
połowiczną rozmowę, w stanie połowicznego połączenia – 
po której rozlegało się ostatnie spóźnione kliknięcie i za-
padała cisza. Później, jeśli nadal nie odłożyła słuchawki na 
widełki, słychać było niecierpliwy przerywany sygnał. Tele-
fon komunikował się z nią w osobliwy dźwiękowy sposób: 
przerywany niecierpliwy dzwonek – odłóż słuchawkę; dłu-
gie dźwięki – podnieś słuchawkę; głośny, natarczywy syg-
nał – nie teraz. Przekazywał jej zawsze ważne komunikaty. 
Wcisnęła jedenaście klawiszy: jedynkę, numer kierunkowy, 
właściwy numer, zero i niemal nieskończoną kombinację 
cyfr – koniuszki jej palców nie musiały czuć wyżłobionych 
cyferek, ale mimo to je rejestrowały. Tyle niepotrzebnych 
i niechcianych zakłóceń. Skupiła się, żeby zablokować zby-
teczne informacje. na podwórku świergotał ptak, wyśpie-
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wując dla niej swoje trele. Znajdował się w odległości co 
najmniej pięciu metrów od zamkniętego okna, ale mimo 
to jej przeszkadzał. Musiał siedzieć w gałęziach chińskiego 
dębu korkowego. Dzwonek telefonu drugiej osoby począt-
kowo brzmiał obiecująco, ale później stawał się coraz bar-
dziej osamotniony. Oznaczał utraconą możliwość – niemal 
widziała jego dźwięk rozlegający się w pustym domu.

nie miał automatycznej sekretarki. Zapamiętaj to, bo 
jest różnica. Można by tak dzwonić cały dzień. Czy to praw-
da? Czy ktoś tego próbował? Plastyk otarł się o jej szczę-
kę i ucho. Ponownie odsunęła słuchawkę. gdyby leżała na 
boku i umieściła ją na głowie, przytrzymując ręką tylko po 
to, żeby nie spadła, mogłaby rozmawiać godzinami.

– Słucham? – Męski głos stawał się coraz czystszy w miarę 
mówienia, więc pod koniec słowa usłyszała wyraźne kaszlnię-
cie. a po nim kolejne. Czy to pierwszy wyraz, który dzisiaj wy-
powiedział? Może go obudziła? Obudzenie ze snu oznaczało 
wyjątkową, intymną okazję. Wiązało się jednak z dużym ryzy-
kiem. Obudzony mógł się przestraszyć lub poczuć zagrożony, 
a później rozgniewany, gdy do jego świadomości dotarłoby, 
że telefon wyrwał go ze snu. Jelly już raz to spotkało.

„Dlaczego, do cholery, nie dajesz mi spać?! Wiesz, jak 
trudno mi zasnąć?! Kto to widział dzwonić o takiej porze! 
nie wiem, jak długo nie będę mógł zasnąć, ty suko!” – Jelly 
nie radziła sobie z takimi emocjami. nawet Jelly. Jednak 
ten facet po prostu skończył kaszleć i czekał. Zamknęła 
oczy, myśląc o odprężeniu, spokoju i radości. O czystym, 
przepełnionym miłością międzyludzkim wydarzeniu, ja-
kim było zadzwonienie do nieznajomego, pokonanie całego 
kraju i wkroczeniu do jego życia. 
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– Cześć – odpowiedziała. Jej głos prześlizgnął się gład-
ko przez „e”, by zakończyć na pełnym oczekiwania i nadziei 
„ć”. nigdy żadnego nie przynaglała. nic tak nie irytuje lu-
dzi, jak poganianie. 

– Kto mówi?
– nicole.
– nicole? Jaka nicole? Myślę, że wybrała pani niewłaś-

ciwy numer.
nadszedł decydujący moment.
– Czy to Mark Washborn?
– nie. nie jestem Mark. To nie on. Kto mówi?
– nicole. Jestem przyjaciółką Marka. Myślałam, że to 

jego nowy numer.
– nie. Dziwna sprawa. Znam Marka. To mój dobry 

przyjaciel.
– O rany. Faktycznie dziwna. Bardzo, bardzo przepra-

szam, że cię obudziłam, ach… – Rzadko posługiwała się 
tym westchnieniem, ale był to ważny dźwięk poprzedzają-
cy potężną nieświadomą transakcję. Właściwie użyte „ach” 
(nie w sposób nawykowy lub rytmiczny jako tik) zapraszało 
drugą osobę do dokończenia zdania. Jako misterny łącznik 
stanowiło pozbawione treści otwarcie, prosty nakaz składni 
i ludzkiej potrzeby dopowiedzenia.

– Jack. Jack Cusano.
– Jack Cusano? Ten Jack Cusano? Producent płytowy?
– ach, taak.
– Jack Cusano, który komponuje muzykę filmową? Skom-

ponowałeś świetną muzykę do filmów Roberta DeMarco. 
– Zgadza się. – Wybuchnął śmiechem. Śmiech oczyścił 

mu gardło jeszcze bardziej. Oparła się na poduszce i poło-



żyła telefon tak, że ledwie dotykał jej policzka. Wyobraziła 
sobie, jak jej głos dostaje się do mikrofonu, jak fale dźwię-
kowe zamieniają się w impulsy elektryczne i wędrują prze-
wodami linii telefonicznych, żeby dotrzeć do stacji przekaź-
nikowej i przekształcić się w mikrofale z zarejestrowanym 
tonem jej głosu (wysokimi i niskimi częstotliwościami 
oraz elegancką modulacją), pędzące przez kraj aż do stacji 
przekaźnikowej w Santa Monica, by następnie przesłać im-
pulsy elektryczne na północ, autostradą Pacific Coast, do 
domu plażowego w Malibu i słuchawki Jacka – telefonu 
bez wątpienia eleganckiego i bezprzewodowego. Jak szyb-
ko, w jednej chwili, zamieniają się na powrót w falę dźwię-
kową za sprawą miniaturowego wzmacniacza w pobliżu 
jego ucha. Taki szmat drogi, tyle transformacji i żadnych 
zniekształceń. istny cud nowoczesnej technologii. Dźwięk 
był tak czysty, jakby byli w jednym pokoju. Odniosła wra-
żenie – doprawdy zdumiewające – że w tle rozlega się szum 
oceanu. Mewy i fale odpływu. Mogłaby przysiąc, że słyszy 
promienie słońca prześwitujące przez jego zwrócone na za-
chód okna.




