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  Po trosze z natury, po trosze z ko-
nieczności (brak pieniędzy) staję się 
uniwersalny: gotuję, przyrządzam, 
sprzątam, naprawiam, maluję, buduję, 
ceruję, wkręcam, wykręcam, obliczam, 
planuję, zarządzam, krytykuję, myślę. 
W dobie spotęgowanego podziału pra-
cy i związanej z nim ultraspecjalizacji 
wszystkie moje czynności śmierdzą 
amatorszczyzną i zacofaniem: wbija-
nie gwoździa kamieniem, mieszanie 
zaprawy kijem lub ręka; zalepianie 
woskiem dziury w zębie; mocowanie 
wkrętów nożem; czyszczenie komina 
przy pomocy starego odważnika przy-
wiązanego do sznura; odkręcanie kranu 
obcęgami; koszenie trawy starą kosą; 

prostackie bluzgi pod adresem poli-
tyków podczas rozmowy z sąsiadem 
przy płocie, myślenie o dupie Maryni. 
Mógłby ktoś powiedzieć, że moja 
uniwersalność jest prymitywna i nie 
różni się od uniwersalności dzikiego. 
Że prymitywna – zgoda, lecz daleko 
jej do wszechstronności dzikiego, ten 
bowiem rozpalał ogień, obdzierał zwie-
rzynę ze skóry czy budował schronie-
nie z kunsztem równym temu, który 
posiadło społeczeństwo jako całość. 
Nie był jednowymiarowym elemen-
tem całości, lecz jej pełną emanacją. 
Tworzył jako człowiek i jako człowiek 
konsumował. Moje położenie jest nie-
porównanie gorsze. Nie jestem ema-
nacją uniwersum, jeśli już, to jakiegoś 
znacznie wcześniejszego stadium.
 Mimo wszystko jest to jakaś uniwer-
salność, a więc coś znacznie lepszego 
niż zakotwiczenie w jednej roli, choć-
by nie wiem jak zaszczytnej i odgry-
wanej z niedoścignionym kunsztem. 
Krótko mówiąc jestem w sytuacji gor-
szej niż dziki, lecz w lepszej niż dzi-
siejszy specjalista-profesjonalista. Że- 
by rzecz rozjaśnić – chodzi o uniwer-
salność kreacji, nie konsumowania. 
Dzisiejszy profesjonalista-specjalista,
kreacyjny skazaniec, by tak rzec, tylko 
konsumuje uniwersalnie, reprezentuje 
i uosabia człowieczeństwo jedynie gdy 
konsumuje, natomiast gdy tworzy – 
jako machinae adscripti – człowiekiem 
już nie jest, choćby nie wiem jaką pasją 
było to jego tworzenie.   
  Jeśli chodzi o prymitywność mojego 
myślenia, to polega ono nie tyle na bra-
ku trafiania w sedno, spostrzegawczoś-
ci czy odkrywczości, ile na braku roz-
wijania i pogłębiania. Zaczyna od zdzi-
wienia i na dziwieniu kończy. Jako 
zdziwienie jest początkiem filozofo-
wania, jako zdziwienie poprzestające 
na sobie samym jest zarazem filozo-
fowania końcem. Jest anachronizmem, 
bo niedostatkiem, jak wszystkie inne 
czynności, lecz ta anachroniczność 
łącznie z innymi anachronicznymi 
czynnościami stała się jednym ze spo-
sobów oporu i miarą wolności w tej 
dobie i w tym miejscu.

 Psycholog powiedziałby: oto klasycz-
ny przykład racjonalizowania uprawia-
nego przez tępaka, nieroba, przyczyn-
karza i nieudacznika. Z pewnością 
miałby rację, ale czyż nie poza zasię-
giem psychologii leży istota tępoty, 
nieróbstwa i nieudacznictwa? Czy za-
tem przymioty te (nie przywary) nie 
mogą obiektywnie, w piekielnych oko-
licznościach, być rzecznikami nieba? 
   Po „zamknięciu bramy”, czyli za-
stawieniu drągiem wjazdu na działkę, 
jadę rowerem do miasta. Przede mną, 
też prawą stroną szosy, biegnie polny, 
wyliniały kundel. Z przeciwka nad-
jeżdża jakieś auto, za plecami też sły-
szę warkot i w obawie, że się wszyscy 
nie pomieścimy, bo ci z tyłu mają zwy-
czaj wpychać się na trzeciego, krzyczę
do psa: - Odskocz w bok i zaczekaj! 
Pies o dziwo odskakuje i spokojnie 
przycupuje w rowie, a gdy go mijam 
i zmotoryzowani odjeżdżają, wbiega 
z powrotem na drogę i podąża moim 
śladem. Dziwię się. Pies daje do myś-
lenia. Ale nie biorę, to znaczy – nie po-
dejmuję. Kto ma możliwości, niech 
myśli, ja pedałuję pod górkę. 
 Jadę przez las koło kąpieliska. Przed 
toaletami siedzi na krzesełku babcia 
klozetowa, stara znajoma, z którą jak 
zwykle zamieniam kilka słów. Mówię, 
że pogoda ładna, ludzi sporo, ruch 
w interesie, to pewnie na podwyżkę 
szef się zdobędzie. – Un, kurwa, i pod-
wyżka – żebyś się nie zdziwił!  - A tak 
w ogóle – pytam - jakoś leci? - A leci, 
leci i w dupu poleciało! Wróć komu-
no, bo Polska kuno!  
  Kto ma głowę do myślenia, niechaj 
myśli. Ja jadę dalej.  
  Po powrocie na działkę włączam 
radyjko, które trzeszczy i buczy nie-
miłosiernie. Na falach krótkich łapię 
wiadomości z Moskwy. W związku 
z wojną na Ukrainie robię to codzien-
nie i codziennie słyszę o Ługanskoj 
Narodnoj Respublice, Donieckoj Na-
rodnoj Respublice, lecz teraz, po strą-
ceniu samolotu, posłowie Dumy mó-
wią o niedopatrzeniach i odpowiedzial-
ności Ukrainy, skoro to nad jej tery-
torium doszło do katastrofy. Doniec-
kaja Respublika gdzieś wyparowała. 
Kto ma łeb, niech duma, bo mnie już 
rozbolał okrutnie.
  Przełączam na naszą „Jedynkę”. Beł-
kocze jeden z rodzimych odwiecznych 
i dozgonnych „społeczników”, zwany 
politykiem. Mówi, że sobie radzi po 
angielsku w Europarlamencie. Jakże 
to możliwe – myślę – bełkotać po pol-
sku i nie bełkotać („radzić sobie”) po 
angielsku? Dalej już nie myślę. Niech 
myśli profesjonalista.
  Nazajutrz wracam autobusem do 
Warszawy. Po południu rozmawiam 
z Maią o duchach płoszonych o świcie 
przez piejące koguty. Opowiadam jej 
o Hamlecie i jego spotkaniu z duchem 
ojca. Maia jak zwykle z dziecięcą prze-
nikliwością: - A skąd duch ojca wie-
dział, że brat wlał mu truciznę do ucha,
skoro to było podczas snu? Czy duch 
ojca nie spał, gdy ojciec spał? No właś-
nie – kto właściwie spał?
 Kto może, niech pomyśli, ja zabieram 
się do kiszenia ogórków. 

PS.  Dzisiejszy ranek buchnął radosną 
wieścią: Ziobro będzie kandydował na 
prezydenta. Komu się w głowie mieści, 
niech myśli. Może coś wymyśli.
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Grandview Park przy Commercial Drive, sobota, 2 sierpnia (Vancouver Dyke March and Festival)


