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Dzień pierwszy

   Nowy Rok, środa, dzień przejścio-
wy z czasu świątecznej inności do 
takiej samej jak przedtem codzien-
ności. Każdy był, i dzisiaj wciąż jesz-
cze trochę jest, tą innością jakoś tam 
oszołomiony, bo choćby nie wiem jak 
chciało się ten okres ignorować, nie 
wiem jak bojkotowało się te święta, 
ustawiało się sztorcem do związanej 
z nimi komercji, nie jadło na wigilię 
śledzi w occie i do dziś nie wypiło ani 
grama wódki, to przecież ma się oczy, 
uszy i pamięć.
  Wszyscyśmy więc – w różnym 
stopniu i z innymi myślami – w tym 
oszołomieniu uczestniczyli i teraz, 
gdy już po balu, tak jakoś nam łyso, że 
trzeba wracać do rzeczywistości dnia 
powszedniego, że od jutra wszystko 
będzie tak samo jak przed miesiącem, 
przed dwoma...
  I tak samo będzie – dla tej większoś-
ci, która doczeka – za niecały już rok. 
Bardzo niewielu zmądrzeje. Znów 
będzie gonitwa po sklepach, wielkie 
żarcie... I znów, jak każdego grudnia 
od lat, „Gazeta Wyborcza” zdumie-
wać się będzie popularnością „Kevina 
samego w domu” wśród Polaków.
  Tym razem, tydzień czy dwa temu, 
to zdumiewanie się „Kevinem” mia-
ło formę wywiadu z reżyserem filmu.
„Pewnie pan o tym nie wie – zaczyna 
tajemniczo prowadzący rozmowę – ale 
w Polsce stał się pan skarbem narodo-
wej tradycji. W każde Boże Narodze-
nie telewizja musi pokazać „Kevina 
samego w domu”.  A Chris Columbus 
na to uprzejmie struga wariata, że niby 
nigdy by mu do głowy nie przyszło, 
że w całym chrześcijańskim świecie 
Home Alone jest w okolicach Bożego
Narodzenia żelazną pozycją telewi-
zyjną, a w telewizji amerykańskiej 
praktycznie nie ma w grudniu dnia 
bez „Kevina” na którymś z kanałów, 
na przemian z Groundhog Day i Die 
Hard. Zresztą może pan Columbus 
wcale nie udaje głupiego, tylko na-
prawdę jest zaskoczony tym, że także 
Polska należy do proamerykańskiego 
świata. (Coś jak podana trzy dni temu 
w radiu Fox 99.3 wiadomość o za-
machu bombowym w Rosji, który 
miał miejsce „na dworcu kolejowym 
w Moskwie”, bo wiadomo że Rosja 
składa się z Moskwy.)
 Amerykańskopodobne zwyczaje fas-
cynują autora „Wyborczej”, piszące-
go o poświątecznej wyprzedaży, która
w Polsce nie rozpoczyna się, ale – od-
powiednio do amerykańskiego tempa
życia – startuje. I do tego, jak się zda-
je, startuje coraz wcześniej: „Dwa lata 
temu tylko sieć H&M wystartowała 
20 grudnia, inne sklepy poczekały do 
końca świąt. [..] Pierwszego dnia po 
świętach wystartowały wyprzedaże 
w Inditexie, czyli w sklepach Zara, 
Bershka, Stradivarius i Pull&Bear. [...] 
Sklepy internetowe tych marek wy-
startowały z obniżkami już o północy. 
Oprócz Inditexu, wyprzedaże wystar-
towały także w sieci odzieżowej Man-
go.” I co tu się dziwić językowej bie-
dzie polonijnych gazet.

  Wróćmy jednak, skoro ma to być 
zapis dni pierwszych, do dzisiaj. Jest 
Nowy Rok, środa, ciepło, przedpołud-
nie z promieniami słońca, deszcz spad-
nie później. W czołówce wiadomości 
z Polski poranny bilans policji: „w cią-
gu minionej doby w 102 wypadkach 
drogowych zginęło dziewięć osób, 
127 zostało rannych. Zatrzymano także 
145 nietrzeźwych kierowców”. Naj-
bardziej śmiertelny wypadek zdarzył
się w Kamieniu Pomorskim, gdzie „sa-
mochód marki BMW wjechał w oś-
mioosobową grupę. Siedem osób nie 
żyje. Wśród ofiar jest pięć osób doros-
łych i dwoje dzieci – poszkodowani to 
rodzina. 26-letni kierowca samochodu 
był pijany”. Dla osób chętnych do two-
rzenia narodowych stereotypów jest 
to doskonała podstawa do mówienia 
o Polsce jako kraju naprutego, niebez-
piecznego buractwa, któremu jeszcze 
daleko do społecznych zachowań cy-
wilizowanego świata.
 W wiadomościach lokalnych donie-
sienie o śmierci młodej kobiety, która 
w podejrzanych okolicznościach, go-
dzinę po północy, wypadła z 25 piętra 
wieżowca w Surrey. Przypomina się 
przy tej okazji o zabójstwie 53-letniej 
kobiety, pobitej brutalnie w minioną 
niedzielę w trakcie rabunkowej na-
paści, które było dwudziestym piątym 
w roku 2013 morderstwem w Surrey 
(sześć zabójstw w Vancouver), wpisu-
jącym się w nowy rekord ilości do-
konanych tam zabójstw. Poprzedni 
rekord ustanowiony był w roku 2005 
i wynosił 21 morderstw.  Dodajmy, że 
w 2002 roku Surrey zdobyło tytuł pół- 
nocnoamerykańskiej stolicy kradzieży 
samochodów, a zapisane w Wikipedii
motto miasta brzmi: „Na miłość boską, 
spierdalaj stąd!” (For the love of God, 
stay the fuck out!). A piszę o tym, po-
nieważ mam w pamięci gazetową wy-
powiedź polonijnej działaczki na te-
mat aspiracji Surrey do miana kultu-
ralnej stolicy. Nie pamiętam tylko, czy 
kulturalnej stolicy BC, Kanady czy 
świata.

  Ale chyba świata, bo polonijna dzia-
łaczka tam mieszka. 

 Co było dla mnie w tym pierwszym 
dniu roku ważne? Najważniejszy był 
poranny wypad do Stanley Parku, za-
planowany wiele dni wcześniej i u-
stalony na porę wschodzącego słońca. 
Przedtem zajrzałem jeszcze do ka-
tedry; od paru lat jestem tak jakoś za-
ciekawiony ludźmi, przychodzącymi 
tu w Nowy Rok z samego rana po 
prośbie, jak ja. Garstka małych ludzi 
w różnym wieku w wysokiej świątyni, 
w której tę małość daje się oddczuć. 
Jest inaczej niż w kościele, do którego 
chodzi się w niedzielę jak na zebranie 
członków narodowo-wyznaniowej 
organizacji. Słucham interesującego 
kulturowo kazania, przyrównującego 
spotkanie człowieka z Bogiem do po-
pularnej ileś lat temu w okresie Boże-
go Narodzenia telewizyjnej reklamy 
kawy Maxwell House, i zaraz po pod-
niesieniu podążam szybko do Stanley 
Parku, gdzie wszystko dzieje się nor-
malnie – ludzie biegają lub spacerują, 
mnóstwo wodnego ptactwa – i wscho-
dzące słońce nie zawiodło.
  Wracam do domu i gdzieś tak od 
południa nastrój zaczyna siadać. Za-
kończyły się moje świąteczne obrzę-
dy. Święta, święta i po świętach. Czas 
przeszły – nic teraz. Myśli o ekspre-
sowym upływie czasu. Słucham na 

przemian The Bootleg Series, Vol. 9: 
The Witmark Demos: 1962–1964 Bo-
ba Dylana i Ten New Songs Leonarda 
Cohena, co też może mieć znaczenie.
  Jutro jeszcze bardziej nie będzie mi 
się chciało pisać.

Dzień drugi

  Dzień taki, że szkoda słów: deszczo-
wo, pochmurnie, mroczno i mruczno. 
Dzień pod znakiem bólu zęba, co jest 
jakąś nowością w nowym roku, jako 
że nie przypominam sobie, kiedy os-
tatni raz ząb mnie bolał.
  Spotykam pod domem, w drodze 
do dentysty, menadżera budynku, któ-
rego proszę, żeby zajrzał do lokatora 
z mojego piętra – człowieka zaawan-
sowanego w latach. Mówię ogólniko-
wo, że mam pewne powody do nie-
pokoju i że wcześniej pukałem bez 
rezultatu do drzwi tamtego. Opiekun 
obejścia, dwudziestokilkuletni męż-
czyzna, odpowiada szorstko, że do 
jego obowiązków nie należy drepta-
nie lokatorom po piętach, może gość 
wyjechał na święta albo coś takiego...
  Jestem zły na siebie, że od kilku dni 
zaprzątam sobie głowę myśleniem 
o kimś znanym mi jedynie z widzenia, 
człowieku sympatycznym z wyglądu
i wymiany przelotnych słów, ale prze-
cież mi obcym. Próbuję sobie powie-
dzieć, że jestem facetem z Gdańska,

który ma dosyć własnych zmartwień; 
że w końcu nie po to przybyłem do 
tego kraju, żeby martwić się o jego 
mieszkańców w późnym wieku eme-
rytalnym. Bezskutecznie.
  Wszystko przez to, że napatoczyłem 
się na niego kilka dni temu, wracając 
skądś tam. Wyszedł na mnie z drzwi 
swojego mieszkania, nie odpowie-
dział na moje „How are you?”, ale po 
sekundzie, jakby przytomniejąc, za-
pytał głośno (korytarz jest długi), czy 
wiem, która godzina, zatrzymując 
mnie przed moimi drzwiami i rusza-
jąc w moim kierunku. Była punktual-
nie druga. „Druga w nocy?” – za-
brzmiało to jak prośba o potwierdze-
nie. Ponieważ jestem przekonany, że 
jest niepijący, chciałem potraktować 
to pytanie jako żart, ale zobaczyłem 
w jego szeroko otwartych oczach coś, 
co kazało mi odpowiedzieć pełnym 
zdaniem, że jest godzina druga po 
południu. Wtedy zaczął tłumaczyć 
podnieconym głosem, że położył się 
na chwilę, a kiedy minutę temu się 
przebudził – wszystko było takie samo. 
Tylko na podłodze przy łóżku leżał 
ktoś nieznajomy, a on nie mógł pojąć, 
w jaki sposób ten ktoś się do niego 
dostał, skoro drzwi na pewno były 
zamknięte. „Weird” – podsumował 
swoje widzenie i machnął ręką: „I’ll 
be fine”, po czym odszedł.
  Czasem potrzebuję dobrej chwili na 
pozbieranie myśli. Dopiero więc kiedy 
zniknął mi z oczu, zacząłem znajdo-
wać zrozumienie tego „wszystko było 
tak samo” i zadrżałem przy domyśle, 
kim była ta leżąca przy jego łóżku 
postać. Byłem pewny, że mój sąsiad 
dotknął czasu teraźniejszego, albo 
inaczej – przeżył zatrzymanie czasu, 
co uosabiał ten ktoś na podłodze. Nie 
opuszczała mnie myśl, że to mogło się 
wkrótce, bardzo szybko, powtórzyć, 
przytrafić się mu jeszcze raz, na stałe. 
Za zamkniętymi drzwiami, w samot-
ności.
  Czasu na przemyślenie sprawy po-
trzebował widać również zaczepiony 
przeze mnie menadżer budynku, bo 
kiedy zobaczyłem go po paru godzi-
nach miał dla mnie więcej życzliwoś-
ci; oznajmił, że z moim sąsiadem jest 
wszystko w porządku, ale rozumie 
mój niepokój i stąd poinstruował sta-
rego człowieka, aby w razie czego, 
gdyby poczuł się źle i nie mógł sięg-
nąć po telefon, starał się w jakiś spo-
sób zaalarmować sąsiadów. 
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