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Pomarańcza 

Pomarańcza władała światem. 

Taka tymczasowa abdykacja Niebiańskiej Opatrzności, z przekazaniem wszyst-

kiego zwykłej pomarańczy była wielce nieoczekiwana. 

Pomarańcza w gaju na Florydzie z pokorą przyjęła ten zaszczyt. Inne pomarańcze, 

ptaki i mężczyźni na traktorach zapłakali ze szczęścia. Silniki traktorów wywarkiwały 

dziękczynne pieśni. 

Piloci samolotów przelatujących ponad gajem zataczali nad nim kręgi. 

— Pod nami znajduje się gaj, gdzie na zwykłej gałęzi rośnie pomarańcza, która 

włada światem — mówili pasażerom. Ci milkli z szacunkiem. 

Gubernator Florydy ogłosił świętem każdy dzień. W letnie popołudnie Dalajlama 

przychodził do gaju i siadał przy pomarańczy, by rozmawiać o życiu. 

Gdy nadszedł czas, by pomarańcza została zerwana, żaden z sezonowych pracow-

ników nie chciał tego zrobić. Ogłosili strajk. Zarządcy szlochali. Inne pomarańcze przysię-

gały, że zgorzknieją. Ale pomarańcza, która władała światem, rzekła: 

— Nie, przyjaciele. Nadszedł czas. 

Wreszcie przyprowadzono człowieka z Chicago, o sercu tak szumnym i zimnym jak 

jezioro Michigan zimową porą. Odstawił on walizkę, wspiął się na drabinę i zerwał poma-

rańczę. Ptaki zamilkły, chmury rozwiały się. Pomarańcza podziękowała człowiekowi z Chi-

cago. 
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Mówiono, że kiedy pomarańcza przeszła przez krajowy system przetwarzania 

i dystrybucji produktów rolnych, pewne maszyny zmieniły się w złoto, pewni kierowcy 

ciężarówek doznali objawienia, a starzejący się kierownicy wiejskich sklepików dzwonili 

do córek-lesbijek, z którymi zerwali kontakt i wszyscy wszystko sobie wybaczali. 

Trzy dni temu kupiłem pomarańczę, która władała światem, za trzydzieści dzie-

więć centów w markecie Safeway, i przez trzy dni leżała w moim koszu owoców i była mi 

nauczycielką. 

— Już czas — powiedziała mi dziś, więc ją zjadłem. 

Teraz znowu zostaliśmy sami. 

 

Z języka angielskiego przełożyła Magdalena Grajcar 
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