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- Dzień dobry – powiedział niewy-
soki jegomość, dość dobrze ubrany, 
o okrągłej twarzy z czerwonymi po-
liczkami, w krawacie zupełnie nie pa-
sującym do koloru koszuli.
- Dzień dobry – odpowiedziałem naj-
uprzejmiej jak tylko umiałem, potra-
fiłem, mogłem się zdobyć. Uśmiech-
nąłem się, jakbym zobaczył może nie 
siódmy cud świata, ale pierwszy.
 Klient rozejrzał się wokół, zrobił kilka 
kroków do przodu, zawahał się, dwa 
kroki do tyłu. Zwrócił się do mnie u-
kładając usta z takim nabożeństwem, 
jakby od tego, co teraz powie miały 
zależeć losy świata.

- Czy ma pan jakieś książki dla star-
szych kobiet? – zapytał. – Wie pan, ta-
kie ładne rzeczy, bez wulgaryzmów i
scen drastycznych, żadnej pornografii, 
tylko czysta niebiańska miłość dwoj-
ga młodych, naiwnych ludzi.
  Nabrał oddechu.
- Potrzebuję takiej książki, w której 
będzie mowa o pocałunku, ale to ma 
być tak opisane, żeby czytający po-
czuł żar tego pocałunku na własnych 
ustach. Przy takiej książce trzeba tro-
chę popłakać, ale wszystko musi koń-
czyć się dobrze. Wiadomo, prawdziwa 
miłość zawsze zwycięży, nawet gdyby 
całe piekło sprzysięgło się przeciwko 
niej.
  Rozejrzałem się po księgarni nie-
pewnie, jakbym pierwszy raz ją zo-
baczył. Niby moja księgarnia, a nie 
moja. Książki dla starszych pań, raz 
jeszcze powtórzyłem sobie w duchu.
  Na pewno coś się znajdzie – powie-
działem głośno i zdecydowanym kro-
kiem wyszedłem zza lady, prosząc 
klienta, aby udał się ze mną.
- Dobrze pan trafił – mówię, pięknie 
akcentując każdą sylabę. – Właśnie, 
trzy dni temu, otrzymaliśmy nową do-
stawę książek z Polski. A pana intere-
suje powieść przedwojenna, powojen-
na, polskiego czy zagranicznego auto-
ra? – pytam klienta, sam sobie się dzi-
wiąc, że umysł mam aż tak bardzo 
dociekliwy. - Będzie problem z wy-
borem – ciągnę dalej, zupełnie nie pa-
trząc na jegomościa, tylko po półkach. 
– Mamy Fleszerową-Muskat, mamy
polskie przedwojenne szlagiery... ze 
dwadzieścia tytułów. Rodziwiczówna, 

Mniszkówna... Z zagranicznych ma-
my „Przeminęło z wiatrem”, „Scar-
let”, Courths-Mahlerowej też będzie 
ze dwadzieścia pięć tytułów. Kobiety 
ją uwielbiają – zniżyłem głos. Na-
zwiska pisarzy sypały mi się z ust jak 
drobne z maszyny pokerowej.
  Klient popatrzył na mnie jakoś pół-
przyjaźnie, a na ustach zakwitł mu 
tak piękny i czytelny uśmiech, że nie 
wiedząc czemu zawstydziłem się jak 
panienka, czerwieniąc się nie tylko na 
policzkach, ale i na plecach.
- Wie pan co – odezwał się uprzej-
mie i protekcjonalnie – te książki, któ-
re pan wymienił, to moja mama ma 

w jednym paluszku. Wie pan, chodzi 
mi o jakieś dobre książki, miły łagod-
ny klimat, historia jakiejś miłości, naj-
lepiej pisane przez naszego rodaka. Te 
zagraniczne bzdury to mama ogląda
w telewizji dzień i noc. Wie pan, ma-
ma lubi takie książki, gdzie są opisy 
przyrody, ludzie są wrażliwi i uczci-
wi, uprzejmi dla siebie... Ale, żeby to 
zdramatyzować, to musi być jakiś 
konflikt klasowy, musi być jakaś prze-
szkoda w miłości, na początku wyglą-
da jak góra lodowa, ale czym bliżej 
końca to góra topnieje, miłość ją kru-
szy i topi. Słowem książka musi być 
napisana z klasą, tak, że gdy człowiek 
czyta, to wszystko widzi jak na dłoni. 
Wie pan o czym mówię?
 Powiedział to chyba do siebie, bo na 
mnie nawet nie spojrzał.
  Po kilku zdaniach jego głos jakby 
nabrał barwy miodu, zrobił się słodki, 
ironiczny wyraz znikł z ust, zamienia-
jąc się w szczery, najżyczliwszy mi 
uśmiech. Jego oczy promieniowały 
przychylnością, a z twarzy emanowa-
ło ciepło. Przyglądałem się temu zja-
wisku w napięciu, czując się z sekun-
dy na sekundę coraz lepiej.
- Wie pan co – odezwałem się nie-
swoim głosem. – W tej chwili nie ma-
my takiego tytułu, ale może w przy-
szłości, kiedyś. Chociaż może Kra-
szewski, albo (wciągnąłem powie-
trze) któryś z romansów Harlequina? 
A mówiąc miedzy nami, tak prywat-
nie, mógłby pan sam napisać taką 
książkę, stworzyć arcydzieło gatun-
ku romansu, lepsze od francuskiego. 
Opowiada pan bardzo przekonująco. 

Dlaczego po kolacji nie opowie pan 
mamie na dobranoc historyjki tego 
typu? Sam pan musi przyznać, że dar 
narracji ma pan doskonały. Proszę za-
cząć opowiadać a pisanie samo przy-
jdzie.
- No właśnie – przerwał mi klient – 
pan też coś piszesz. Słyszałem na ra-
dio.
- Od czasu do czasu.
- Pisze pan?
- Piszę...
- Nie wiem, gdzie to czytałem czy 
słyszałem na radio, ale chyba coś pan 
wydał?
- Tak, wydałem.

- A gdzie to można kupić?
- W księgarni.
- To chyba kupię. A co to jest?
- Poezja.
- Aha, poezja – westchnął głęboko. 
– Na poezji trzeba się znać, albo ją lu-
bić, a ja się nie znam ani jej nie lubię. 
Poza tym, kto w dzisiejszych czasach 
pisze poezję? Albo ludzie starzy, albo 
młodzi, albo chorzy. Ale to, że pan pi-
sze, to mnie zastanawia, po co. I czy 
będzie można to zobaczyć albo zro-
zumieć.
  Wiem, że nic nie kupi. Poślizga się 
wzrokiem po półkach jeszcze mo-
ment, kilka razy westchnie, kilka razy 
jeszcze się o coś mnie zapyta – np. po 
jakiego diabła piszę poezję, zamiast 
pisać wartościowe powieści dla jego 
mamy. Na koniec podejdzie do lady 
i uprzejmie poprosi mnie o numer 
telefonu do księgarni albo, żeby było 
jeszcze zabawniej, abym ja zapisał 
sobie jego numer telefonu. Poradzi, 
abym jak najszybciej zamówił takie 
książki, jakie lubi jego mama, to on 
by kupił, i jeszcze inni ludzie by ku-
pili. A najlepiej bym zrobił, gdybym 
zamówił kilka tuzinów takich książek. 
Na pewno by się szybko sprzedały, bo 
takich jak jego mama czytelników jest 
więcej.
  Uśmiecham się, nawet nie starając 
się słuchać tego co mówi. Już mnie 
zmęczył. Marzę, aby jak najszybciej 
wyszedł z księgarni. Po raz pięćdzie-
siąty piąty przytakuję mu, jest już przy 
drzwiach, już się ze mną żegna, życząc
mi wszystkiego najlepszego, w ogóle, 
że on to się cieszy, że taka księgarnia

powstała, że istnieje, i w ogóle, a pol-
ska kultura jest wspaniała i wielka. 
Po raz piaty sprawdza czy dobrze za-
pisałem jego numer telefonu. Wszys-
tko w porządku, już naciska klamkę, 
wychodzi... Ależ gdzie tam! Katem 
oka dostrzega gazety leżące na ladzie, 
chociaż patrzył na nie przez pół go-
dziny. Wrócił się. Z dokładnością psa 
policyjnego obwąchuje każdą gazetę, 
każdą jej stronę, każdy dłuższy artykuł 

komentuje, w ciągu dziesięciu minut 
wybrał nowy senat amerykański, do-
radził prezydentowi jak ma rządzić, 
Amerykanom jak mają myśleć... Stro-
ny gazet fruwają w powietrzu jak wiel-
kie skrzydła sępów. Przed wylewem 
krwi do mózgu uratował mnie telefon. 
Najzwyczajniej zadzwonił. Rzuciłem 
się na niego, jakbym zobaczył ostatnią 
deskę ratunku na wielkim oceanie.

Klient nasz pan
ADAM LIZAKOWSKI

 „Dobry jest rodzaj nijaki jako wszel-
ki początek. Bardzo ładnie nic za nim 
nie widać, tak, jak nie widać końca 
wielkiej wody, kiedy się stoi na jej 
brzegu.” Tak pisał Stachura, dodając: 
„jakim cudem mam wiedzieć jak to 
wszystko dalej i jeszcze dalej się poto-
czy”. Sądzę, że wiedział jednak lepiej 
ode mnie, gdyż ja drogiego czytelnika 
chyba nie potrafię wprowadzić w te-
mat. Bo on ani poważny, ani głęboki, 
ani modny lub też passe, dla mnie jed-
nak również i nie banalny, tylko trochę 
zagadkowy i jak ostatnio odkryłam 
nie do końca oryginalny. Być może 
to po prostu odbicie, codzienne, nieco 
odarte z poetyki górskiej ścieżki w po-
bliżu bieszczadzkiej wąskotorówki, 
o jakich zwykło się czytywać i wy-
obrażać samotne wyprawy. W poszu-
kiwaniu nie celu, ale dla odmiany, 
drogi. Odbicie, które ciężko posądzić 
o pretensjonalność, a często i dające 
żywo przypominać o swojej specy-
ficznej estetyce. Estetyce brzydoty, 
przaśnej, prawdziwej. Trzeba przecież 
przyznać, że tramwajowi do wysub-
limowania nieco brakuje, a poetyka 
tramwajowej jazdy to dość mierne od-
bicie od dawien dawna znanej chęci 
bycia w drodze.

  A jednak. Coś w owym tramwaju 
się kryje.

  Gdy jadę pociągiem w góry i wi-
dzę za oknem, najlepiej o zmierzchu, 
pierwsze pofałdowania, pierwsze za-
rysy pagórków, mam wrażenie, że ro-
zumiem co czuł Kubuś Puchatek tuż 
przed zjedzeniem łyżeczki miodu. To
jest ta chwila. Jadąc tramwajem wy-
obraźnię trzeba nadwerężyć dużo bar-
dziej. Po zakończeniu szesnastoprzy-
stankowej trasy dziesiątką, przybyciu 
do punktu B, nie zmienia się dokład-
nie nic, nie ma łyżeczki miodu, wszyst-
kie myśli wracają do zajezdni. Ale 
była ta chwila zawieszenia. Namiast-
ka podróży. Już nie na starcie, jeszcze 
nie u mety.
  Jest jakiś słabo widoczny punkt za-
czepienia, dzięki któremu można stwo-
rzyć nieco paradoksalnej prywatności, 
chwilową sferę sacrum. Nie o każdej 
porze, nie w tłoku, który przepycha 
się i spiera o wolne miejsce. Wtedy 
folklor tego „miejsca” gwałtownie 
sprowadza mnie z powrotem, może 

nie dokładnie na ziemię, ale powiedz-
my eufemistycznie że do sfery profa-
num. Wtedy uwidacznia się inny wy-
miar tramwajowej podróży. Nie jest 
to już egocentryczne zamyślanie, sku-
pianie na zmieniających się widokach 
ułatwiających pojawianie się nowych 
myśli, a obserwowanie, czasem uczest-
niczące, społecznego życia skupione-
go jak w soczewce.

  Oto wchodzi około osiemdziesięcio-
letnia staruszka o kuli, z mocno sfa-
tygowaną, ciężką torbą, i na pierw-
szym schodku potyka się prosząc ko-
gokolwiek o pomoc, bo motorniczy,
przestrzegający z sekundową dokład-
nością rozkładu, zamyka drzwi tuż za 
jej plecami. Innym razem tata, dbając 
o edukację syna, podaje mu wymię-
ty, jak widać przeczytany od deski 
do deski „Fakt” (co było możliwe na 
trasie, bo trwała prawie kwadrans),  
i kieruje do niego słowa „zobaa sy-
nek”, wskazując na artykuł pt. „Pies 
o dwóch głowach”. Nie dalej zaś niż 
tydzień temu, dwadzieścia pięć minut 
podróży starsi państwo poświęcili na 
uspokajanie ratlerka, który niezwykle 
zestresował się jazdą. Bardziej uciąż-
liwi towarzysze podróży, lawirujący 
gdzieś pomiędzy stylem samobójczym 
a zwanym potocznie zalewaniem ro-
baka od godziny 7 rano, czy też melo-
dyjnie powracający kibice gdańskiej 
Lechii (oby po wygranej) i swoiste 
anegdoty z tymi podróżami związane, 
które z pewnością nie nadają się tutaj 
do opisania.

  Czasem jednak pusty tramwaj o 
zmierzchu daje zapomnieć o realiach 
naszego społecznego życia, przaśno-
ści, biletach kasowanych dwa przy-
stanki za poźno, i oszczędza gorzkich, 
choć ważnych obserwacji. Można wte-
dy zapomnieć skąd i dokąd się jedzie, 
popłynąć z myślami, które zmieniają 
się jak obrazy za oknem i pojawiają 
– nie wiedzieć czemu właśnie wtedy 
– z największą swobodą. Skupić się,
wyłączyć na chwilę ze świata, zasta-
nowić... I znika zwykły tramwaj. Zo-
staje codzienna namiastka niecodzien-
nych pomysłów, potrzeb i pytań.

BEATA KURKOWSKA

Próba konkretu


