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Wybaczcie mi to...

Nie odpowiadam, na wasze listy telefony. 
Porzucam przyjaźnie. 

Wybaczcie mi to... 
Coraz bardziej przywiązuję się do siebie, 
Wycofuję się w głąb. 
Nie zadziwia mnie naród. 
Nie zadziwia mnie tłum. 

Zwycięstwa i klęski łączą się w jedno. 
Zyski i straty łączą się w jedno. 

Na wrzosowiskach podziwiam motyla. 
Nocami karmię nietoperze. 

Z wierzchołka góry 
obserwuję 
zachodząca ostrygę słońca.
 
Wybaczcie mi to...

  Powiem lepiej z miejsca, że moim 
zdaniem, jeśli chodzi o tegoroczne la-
to – a myślę tu rzecz jasna o tegorocz-
nym lecie w Vancouver – to napraw-
dę można narzekać. Powiedziałbym 
wręcz, że nie tylko można, ale powin-
no się narzekać, gdyż od nieustającego 
słońca i wysokich temperatur po pros-
tu mózg staje – i to tak staje, że, jak mi 
się zdaje, odczuwać to mogą nawet ci, 
dla których słaba operatywność móz-
gu jest stanem trwałym, niezależnym 
od pogody ani od niczego. 
  Są oczywiście różne zboczenia i na 
pewno znajdą się tacy, ludzie na pozór
zdolni do pewnego wysiłku umysło-
wego, których zachwyca słoneczne 
otępienie oraz pot zalewający oczy i 
resztę ciała – zbliżeni kształtem swo-
jego odchylonego umysłu do jedno-
stek, zaczynających każdą niby-roz-
mowę od zapraszającego do walenia 
głową w mur „Nice day, eh?”. Wiele 
z tych osób, jak sądzę, to ofiary kul-
turowego terroru, którym wmówiono, 
że przesyt deszczu ma im się nie po-
dobać, a przesyt słońca i upału wręcz 
przeciwnie. Myślę, że gdyby nad nimi 
popracować, odizolować od telewizo-
ra i serwisów społecznościowych, 
porozmawiać jak z człowiekiem, to 
pewnie zrozumieliby po jakimś cza-
sie, że ekstremizm pogodowy jest tak 
samo zły, jak polityczny, religijny i 
każdy inny. Ale tego nie da się zrobić, 
więc albo trzeba walić głową w mur, 
usiłując bezskutecznie wytłumaczyć 
zaprogramowanym kulturowo móz-
gom, dlaczego niektórych szlag trafia
na to ich „Nice day, eh?” – albo należy 
położyć uszy po sobie, bo głową muru 
nie przebijesz, zaakceptować rosnącą 
alienację, olać to, zęby zacisnąć i gębę 
wykrzywić w fałszywym uśmiechu 
odpowiadając, że pogoda jest lovely, 
czyli jest wspaniale, cudownie i zaje-
biście. There’s nothing small about 
small talk – pouczają ludzie asertywni 
na kursach asertywności, nakazując, 
jako warunek podstawowy: Make the
person comfortable… Wszystkich 
moich sąsiadów oraz ludzi spotyka-
nych na przystankach komunikacji 
miejskiej, w kolejce po piwo, na pocz-

cie, w banku itd. powinno się interno-
wać w ośrodku kursów asertywności. 
A jeśli ktoś zaczyna w ten sposób niby-
-rozmowę po polsku, powinien być 
rozstrzelany. „– Jednakowoż ładną 
mamy dziś pogodę...” – mówi u Buł-
hakowa lowelas do Małgorzaty. Wolę 
wysłuchać starganego życiem młode-
go człowieka z odrapanym rowerem 
bez siodełka, który zapewnia, że jest 
decent person i ma swoje morals – nie 
czyni innym krzywdy, nie kradnie. 
Tylko nie bardzo ma z czego żyć. Nie 
mam powodu, żeby mu nie wierzyć.
  Wkurzają mnie telewizyjni prezen-
terzy pogody, mówiący o bezchmur-
nym niebie i gorących dniach ze szczę-
ściem na twarzy i z jakąś taką dumą, 
jakby to bezchmurne niebo było ich 
zasługą. Lasy płoną w prowincji na 
obszarze równym chyba połowie Pol-
ski, obniża się jakość powietrza, ludzie 
starsi umierają z przegrzania i proble-
mów respiracyjnych, młodsi wpadają 
w alkoholizm, ratując się przed śmier-
cią piwem, wpływające w wielkiej 
ilości do rzek łososie duszą się z po-
wodu braku tlenu w wodzie albo giną 
w paszczy niedźwiedzia, lodziarze do-
prowadzają do rozpaczy pozytywka-
mi rozbrzmiewajacymi z furgonetek, 
którymi jeżdżą wzdłuż plaż i parków 
i kręcą lody, dzieci bolą od lodów 
migdałki, nie ma wody na pustyni, ko-
mary gryzą, niebo skąpi suchej ziemi 
kropli deszczu, polonijna gazeta pisze, 
że polska ekspozycja na tegorocznym 
festynie wielonarodowościowym w 
Surrey była dziadowska – a ci cieszą 
się jak głupi, że załatwili nam (jakoby) 
beautiful blue sky.
  Wszystko mnie wkurza. Każdy kolej-
ny dzień tego lata powoduje narastanie 
wściekłości, aż w końcu mało jest rze-
czy, które mnie nie wkurzają. Spędza-
jąc całe dnie w parku Trout Lake, szyb-
ko zacząłem mieć dosyć tych, których 
jedynym pomysłem na lato jest gro-
madzenie się w mniejszych, większych 
i dużych (np. narodowościowych) gru-
pach przy BBQ (grillu), i żarcie pieczo-
nych serdelków z bułką, popijanych 
napojami z dużą zawartością cukru, 
którzy mogliby nawet być z siebie za-

dowoleni, że spędzają zdrowo czas na 
wolnym powietrzu, wśród zieleni, gdy-
by to wszystko nie było tak śmiertelnie 
nudne. Wydaje mi się, że dla uczestni-
ków tych zgromadzeń jedyną radosną 
ich częścią jest przygotowanie do żar-
cia na trawie, polegające na wynosze-
niu z samochodów rzeczy niezbędnych 
do należytego przebiegu tej zbiorowej 
konsumpcji, a więc oczywiście sprzętu 
do smażenia z różnymi metalowymi 
atrybutami używanymi przy ceremonii 
smażenia, papierowych i plastikowych 
talerzy i kubków, widelców i łyżek, pa-
pierowych serwetek, worków z serdel-
kami i kiełbaskami, bułek, kartonów 
ze słodkim piciem, coolerów z lodem, 
krzesełek, leżaków i stolików, kocy i
ręczników kąpielowych na wypadek 
kąpieli, lekkich namiotów i brezento-
wego zadaszenia, musztardy i ketchu-
pu – i jeszcze kilku drobiazgów, jak na 
przykład dzieci w wieku niemowlęcym
z wózeczkiem, rowerków dla dzieci 
starszych, piłek i plastikowych dysków

do rzucania, plecaków z czymś tam, 
kudłatego biało-czarnego pieska, nie-
sionego pod ramieniem z ciagnącą się 
po ziemi smyczą, wiaderek, hulajnog
itd. Przygotowanie do imprezy dużej 
grupy zorganizowanej (sąsiedzkiej, sto- 
warzyszeniowej czy narodowościo-
wej) jest jeszcze weselsze, bo oprócz 
większej ilości krzeseł i stołów, poja-
wiają się dodatkowo flagi lub widocz-
ne z daleka transparenty, oznajmiające 
kto w danym miejscu wsuwa pieczo-
ne serdelki z bułką i popija słodkie 
napoje, a przewodniczący grupy ma 
zwykle megafon, żeby mógł zapowia-
dać występy miejscowych talentów i 
czuwać nad tym, żeby było wesoło.
  Po zakończeniu przygotowania bar-
dzo szybko zapada odczuwalna z da-
leka nuda, zabijana przeżuwaniem hot 
dogów i pstrykaniem zdjęć telefonem.
  Denerwuje mnie sportowa ambicja 
azjatyckiej tenisistki, przypominającej 
nieco z wyglądu i sposobu chodze-
nia Smoka Wawelskiego, która przy 

każdym uderzeniu piłki rakietą wyda-
je słyszalny w całym parku okrzyk 
z przepony „Ej!”, co przywodzi mi na 
myśl samurajskie filmy. Wszyscy azja-
tyccy tenisiści na parkowych kortach 
mnie denerwują, bo głowa mi puchnie 
od azjatyckich języków, dominujących 
zresztą w całym parku. Nachodzi mnie 
myśl zapisania się do wszechpolaków 
albo przynajmniej do miejscowego 
klubu prawdziwych Polaków. Chociaż 
pewnie by mnie nie przyjęli, ponieważ 
nie mogę znaleźć w znanej mi historii 
rodziny żadnego semickiego przodka.
  Wyprowadzają mnie z równowagi 
wznoszące tumany kurzu na małej 
piaszczystej plaży dzieciaki; także 
wzbijający kurz na parkowych ścież-
kach biegacze i rowerzyści z przy-
piętym do ramienia smartfonem lub 
iPodem z muzyką, oraz wszyscy ką-
piący się w sztucznym jeziorze, za-
nieczyszczonym ptasimi odchodami 
i sikaniem pluskającej się dzieciarni. 
                        (przewróć stronę)
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Lato według mnie. Moje lato
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