
POLSKI SKLEP „ZOFIA”
4007 KNIGHT STREET, VANCOUVER, V5N 3L9    

TEL. 604-874-3338

PACZKI DO WSZYSTKICH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ    
 EKSPRESOWY PRZEKAZ PIENIÊDZY

Godziny otwarcia: środa i czwartek od 10.00 do 17.00, pi¹tek i sobota od 10.00 do 15.00

 no. 233 - November 2016

Filmy na kasetach wideo i DVD, kosmetyki, zio³a, kawa, słodycze
DUŻY WYBÓR PRODUKTÓW DELIKATESOWYCH

POLISH-CANADIAN LITERARY MAGAZINE
www.magazynaha.wordpress.com     Vancouver, British Columbia

Barbara i Stelian Kulig zapraszają

Bożena Ptak

NIEBEZPIECZNY AZYL

Błąka się po nas noc
uzbrojonymi gwiazdami
lśni
wśród marzeń
peleryną osłania nas dopóty…
błąka się po nas noc
a tam za krzakami 
wojna
czerwonoskóre dzieci 
bawią się
w skanseny dopóty…
błąka się po nas noc
integruje
planety złudzeń
rumiane dzieci
skaczą sobie do oczu
a rozkaz brzmi
tylko spokojnie śpijcie!

  Deszcz leje jak należy. Idąc do skle-
pu na Commercial Drive myślę, i po-
wtarzam tę myśl co kilkanaście minut,
że deszcz jest przede wszystkim nie-
wygodny. Niewygodny dlatego, że tra-
ci się przy nim jedną rękę, która trzy-
ma parasol. Wkurza mnie to. Kiedy 
dochodzi do tego jeszcze plastikowa 
torba z zieleniną, wkurza mnie wszyst-
ko dookoła i miotam w duchu prze-
kleństwa.
  We wnękach budynków, pod szkla-
nym zadaszeniem kawałków trotuaru 
– gdziekolwiek można schronić się 
przed deszczem – śpią bezdomni. La-
tem bezdomność nie wygląda tak po-
nuro – może dlatego, że miesza się 
z przybywającymi tu z różnych stron 
wędrowcami, którzy również nocują 
na ulicy, w parkach – i również dale-
cy są od elegancji. Teraz widok śpią-
cych ludzi bezdomnych budzi reflek-
sje o nędznej kondycji człowieka – py-
tanie, jak to możliwe w bogatym kra-
ju, że oni są. Że tylu ich. Tak, tak, znam 
te – jakże chrześcijańskie, jakże katolic-
kie – tłumaczenia, że sami sobie winni 
i tak dalej. Za parę tygodni głosiciele 
takich sądów śpiewać będą kolędy o 
ubogiej stajence…
  Przygnębienie wywołują pospolite 
gęby bez wyrazu, których w deszczu 
jakby przybywało. Na ich widok pra-
wie zawsze pojawia mi się w głowie 
dość niemądra myśl, że ich nosiciele 
nigdy w życiu nie poznają Becketta… 
Taka przypadkowość istnienia rysuje 
się na tych gębach – od początku do 
końca – że nie sposób na nie patrzeć. 
Trzon elektoratu… Jak tu żyć.
  „Można z dużym prawdopodobień-
stwem przyjąć, że nie ma chyba czło-
wieka współczesnej cywilizacji, który 
by przez krótki przynajmniej okres 
swego życia nie wykazywał wyraź-
nych objawów nerwicowych” – pisze 
Antoni Kępiński (Poznaj siebie).  Wy-
jąwszy, jak myślę, tych wyżej wspom-
nianych.
  Wracam do fragmentów książki Kę-
pińskiego i słucham Brendy Lee (przy-
chodzi mi do głowy, że wśród kilku 
setek płyt CD mam też takie zupełnie 

niewiarygodne). Mam jeszcze inne 
książki z psychiatrii. Lekki uśmiech 
wywołuje Kazimierz Jankowski (Od 
psychiatrii biologicznej do humani-
stycznej), kiedy w pewnym momencie 
skłania się ku naszej rodzimej medy-
cynie ludowej, uznając, że lepiej strze-
lić sobie na zdrowie (na nerwicę, de-
presję itp.) kilka głębszych, niż zatru-
wać się produktami firm farmakolo-
gicznych (Przyjmowanie systematycz-
nie leków zapisywanych przez psy-
chiatrów jest w porównaniu z alkoho-
lizowaniem się rozwiązaniem znacz-
nie gorszym…).
  Dwa kroki od mojego miejsca za-
mieszkania stoi szary budynek, w któ-
rym mieszkają ludzie mentally chal-
lenged. Zdaje się, że sami mężczyźni, 
chociaż kiedyś zawoziłem (dopcha-
łem) tam z przystanku autobusowego
kobietę na napędzanym ręcznie wóz-
ku inwalidzkim, która też była men-
tally challenged. Zawsze jednak wi-
dać tylko mężczyzn. Kiedy wychodzą 
na spacer – pojedynczo lub w grupie 
– albo jeżdżą autobusem do Broad-
way i z powrotem, poruszają się – idą, 
albo wsiadają do autobusu i zajmują 
miejsce – jakby niezupełnie poddani 
byli grawitacji, jakby w zwolnionym 
tempie płynęli centymetr nad ziemią, 
unosili się nad podłożem, nad miej-
scem w autobusie, na którym niby 
siedzą, ale niezupełnie. Emanują spo-
kojem.
 Zaburzenia psychiczne nie są niczym
nadzwyczajnym na Commercial Dri-
ve. Niedawno natknąłem się na męż-
czyznę z czarnym pieskiem, którego 
zdjęcia były niedawno w „Aha!” (na 
pewno w numerze lipcowym). Tym 
razem prowadził czarnego pieska na 
smyczy i, wyraźnie zdenerwowany, 
gestykulując i przeklinając, wytykał 
mu podniesionym głosem niewłaści-
we zachowanie: „Wiesz przecież, że 
bym ci nic (f-word) nie zrobił…” Co 
brzmiało budująco.
  Zastanawia mnie w te dni deszczo-
we to, że o ile mieszkańcy szarego bu-
dynku czy mężczyzna z pieskiem są 
jacy są, są „prawdziwi”, pozbawieni

teatralności – to na ile zdrowi są ci, 
stanowiący jakoby zdrowe społeczeń-
stwo – na ile normalni są ci normalni. 
My. Na przykład zawieszeni na face-
booku. Przytoczę dłuższy fragment 
z Antoniego Kępińskiego, mówiący 
o uderzającej dysproporcji „między 
naukowo-technicznymi osiągnięciami 
naszej cywilizacji a stopniem zadowo-
lenia z własnego życia” – fragment, 
który dziś, w dobie powszechnego kli-
kania, zauważa problem wręcz strasz-
liwie trafnie. Oto on:
  „Najśmielsze marzenia ludzkości 
ziściły się, a mimo to człowiek się 
nie cieszy, co więcej – jest niezado-
wolony z tego, co stworzył, z czasów,
w których żyje, czuje bezsens własnej 
egzystencji, tęskni za formami życia
bardziej prymitywnymi i prostymi, 
za powrotem do natury, buntuje się 
przeciw czasom, w których żyje, nie 
widzi sensu swego życia, swej roli 
w tym, co go otacza, z zazdrością pa-
trzy na ludzi żyjących w bardziej pier-

wotnych formach cywilizacyjnych, 
którzy potrafią cieszyć się życiem, 
szczerze śmiać się i bawić. A on sam, 
mimo wygód i wszelkich udogod-
nień, jakie przynosi współczesna cy-
wilizacja, jest smutny, znudzony, nie-
zadowolony z siebie i otaczającego go 
świata, nie widzi możliwości popra-
wy, lęka się zagłady atomowej.”
 Wcześniej mówił coś bardzo podob-
nego Erich Fromm (Mieć czy być?): 
„Stanowimy społeczeństwo ludzi no-
torycznie nieszczęśliwych: samotnych,
lękliwych, przygnębionych, destruk-
cyjnych, uzależnionych, którzy zado-
woleni są wtedy, kiedy uda im się za-
bić czas, uprzednio z takim trudem 
zaoszczędzony”. Nasuwa się myśl, że 
bardzo pomocny w zabijaniu czasu jest 
Facebook.
  Przypuszczam, że wszyscy tak mają; 
widzę to – to zabijanie czasu – w roz-
licznych przykładach, z wielością (nie 
jakością) polonijnych propozycji kul-
turalnych włącznie. Wszyscy tak ma-

ją, tylko że znakomita większość już
tego nie widzi, już nie zdaje sobie 
z tego sprawy – bezsens traktuje jako 
stan normalny, jedyny, poza który nie 
ma wyjścia. Nienormalność świata to
normalność, bezcelowość egzystencji
to normalność, ta jakaś wielka przy-
padkowość istnienia to normalność.
„Przyzwyczaić się można z czasem 
do niewoli” – podpowiada Satyr 
w Nocy listopadowej Wyspiańskiego. 
Podpowiada Kudliczowi, który po-
wtarza za nim bezwiednie: „Przyzwy-
czaić się można do rany, co boli; tań-
cować”. I większość chce tańcować. 
Za wszelką cenę, rozpaczliwie. Coś 
jak w Zabawie Sławomira Mrożka, 
w której „Parobcy, mimo umysłowej 
ociężałości, odczuwają wyższe potrze-
by, tyle że nie potrafią ich w odpo-
wiedni sposób zwerbalizować. To, 
czego szukają to nie tylko tytułowa ta-
nia zabawa w remizie czy domu kul-
tury” (Michał Bujanowicz, Sławomir 
Mrożek – dramaturg).
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