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ADAM LIZAKOWSKI

Portorykanka

Starsza samotna kobieta –
Mulatka o wyglądzie wysuszonego
ziarnka kawy
spotykałem ją przy kubłach na śmiecie
i to zobowiązywało mnie
do powiedzenia krótkiego hi
czasem pomagałem jej wyrzucić śmiecie
wtedy nieśmiało pytałem
jak się czuje i czy nie myśli
o powrocie na swoją wyspę-ojczyznę
ze słońcem złotymi plażami
czystym powietrzem błękitnym niebem
trzciną cukrową i palmami –
odpowiadała who knows maybe tomorrow
maybe next week I don’t know

  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 obywatel-
skiego oporu w ostępach lasów pań-
stwowych i nic dzieciom nie przeka-
zali oprócz niewiedzy; no więc nie 
mają pojęcia o piłce ze świńskiego 
pęcherza, pukawki z dzikiego bzu nie
widzieli, takoż drogi z kocich łbów u-
pstrzonej końskim nawozem, i wrób-
li podskakujących w jego ciepłych o-
parach, 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, przemi-
nął, albo schował się w dziurze, rany 
liże, wyje po nocach, lub raczej łka ci-
chutko i zawodzi; coraz częściej my-
ślałem 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 niechybnie 
zgłupiałoby się do kwadratu, do diabła 
z taką nieśmiertelnością – śmiertelna
nieśmiertelność, można by powie-
dzieć, nie chcę takiej; nieśmiertelność
ruchu jest mordercza, bezruchu – bez-
nadziejna, jak to możliwe, że bogo-
wie nią mamią i kuszą, przecież ży-
cie wieczne to obłęd, jak obłędem jest 
wieczność; w zupełności wystarczy, 
myślałem, spotkać normalnego czło-
wieka, raz jeszcze, na dobranoc, nie 
żeby się użalać i łzy ronić, lecz żeby 
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 wa-
gę się kupowało, w wielkim przezro-
czystym słoju stały w sklepie, albo 
mleczne były, karmelkowe, też na wa-
gę, i dropsy mleczne były; ona na to, 
że jeszcze lepsze były grylażowe, ku-
kułki też niczego sobie, torebkę skle-
powa robiła z papieru, tubkę-rożek 
taki i sypała weń cukierki, aluminiową 
szufelką nasypywała i ujmowała, jeśli 
wpadło za dużo; ja na to, że mięto-
we też były na wagę, i anyżkowe, i 
pszczółki miodowe; ona na, że toffi 
bardzo lubiła i krówki – kruche albo 
mordosklejki i czy pamiętam kawki 
maleńkie ze słodkim syropem w środ-
ku, ja, że kamyczki orzechowe były 
choć samych fistaszków raczej nie 
było, chyba że z Czechosłowacji ktoś
przemycił, i owocowe nadziewane 
były; rozmarzyła się mrużąc powieki: 
blok kakaowy, dziś, panie, nie uwi-
dzisz, szkoda gadać; tak, powiedzia-
łem, chałwa też była w wielkich bry-
łach, 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, powiedziałem, i groszki kolorowe, 

pełne lub wypełnione syropem, no i
miętusy twarde jak kamienie; ona: 
zjadłabym marmoladowego w czeko-
ladzie, bo zębów nie mam, a takiego 
gryźć nie trzeba było, wystarczyło ję-
zykiem na podniebieniu rozgnieść; 
batony nadziewane 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 słodka słodycz jest nie-
dobra; tak jak za gorzka gorycz, doda-
łem; właśnie, powiedziała, i za długa
długość; piękno chwili tkwi w chwilo-
wości, nie trwaj chwilo za długo, gdyż
dopiero wówczas jesteś piękna, po-
myślałem i rozstałem się z puszkarką 
przepełniony wiarą w człowieka i go-
tów na spotkanie z obłędem wieczno-
ści, z którego – Jezus nie pojmie – nie 
skorzystam. 

ANDRZEJ KWIATEK

Puszkarka

A czy ma pani już wykupiony bilet – pytałem
I don’t need it – odpowiadała
spuszczała głowę i znikała
w swojej piwnicznej izbie ciemnej norze
o powietrzu cięższym niż skała
z bladozielonym okiem żarówki
Wczoraj urzędnicy z City of Chicago
dwóch rosłych wypasionych
(wystarczyło na nich popatrzeć
aby przekonać się
że szefowa ich śmierć – kostucha
tłusto ich karmi)
wynieśli sąsiadkę w plastikowym worku
o kolorze palonej kawy
wynieśli ją tak jak wynosi się śmiecie
stary zużyty dywan
rozbitą lampę
coś
co już nie jest potrzebne


