
 

P U C Y B U T Y   Z   P L A C U   B R O N I 

To, co wymyślił rząd meksykański w czasach kryzysu, nie narodziłoby się w głowach 

największych surrealistów, takich jak André Bretón, który przybywszy pewnego dnia do Meksy-

ku, stwierdził, że w tym kraju trudno dziwić się czemukolwiek; nawet widząc spadające z nieba 

krowy. I miał rację. 

Niedawno ogłoszono w mediach, że każdy, kto posiada broń, a chce jej się pozbyć, może 

to zrobić – tu i teraz. Nieważne skąd i w jaki sposób wszedł w jej posiadanie, czy kupił na baza-

rze i czy ma na nią pozwolenie. Zagwarantowano obywatelom całkowitą bezkarność, bez sankcji 

i konsekwencji. Mało tego – każdy zostanie nagrodzony czekiem bankowym na określoną sumę 

pieniędzy, a co dziesiąty dostanie smartfona. Podano cenę – co za ile. Żeby zainteresowanym 

osobom łatwiej było zdeponować broń, wyznaczono dogodne miejsca, a jednym z nich jest ron-

do przy wejściu do popularnej stacji metra Insurgentes. Nie sposób tamtędy nie przechodzić, 

zwłaszcza, że to ulubiony punkt spotkań mieszkańców Mexico City i jedno z centralnych miejsc 

na mapie miasta. Pełno tam barów, cyber-cafes i pucybutów (los boleros)*, u których wyczyścisz 

swoje pantofle, czekając na nagminnie spóźniających się znajomych; co w Meksyku jest rzeczą 

tak oczywistą, jak dwa razy dwa to cztery.  

Codziennie bywam w tych okolicach, ale takich tłumów dawno nie widziałem. Przy 

ustawionych w podkowę stołach, pod dużym wojskowym namiotem siedzi kilku militares (woj-

skowych) różnej rangi. Z długopisami w rękach przeglądają, spisują i wyceniają wartość przy-

niesionej broni – według wielkości i siły rażenia. Skrupulatnie notują i katalogują każdą sztukę, 

wypisując czeki na uzgodnioną sumę. Kolejka chętnych długa, co najmniej na sześćdziesiąt me-

trów, a w niej cały meksykański przekładaniec: kobiety ciężarne lub z dzieckiem na ręku; żeby 

tylko z jednym………..  

dalej w książce: 

……………… Proces czyszczenia obuwia to trwający piętnaście 

minut spektakl, w którym klient odgrywa główną rolę; żeby 

więc stanąć na wysokości zadania – dosłownie i w przenośni – 

musisz usadowić się na niewygodnym, wysokim  fotelu, co 

wcale nie jest proste, ponieważ wspinaczka po dwóch wąskich 

schodkach wymaga zręczności tancerza połączonej……… cd. na 

stronach książki.  

 

            

 


