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  Cofnijmy się najpierw do 20 kwiet-
nia. Dzień ten – co może nie wszyscy 
wiedzą – szyfrowany jako 420, 4:20 
bądź 4/20, jest w Ameryce Północnej 
dniem publicznej (a więc w swej od-
mienności odświętnej) konsumpcji 
konopii indyjskich, czyli marihuany.
W Vancouver to świętowanie odby-
wa się za każdym razem pod Galerią 
Sztuki w centrum miasta, gromadząc 
niezmiennie tłumy miłośników „zio-
ła”, których w tym roku, według ofi-
cjalnych danych, było ponad 20 tysię-
cy.

  Oprócz ogromnej liczby uczestni-
ków, uwagę zwracała również bardzo 
dobra organizacja handlu tudzież este-
tyka punktów sprzedaży. Jeszcze kilka 
lat temu normalną sprawą byli kręcą-
cy się w tłumie pokątni sprzedawcy 
jointów – dziś już zupełnie niewidocz-
ni, wyparci przez przyciągające wzrok, 
ustawione z głową stoiska, oferujące 
ziele pod różną postacią oraz bogaty 
wybór sprzętu do jego zażywania.
 No więc zaraz po 20 kwietnia, chyba 
już następnego dnia, rząd Stephena 
Harpera zaczął zgłaszać wobec Van-
couver pretensje dotyczące traktowa-
nia przez władze kwestii marihuany.   
Wyglądało to tak, jakby do rządzą-
cych konserwatystów dotarło nagle, 
że ich sztywne stanowisko w tej spra-
wie jest dalece oderwane od rzeczy-
wistości i wygląda bardzo śmiesznie,
gdy na placu przed Art Gallery odby-
wa się otwarta sprzedaż i nieskrępowa-
na konsumpcja nielegalnej wciąż sub-
stancji, na dodatek pod osłoną policji. 
Po drugie, można by sądzić, że ta dość 
nerwowa reakcja torysów wynikała 
z faktu, że niemałe przecież dochody 
z tego jawnego handlu marihuaną, nie-
opodatkowane, trafiły w całości do 
kieszeni sprzedających, co miało pra-
wo zdenerwować rząd Harpera.
  W związku z powyższym zaczęło 
się w czepianie. Na przykład tego, że 
w granicach administracyjnych Van-
couver jest jakieś sto sklepów sprze-
dających medyczną marihuanę. Fede-
ralna minister zdrowia Rona Ambrose
wysłała list do prezydenta miasta Gre-
gora Robertsona, w którym stwierdzi-
ła, że wszystkie te punkty sprzedaży 

są (o rany!) nielegalne. Są nielegalne 
ponieważ, mimo że działają na pod-
stawie wydanego przez miasto zezwo-
lenia, zaopatrują się w towar u niele-
galnych dostawców, jako że legalni 
hodowcy medycznej marihuany mo-
gą sprzedawać swój produkt jedynie 
za pośrednictwem poczty indywidual-
nym pacjentom. Proste jak drut.
  Ja zaś nie od wczoraj sądzę, że kon-
serwatyści to są dziwni ludzie. Wy-
chowani w dobrych mieszczańskich 
domach, kończący szkoły dla wycho-
wanków takich dobrych mieszczań-

skich domów, mają znikome pojęcie 
o tak zwanym zwyczajnym życiu i 
stąd sprawiają wrażenie jakby spadli 
z księżyca – i jeszcze na dodatek wy-
dają się wierzyć, że te ich księżycowe 
poglądy w kwestiach społecznych po-
dzielane są przez wszystkich. Na pre-
miera Harpera – kiedy na przykład na 
szczycie G20, mając stale na głowie 
problem z Rosją w Arktyce, każe Pu-
tinowi wynosić się z Ukrainy – patrzę 
z pewną pobłażliwością przemiesza-
ną ze współczuciem, głównie dlatego, 
że premier Harper przypomina mi mo-
jego kolegę Stasia ze Szkoły Podsta-
wowej nr 28 w Gdańsku-Wrzeszczu, 
który, pochodząc z niezwykle filister-
skiego domu, przeklął czasem szpet-
nie na pokaz, sądząc że w ten sposób 
uzyskuje akceptację naszej drużyny 
szkolnych złoczyńców.
  O słabym związku konserwatystów 
z rzeczywistością świadczą m.in. ich 
przedwyborcze spoty, którymi zarzu-
cili radio i telewizję. Są one znakomi-
tym przykładem marnotrawienia pro-
pagandowej amunicji, przeznaczonej
zonej przez nich w całości dla przy-
wódcy liberałów Justina Trudeau. Sły-
szymy więc jak aktorzy udający tak
zwanych przeciętnych Kanadyjczy-
ków stwierdzają, że 43-letni polityk
nie ma kwalifikacji na objęcie funkcji 
szefa rządu („just not ready”) – wy-
śmiewają się jego wyrwane z kontek-
stu słowa, że „budżet sam się zbalan-
suje” – oraz biją na trwogę, że chce 
on zalegalizować marihuanę, która 
w wypadku jego dojścia do władzy 
będzie dostępna „jak alkohol i papie-
rosy”.
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