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  W wierszu Concerning So Called 
Etiquette Ryszarda Mirabela czy-
tamy: ...głupotę// Trzeba obrażać tak/ 
jak to wcale ale to wcale/ nie wypada 
(przekład Grażyny Zambrzyckiej).
  Obawiam się, że gdyby zastosować 
się do tego zalecenia poety bez resz-
ty, przynajmniej tuzin osób dziennie 
należałoby obrazić. Plus kilkoro face-
bookowych, głównie amerykańskich,
znajomych. Zaraz pokażę jeden z ku
temu powodów.
   Po bombach w Bostonie o USA
znów zrobiło się na świecie głośno. 
Każdy chyba zauważa, że częstotli-
wość mniej lub bardziej masowych
zbrodni jest w Stanach duża. Wstrzą-
sające zabójstwo uczniów i nauczycie-
li w szkole w Connecticut zdarzyło 
się zaledwie cztery miesiące temu.
  Po strzałach w Newtown prezydent 
Obama zapowiedział zaostrzenie 
prawa do posiadania broni. Wtedy to 
odezwali się na Facebooku mieszka-
jący w USA Polacy, powtarzając za
republikanami bzdury, że prawa do
posiadania broni nie trzeba zmieniać, 
tylko należy dążyć do uzbrojenia good
guys, żeby mogli walczyć z bad guys,
co utwierdza mnie w przekonaniu, że
Polakom w Stanach, prawie wszyst-
kim, odbija. Mieszkałem w Chicago,
myślę że wiem, z czego to się bierze.
  Morderca w Connecticut strzelał 
z broni matki, którą też zabił. Chyba 
tylko w BBC zapytano, czy normal-
ne jest, że przedszkolanka trzymała 
w szafie, legalnie, karabiny maszyno-
we i tony amunicji.
  Prawo do posiadania broni nie zo-
stało zmienione; w dalszym ciągu bę-
dzie ona rozdawana na podstawie od-
powiedzi na pytanie Are you a good 
guy?, z czego żyjący w USA polscy 
miłośnicy Dzikiego Zachodu muszą 
być zadowoleni.
   O Ryszardzie Mirabelu na stronie 18.
Tam również informacja o możliwoś-
ci zakupu tomiku jego wierszy, który
przeczytałem i mogę polecić; to nie są 
utwory wymagające wielkiego umys-
łowego wysiłku. Powiedziałbym,  że
są one bardzo ludzkie.
  Zapowiadany w poprzednim nu-
merze tekst Andrzeja Leszczyńskiego 
ukaże się za miesiąc. W tym wydaniu 
inne teksty autora, z których jeden, 
Poza słowami, wywarł na mnie duże 
wrażenie. A zamiast zapowiadane-
go tekstu, bardzo kwietniowe zdjęcia 
z obchodów Dnia Ziemi.

  Od oko³o dwóch miesiêcy w Down-
town Eastside trwa protest przeciwko 
otwartej tu, na rogu ulic Carrall i West 
Hastings, restauracji Pidgin, w której
mieszkañcy najubo¿szej w mieœcie 
(najwiêkszej w Kanadzie) dzielnicy 
widz¹ s³usznie realizacjê planu gentry-
fikacji ich slumsów. Piêæ wieczorów
w tygodniu pod restauracj¹ ustawia 
siê pikieta, która – jak twierdz¹ pro-
testuj¹cy i ich prawnik Douglas King 
(Pivot Legal Society) – jest demonstra-
cj¹ pokojow¹ i w ¿aden sposób nie na-
ruszaj¹c¹ prawa, a wed³ug w³aœcicieli 
trendy restauracji wrêcz przeciwnie;
dziej¹ siê tam dantejskie sceny, po-
dobno.
 Restauratorzy opowiadaj¹, ¿e widzie-
li na przyk³ad, jak pikietuj¹cy prze-
straszyli krzykiem parê staruszków, 
która zajecha³a tutaj taksówk¹. Innym 
znów razem zaatakowali w ten sam
sposób m³ode ma³¿eñstwo z dzieckiem 
w wózku (kto widzia³ kiedykolwiek 
ma³¿eñstwo z dzieckiem w wózku
w Downtown Eastside?!!!). Do tego 
przeklinaj¹ (wychodzi na to, ¿e nawet 
przy dziecku) i wyzywaj¹ ka¿dego kto 
wchodzi do lokalu lub z niego wycho-
dzi, blokuj¹ wejœcie i wspinaj¹ siê na 
okna, ¿eby zobaczyæ, co klienci jedz¹.
  W œrodê, 17 kwietnia, policja wrêczy-
³a protestuj¹cym pisemne ostrze¿enia, 
z jakiegoœ powodu staj¹c po stronie 
w³aœcicieli biznesu. Doug King mówi, 
¿e policjanci mog¹ sobie wierzyæ,
w co chc¹, lecz w jego opinii nie ma 
¿adnego powodu do aresztowania de-
monstrantów – prawo nie jest przez 
nich ³amane.
  W ci¹gu wspomnianych na wstêpie 
dwóch miesiêcy prawo zosta³o prze-
kroczone raz, tyle ¿e nie pod restaura-
cj¹ Pidgin, a w zupe³nie innym miej-
scu, chocia¿ wci¹¿ w zwi¹zku z tym,
co dzieje siê w Downtown Eastside. 
Anarchiœci wyt³ukli noc¹ wszystkie 
szyby w Famoso Pizzeria na Com-
mercial Drive. Ten akt wandalizmu, 
który og³oszony zosta³ odwetem za 
gentryfikacjê dzielnicy skrajnej biedy, 
ma dodatkowy aspekt, szczególnie  
widoczny w³aœnie na bogatym w ka-
wiarnie, restauracje i rodzinne sklepy 
Commercial Drive: niechêæ do sie-
ciowych lokali gastronomicznych, do 
korporacji. Nie utrzyma³ siê tu, uloko-
wany kiedyœ na 1st Avenue przy Com-
mercial Dr. McDonald’s, który prze-
niesiono w pobli¿e stacji skytrainu. To 
samo sta³o siê z Subway’em, istnie-
j¹cym w tym miejscu jeszcze krócej 
– jest teraz naprzeciwko McDonaldsa, 
za skrzy¿owaniem z Broadway, gdzie 
Commercial Drive ma ju¿ inny cha-
rakter. Na w³aœciwym odcinku ulicy
pozosta³ póki co Starbucks – bojkoto-
wany przez tutejszych mieszkañców, 
którzy wol¹ i popieraj¹ dobre miejsco-
we kawiarnie, których w bród – no i 
ta nieszczêsna pizzeria z du¿ymi, raz 
wybitymi oknami.
  Powiedzieæ mo¿na, ¿e po³¹czenie 
Downtown Eastside i Commercial Dr.
przebiega na linii ideologicznej, wyra-
¿anej w has³ach sprawiedliwoœci spo-
³ecznej, przy czym The Drive (Com-
mercial Drive w jêzyku ludzi tutej-
szych) jest jednak du¿o bardziej o¿y-
wiony politycznie; tak¿e ekologicznie 
i obyczajowo. Znacz¹cy by³ w tej mie-
rze jeden z fina³owych epizodów na-
miotowej manifestacji ruchu Okupuj 
Vancouver pod Art Gallery. Kiedy 
przepêdzeni stamt¹d, a nastêpnie spod 

gmachu s¹du, manifestanci przybyli 
do parku Grandview na Commercial 
Drive, sympatyzuj¹cy z nimi miesz-
kañcy dzielnicy nie zgodzili siê na roz-
bicie tu namiotów. Po pierwsze dla-
tego, ¿e park zosta³ niedawno ³adnie 
przebudowany – urz¹dzono na nowo 
ogródek zabaw dla dzieci, postawio-
no œliczne toalety i rozwiniêto œwie¿e
dywany równo przystrzy¿onej trawy 
– a po drugie, poniewa¿ protest w tym 

miejscu nie mia³by wiêkszego, a w rze-
czy samej ¿adnego sensu, bo jaki jest
sens manifestowaæ wœród tych, którzy 
tê manifestacjê popieraj¹. To tak, jak-
by ustawiæ siê pod którymœ z tutej-
szych polskich sklepów z transparen-
tem ¿¹daj¹cym kie³basy.
 Wracaj¹c pod restauracjê Pigin. Trwa-
j¹cy tam protest musia³ bez dwóch
zdañ zaistnieæ; otwarcie eleganckiej 
restauracji w³aœnie w tym miejscu 

– dziesiêæ kroków od znajduj¹cego 
siê po drugiej stronie ulicy skweru, na-
zywanego Pigeon Park, który od lat 
stanowi niejako centrum miejscowe-
go ¿ycia towarzyskiego – to oczywi-
sta prowokacja. Jeœli w³aœciciele lokalu 
licz¹ na t³umy klientów w przysz³oœci, 
to bêd¹ musieli na to poczekaæ; miesz-
kañcy dzielnicy biedy raczej nie dadz¹ 
siê ³atwo z niej usun¹æ. Bo niby dok¹d 
mieliby siê udaæ.

Przeciwko gentryfikacji. Protest pod restauracją PiDGiN


