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– Jak to możliwe? Co to w ogóle ma 
znaczyć? I wy to, kurwa, nazywacie 
demokracją? Ja protestuję...
  Męski, poirytowany, wręcz wściekły 
głos wyrywa mnie z zadumy. Przez 
dwie sekundy zupełnie nie wiem, co 
się dzieje obok mnie.  – Gdzie ja do 
cholery jestem? – zadaję sobie pytanie. 
Zimno biało i pusto. Tylko przede mną 
stoi facet ubrany w zimowy skafan-
der narciarki, a przed nim mała budka 
z napisem „ALL”.
– Widzisz, co za cholerna biurokracja 
– facet zwraca się do mnie. Twarzy 
nie widzę, bo gość ma duże gogle.
– Nie bardzo wiem o co chodzi – od-
powiadam szczerze.
– Jak to, o co? O te pierdolone dzie-
więćdziesiąt cztery miliony euro. Co 
ty z Marsa spadłeś?
– Nie wiem.
– No co ja się dziwię – syczy wku-
rzony. – Przecież ktoś, kto w Nepalu 
stoi tylko w bermudach i koszuli ba-
hama musi być stuknięty.
  Teraz dopiero dociera do mnie absurd 
sytuacji. Rzeczywiście jestem ubrany 
w krótkie spodnie i koszulę w kwiaty, 
a dookoła śnieg.
– Jak to w Nepalu?
– No chyba za dużo amfy wciągasz 
– mówi okularnik.
– Ale ja przecież... zaraz...
– No tak, jeszcze mi powiedz, że mnie 
nie znasz.
– A skąd niby mam znać?
– To ja, Garry.
– Jaki Gary?
– No, Garry.
– Pobite Gary?
– Idiota.
   Facet ściąga gogle.
– A teraz?
– A teraz... nie wiem... twarz znajoma.
– Garry Oldman.
– A, Oldman... No to czemu nie mó-
wisz, że Oldman.
  Muszę szybko coś wymyślić, bo za 
cholerę nic mi nie mówi jego twarz.
– Od tych Oldmanów? No i co tam 
u wujka Chaima?
– Jakiego Chaima?
– Nie, to nie ważne. No więc, Garry, 
co się tak denerwujesz?
   Garry odciąga mnie na bok i mówi:
– Wyobraź sobie, że ten szowinista 
w budce „ALL” nie chce przyjąć mo-
jego zakładu na włoską loterię pie-

niężną. Bo, jak twierdzi, tylko Włosi 
mają prawo. A w puli jest dziewięć-
dziesiąt cztery miliony euro. No i ta 
kreatura twierdzi, że nie może.
– Może nie może.
– No to jak? Mam tak sobie odpuścić?
– Bo ja wiem... Zresztą, po co ci ten 
szmal?
  Chyba rzeczywiście jesteśmy w Ne-
palu, bo robi mi się coraz zimniej.
– No jak, po co? Ty wiesz, co można 
za ten szmal?
– No, co być zrobił? – pytam szybko.
– No więc... Na początku to bym... 
Zaraz, może... Albo nie... Już wiem, 
no... to tak... Czekaj, bo się spociłem. 
Chcesz kurtkę?
– Jasne.
  Kolejno otrzymuję od Oldmana kurt-
kę, spodnie, buty.
– Za narty dziekuję – mówię, gdy Gar-
ry podaje mi deski.
  Siadamy na śniegu. Zapada zmierzch. 
Nad nami czyste nepalskie niebo.
– Patrz jak tu pięknie – mówi Garry.
– Cudownie. Nie jest ci zimno?
– Nie. Ale cicho. Patrz, sputnik leci.
– Piękny.
– To tak wygląda dach świata? – pyta 
Garry.
– Właśnie tak.
– Ty, a taki sputnik to ile kosztuje?
– Nie wiem, chyba dużo. A co?
– Już wiem. Kupiłbym kilka sputni-
ków.
– Po co?
– Nie wiem.
– Może po to, żeby latały?
– O, racja! Żeby latały.
   I tak siedzimy sobie do rana. Około 
szóstej mija nas jakiś facet. Znajoma 
twarz – myślę sobie.
– Wiesz, Garry, nie gniewaj się, ale to 
chujowy pomysł z tymi sputnikami. 
Po co ci tyle sputników? – pytam.
– Wiem – mówi Garry. – Już nie myś-
lę o sputnikach. Wiesz, nawet fajne 
mam życie. Gram sobie, bywam to tu, 
to tam. Nie lubię grać skurwysynów, 
ale ktoś musi. Miło było cię poznać.
– Mnie również.
   Wstaję i kieruję się do budki z napi-
sem „ALL”. Przy okienku stoi męż-
czyzna, co nas mijał. No tak, teraz 
poznaję twarz – Antonio Banderas. 
Słyszę jak rozmawia z obsługą.
– Jak to nie mogę? Oczywiście, że nie 
jestem Włochem. A, rozumiem.

  Banderas odchodzi. A ja? Ja stoję i 
się zastanawiam, dlaczego Banderas 
nie powiedział po hiszpańsku „si”, 
przecież brzmi jak po włosku. Może 
szybciej niż Garry zrozumiał, że nie 
stać go na dodatkowe stresy. Zasta-
nawiam się też, dlaczego Garry, sko-
ro uczynił mnie właścicielem prawie 
całej swojej odzieży, zostawił sobie 
czapkę. I zastanawiam się, czy w ogóle 
jest sens zastanawiać się nad sennymi 
urojeniami.
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  Od pokazu „Popiołu i diamentu” An-
drzeja Wajdy rozpoczęła się w Van-
couver, firmowana nazwiskiem Mar-
tina Scorsese i pod honorowym pat-
ronatem Konsulatu Generalnego RP, 
prezentacja arcydzieł polskiego kina 
(Martin Scorsese Presents: Master-
pieces Of Polish Cinema). W dniach 
pomiędzy 22 maja i 23 czerwca po-
kazanych zostanie dwadzieścia jeden 
polskich filmów. Poza pięcioma fil-
mami Wajdy (oprócz „Popiołu i dia-
mentu” prezentowane będą kolejno:
„Człowiek z żelaza”, „Niewinni cza-
rodzieje”, „Wesele”, „Ziemia obieca-
na”) widzowie w Vancouver zobaczą 
filmy Krzysztofa Zanussiego („Barwy 
ochronne”, „Iluminacja”, „Constans”), 

Tadeusza Konwickiego („Salto” i „O-
statni dzień lata”), Krzysztofa Kieś-
lowskiego („Krótki film o zabijaniu”, 
„Przypadek”), Jerzego Kawalerowicza 
(„Matka Joanna od Aniołów”, „Fara-
on”, „Pociąg”, „Austeria”), Wojciecha 
Hasa („Sanatorium pod Klepsydrą”,  
„Rękopis znaleziony w Saragossie”) 
oraz „Eroicę” Andrzeja Munka, „Trze-
ba zabić tę miłość” Janusza Morgen-
sterna i „Krzyżaków” Aleksandra 
Forda.
 Rozpoczęty w Nowym Jorku na po-
czątku lutego przegląd polskich filmów 
przemierzy w tym roku ogółem trzy-
trzydzieści miast USA i Kanady.
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