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  Chodziłem tam i z powrotem, cza-
sem słowo zamieniłem z przypadko-
wym przechodniem, ale nie powiem 
żeby pouczająca była ta wymiana, 
szczególnie z młodymi, którzy słów 
nie rozumieją, byle co gadają, jakby 
ojców nie mieli wcale, albo jakichś 
wyjątkowych analfabetów mieli, co to 
się pochowali w akcie obywatelskie-
go oporu w ostępach lasów państwo-
wych i nic dzieciom nie przekazali 
oprócz niewiedzy; no więc nie mają 
pojęcia o piłce ze świńskiego pęche-
rza, pukawki z dzikiego bzu nie wi-
dzieli, takoż drogi z kocich łbów u-
pstrzonej końskim nawozem, i wrób-
li podskakujących w jego ciepłych 
oparach, nie znają juchy i fajerki, nie 
wiedzą co to cebrzyk, bańka, arfa, flo-
ta, cymes, glanc pomada, pryncypał,
wrzeciądze czy naparstek; za to klika-
ją bez przerwy i esemesują, o kasie 
marzą i wypasionych brykach, wy-
miękają lub nie wymiękają, pasi im
lub nie pasi, na fejsbuku siedzą, o zio-
malach gadają; no więc łaziłem okla-
pnięty, człowieka szukałem z coraz 
mniejszą wiarą – był, kiedyś, prze-
minął, albo schował się w dziurze, 
rany liże, wyje po nocach, lub raczej 
łka cichutko i zawodzi; coraz częściej 
myślałem o męce nieśmiertelności, bo 
jakże to dalej miałoby być, przecież 
im dłużej zipiemy, tym bardziej obco 
się robi, najzwyczajniej w świecie 
się nie nadąża, gdyby miałoby się tak 
w nieskończoność, wówczas niechyb-
nie zgłupiałoby się do kwadratu, do 
diabła z taką nieśmiertelnością – śmier-
telna nieśmiertelność, można by po-
wiedzieć, nie chcę takiej; nieśmiertel-
ność ruchu jest mordercza, bezruchu
– beznadziejna, jak to możliwe, że 
bogowie nią mamią i kuszą, przecież 
życie wieczne to obłęd, jak obłędem 
jest wieczność; w zupełności wystar-
czy, myślałem, spotkać normalnego 
człowieka, raz jeszcze, na dobranoc, 
nie żeby się użalać i łzy ronić, lecz że-
by spotkać właśnie, to znaczy pośmiać 
się, porozumieć, porechotać na pa, pa; 
no i wyobraźcie sobie, spełniło się mo-
je marzenie nie dalej jak wczoraj, gdy 

nieomal wpadłem na puszkarkę jak 
armata, zbieraczkę puszek po piwie, 
wózek przekrzywiony i przerdzewia-
ły popychała, spode łba patrzyła, stara 
nie była, nie była też młoda, na mądrą
nie wyglądała, na głupią też nie, nie by-
ła czysta i brudna nie była, wyglądała, 
jakby chciała i nie mogła, albo mogła 
i nie chciała; zatrzymała się, zaczęła 
grzebać w wózku, po chwili wyciąg-
nęła landrynkę zielonkawą i wepchnę-
ła ją do gęby przez ściśnięte usta; o, 
landrynka, krzyknąłem; tak, landryn-
ka, powiedziała, gryźć nie mogę, ale 
possać lubię, kiedyś były lepsze, te też 
nie najgorsze, przypominają w smaku 
malinowe, pamięta pan, takie różowe 
były; pamiętam, powiedziałem, na 
wagę się kupowało, w wielkim prze-
zroczystym słoju stały w sklepie, albo 
mleczne były, karmelkowe, też na 
wagę, i dropsy mleczne były; ona na 
to, że jeszcze lepsze były grylażowe, 
kukułki też niczego sobie, torebkę 
sklepowa robiła z papieru, tubkę-rożek 
taki i sypała weń cukierki, aluminiową 
szufelką nasypywała i ujmowała, jeśli 
wpadło za dużo; ja na to, że miętowe też 
były na wagę, i anyżkowe, i pszczółki 
miodowe; ona na, że toffi bardzo lubi-
ła i krówki – kruche albo mordosklej-
ki i czy pamiętam kawki maleńkie ze 
słodkim syropem w środku, ja, że ka-
myczki orzechowe były choć samych 
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fistaszków raczej nie było, chyba że 
z Czechosłowacji ktoś przemycił, i 
owocowe nadziewane były; rozma-
rzyła się mrużąc powieki: blok kakao-
wy, dziś, panie, nie uwidzisz, szkoda 
gadać; tak, powiedziałem, chałwa też 
była w wielkich bryłach, widziałem 
kiedyś jak sklepowa siekierą rąbała i 
okruchami wielkimi buzię zapychała, 
żeby blat był czysty, raczki też były 
na wagę; ona na to, czy pamiętam 
białe migdałowe; jakże by nie, powie-
działem, i groszki kolorowe, pełne lub
wypełnione syropem, no i miętusy 
twarde jak kamienie; ona: zjadłabym 
marmoladowego w czekoladzie, bo 
zębów nie mam, a takiego gryźć nie 
trzeba było, wystarczyło językiem na
podniebieniu rozgnieść; batony na-
dziewane też lubiłam, w sam raz były, 
teraz za słodkie robią, sam cukier to i ja 
potrafiłam, na patelni, karmelizowany 
z kapką masła albo mleka, ale za słod-
ka słodycz jest niedobra; tak jak za
gorzka gorycz, dodałem; właśnie, po-
wiedziała, i za długa długość; piękno 
chwili tkwi w chwilowości, nie trwaj 
chwilo za długo, gdyż dopiero wów-
czas jesteś piękna, pomyślałem i roz-
stałem się z puszkarką przepełniony 
wiarą w człowieka i gotów na spotka-
nie z obłędem wieczności, z którego 
– Jezus nie pojmie – nie skorzystam. 

PUSZKARKA

  Stałem się tego lata – w dni upalne 
i słoneczne – osobą znajomą zbiera-
czom puszek w Trout Lake Parku. 
W znakomitej większości są tu nimi 
Azjaci, kobiety i mężczyźni – wielu 
z nich prowadzi przy boku obwie-
szony plastikowymi torbami rower –
wszyscy bez wyjątku bardzo grzecz-
ni: dziękują z lekkim ukłonem za po-
daną im puszkę, nie przynaglają swo-
ją obecnością do jej opróżnienia, cza-
tują na zdobycz dyskretnie. Nachalni 
bywają puszkarze z twarzą europej-
ską, przywodzący mi na myśl „Śnie-

gi Kilimandżaro”, ale oczywiście nie 
wszyscy, jedynie niektórzy z nich – 
ci, nie wyglądający na zawodowców, 
sięgający po rzuconą puszkę jakby od 
niechcenia, że niby robią to tak sobie, 
dla zabicia czasu, dla rozruszania cia-
ła, a nie dla dziesięciu centów.
  Stałem się więc dla nich wszyst-
kich osobą znajomą, jako dość syste-
matyczny dostarczyciel puszek po pi-
wie, konsumowanym w owe gorące 
dni lata zwykle trzy razy dziennie – po 
południu, o zmierzchu i późnym wie-
czorem – po dwie sztuki. Opróżnione

opakowanie podawałem przechodzą-
cemu właśnie w danym momencie 
zbieraczowi albo po prostu rzucałem 
za siebie, co przypominało karmienie 

wron, które spadają natychmiast, nie 
wiadomo skąd, na rzuconą w parku 
resztkę jedzenia.

(ciąg dalszy na następnej stronie)
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***

kiedyś w Jerozolimie niedaleko dzielnicy ortodoksyjnych Żydów
stanąłem przed piekarnią z wypiekami znanymi z dzieciństwa
zwłaszcza rożkami z różą które raz w tygodniu przynosiła na tacy
filigranowa pani Bernadiuk żona chrzestnego ojca mojego brata
były kruche słodkie i pachnące a nadzienie z dzikiej róży
zawierało w sobie tylko tyle goryczy ile trzeba
w kruchych słodkich i pachnących rożkach w piekarni na obrzeżach
Mea She’arim
do której szedłem żeby na własne oczy zobaczyć jak wyglądały żydowskie
dzielnice Warszawy Łodzi Krakowa Wilna kruszejące skanseny
bez chałatów bez pejsów czap z  futrzanym otokiem hałastry 

[rozbrykanych dzieci
bez życia bez jidysz bez teraźniejszości

***

A pan Bernadiuk też był niewielki mieszkał z nami drzwi w drzwi 
pracował w Operetce pochodził ze Lwowa. Kiedy umarł nie było komu 
postawić krzyża na jego bieda-grobie aż do dnia gdy mama stanowczo 
powiedziała – idziemy. Poszliśmy postawiliśmy i stał aż znowu upadł. 
Prawdziwa droga krzyżowa z tym krzyżem skomentowała mama i 
zafundowała panu Bernadiukowi trzeci. Tak mu widać było pisane: dwie 
żony trzy krzyże pamięć wieczna jak pióro stawiające litery na papierze.

Puszka po piwie Sapporo
ANDRZEJ JAR

METAMORFOZY STAREJ 
GDAŃSKIEJ SZAFY

gładka ściana Matterhornu
Sezam chroniony pieczęcią zachwytu
pudełko z tubkami wszelkich możliwych barwa

moja odziedziczona kronika cudów świata

której szukam w sklepach z przyborami malarskimi:
otwieram drzwi i wchodzę do wnętrza starej gdańskiej szafy
z pędzlami ołówkami tubami farb zasmarowanymi paletami
książkami o sztuce szmatami w słoju do rozcierania werniksu

z kątem w pajęczynach na miniony czas
który dąsa się macha łapami robi wielkiego marsa
grozi szybszym upływem kpi sobie z moich zwyczajów

i przypomina bezwzględny że stara gdańska szafa
dawno uległa spróchniałej metamorfozie
ciemnej trumny ciała i marzeń
pod wielką skałą w kształcie gnomiej czapy


