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Dla Carol, która na bulwarze nadmorskim
w Hawanie podejrzewa³a, ¿e wiatr
wiej¹cy z pó³nocy nie jest taki znowu niewinny
Kilka dni temu na wybrze¿u Florydy, która nadaje siê
do tego z bardzo wielu powodów, za³o¿y³em fabrykê huraganów i z miejsca puœci³em w ruch helikoidy turbinuj¹ce,
miotacze podmuchów napêdzane sprê¿onymi neutronami
oraz wirownice wiatrotwórcze na zawiesinie koloidalnej,
i wszystko to naraz, a¿eby siê przekonaæ, jaki osi¹g uda siê
im wspólnie uzyskaæ.
Trasê mojego huraganu (celowo przyznajê siê do jego
autorstwa, gdy¿ zdarzaj¹ siê te¿ takie, które mo¿na zakwalifikowaæ jako powstaj¹ce samoistnie) z ³atwoœci¹ mo¿na
by³o œledziæ w radiu i telewizji, a by³o na co popatrzeæ,
poniewa¿ mój huragan wdar³ siê na Karaiby z prêdkoœci¹ dwustu na godzinê, obróci³ w perzynê tuzin wysepek
i wszystkie palmy na Jamajce, nie wiedzieæ czemu skrêci³
na wschód i popêdzi³ w stronê Trynidadu, wyrywaj¹c instrumenty muzyczne z r¹k cz³onków rozlicznych steel
bands, bior¹cych udzia³ w jakimœ festiwalu adwentowym,

a wszystko to poœród innych zniszczeñ, których szczegó³owe przytaczanie ma³o mnie bawi, gdy¿ to, co naprawdê
lubiê, to huragan sam w sobie, a nie op³ata, jak¹ pobiera za
to, ¿eby zostaæ prawdziwym huraganem i zaj¹æ wysokie
miejsce w rankingu zatwierdzonym przez British Weather
Board.
Na to wszystko wparowa³a do mnie pani Cinamomo z dzikimi pretensjami, bo s³ucha³a w radiu wiadomoœci, a tam
do opisania zjawisk przyrodniczych u¿ywano terminów
zaczerpniêtych z najgorszych ckliwych i sentymentalnych
audycji, a mianowicie: zniszczenie, dewastacja, ludzie bez
dachu nad g³ow¹, krowy poderwane w górê na wysokoœæ
czubków palm kokosowych, oraz inne epifenomeny, pozbawione jakiegokolwiek ciê¿aru naukowego. Zwróci³em uwagê pani Cinamomo, ¿e – relatywnie rzecz bior¹c – ona sama
jest znacznie bardziej szkodliwa i destrukcyjna dla swego
mê¿a i córek ni¿ ja z moim piêknym, bezosobowym i obiektywnym huraganem, w odpowiedzi na co nazwa³a mnie
Attyl¹, który to przydomek wcale mi siê nie spodoba³, sam
nie wiem dlaczego, bo w rzeczywistoœci brzmi ca³kiem
nieŸle. Attyla, Attylita, Attylus, Attylissimus, Attylon, Attylangus – proszê, jakie piêkne warianty.
Nie ¿ebym by³ mœciwy, jednak nastêpnym razem tak
ustawiê helikoidy turbinuj¹ce, ¿e napêdz¹ pani Cinamomo
niez³ego stracha. Nie bêdzie zachwycona, kiedy jej sztuczna
szczêka poleci na jakieœ pole kukurydzy w Gwatemali albo
jej ruda peruka wyl¹duje na Kapitolu w Waszyngtonie; to
oczywiste, ¿e czyni¹c w ten sposób zadoœæ sprawiedliwoœci
nie da siê unikn¹æ innych, byæ mo¿e uci¹¿liwych, przemieszczeñ, jednak zawsze musi byæ coœ za coœ, kurdemol.
(M. J.)
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