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  Robię zakupy „u Chińczyka”. Przy 
kasie kasjerka kak princessa. Naj-
pierw rozsypuje drobne, które poda-
ję jej jako końcówkę należności, i 
oczywiście nie będzie się schylała po 
głupie centy, więc dopłacam to co 
rozsypała. Teraz, zapatrzona gdzieś 
w dal za moim prawym ramieniem 
podaje mi resztę; pytam dlaczego
wydaje mi trzy dolary zamiast sześ-
ciu, które mi się należą i stoją jak byk
na ekranie kasy. Wpatruje się w trzy-
many w ręce paragon, by po chwili 
wyjąć bez słowa z mojej dłoni mone-
tę dwudolarową i wymienić ją obo-
jętnie na pięciodolarowy banknot. 
Dotąd bardzo lubiłem ten sklep. No
ale przecież zbliżają się święta.
   Po powrocie do domu znajduję w
komputerze 28 śmieciowych maili, 
zapewne zawirusowanych, z wulgar-
nymi propozycjami erotycznymi
w tytule. To gdzieś tak od tygodnia 
dzienna średnia; tak jest co roku w 
okresie przedświątecznym. Ciekawe
dlaczego zło aktywizuje się właśnie 
w tym czasie.
  Włączam telewizyjne wiadomości 
i trafiam na specjalistkę od podróżo-
wania Claire Newell, która przedsta-
wia w punktach, czego nie należy 
robić podczas lotu, ze względu na in-
nych pasażerów; a więc na przykład 
nie należy grać na swoich gadżetach 
w głośne gry typu Candy Crush albo 
używać dźwiękowej klawiatury lap-
topów.
  Te rady mnie nie dziwią. Jeśli lu-
dziom można narzucić barbarzyńst-
wo Black Friday – komercję, która 
stała się rytuałem, przeżyciem, na-
rzuciła masom obowiązek uczest-
niczenia – która wyzwala pierwotny 
instynkt walki o zdobycz – to jak 
może dziwić na przykład prośba o 
wyłączenie telefonów komórkowych 
w teatrze.
  W Internecie znajduję wypunkto-
wane rady How to get yourself into 
the Christmas spirit. Nie pomagają. 
Zresztą nawet nie próbuję się do nich 
dostosować.
  W tym numerze trochę rozważań
młodych autorów o religii, z którymi 
nie trzeba się zgadzać, ale warto się 
nad nimi zastanowić. No i oczywiś-
cie Leszczyński do zamyślenia się 
nad sobą.
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  W piątek, 25 listopada, rano pojawił 
się ostrożny optymizm – stan zdrowia 
trzymanej w Vancouver Aquarium 
30-letniej białuchy Aurory zdawał się 
poprawiać – ssak stawał się na powrót 
ruchliwy i zaczął zaczepiać swoich 
trenerów, zachęcając ich do gładzenia 
swej białej skóry. Za kilkanaście go-
dzin zwierzę już nie żyło; vancouver-
skie Akwarium wydało oświadcze-
nie, że Aurora zmarła w nocy otoczo-
na przez kochających ją ludzi, którzy 
opiekowali się nią w zdrowiu i choro-
bie (the 30-year-old passed away sur-
rounded by the people who loved her, 
some whom have cared for her since 
she first arrived in 1990). Dziesięć dni 
wcześniej zeszła z tego świata jej 21-
letnia córka Qila. Obie wykazywały 
te same symptomy: brak ruchliwości 

  Rząd Justina Trudeau odrzucił plan 
budowy rurociągu Northern Gateway 
firmy Enbridge z Alberty do Kitimat
na północno-zachodnim wybrzeżu 
Kolumbii Brytyjskiej, ale… No właś-
nie. Liberałowie odrzucili jeden pro-
jekt, ale przyjęli dwa inne: przebudo-
wę rurociągu Line 3 wyżej wspom-
nianej firmy, prowadzącego z Alberty 
do stanu Wisconsin w USA, oraz – i to 
przede wszystkim burzy nastrój więk-
szości mieszkańców tych stron – roz-
budowę rurociągu Trans Mountain 
teksańskiej firmy Kinder Morgan, 
prowadzącego z Edmonton do Van-
couver (Burnaby).
  Justin Trudeau uzasadniał tę ostat-
nią decyzję tym, że rurociąg Kinder 
Morgan – który zwiększy prawie trzy-
krotnie ilość ropy płynącej do tutejsze-
go portu (a stąd do spragnionych tego 
surowca Chin) – spełnia warunki bez-
pieczeństwa, stworzy 15 tysięcy no-
wych miejsc pracy podczas jego bu-
dowy, a po jej zakończeniu nawet dwa 
i pół razy więcej, a także przyniesie
miliardowe dochody, przede wszyst-
kim dla Alberty. Słuchając jego wy-
stąpienia odnosiło się zresztą wraże-
nie, że to właśnie pani premier wyżej 
wymienionej prowincji była głównym
ekspertem w sprawie bezpieczeństwa 
rurociągów. Bo rzecz polega na tym, 
że pani Rachel Notley ma zero po-
mysłów na gospodarkę zarządzanego 
przez nią kawałka Kanady, poza wy-
ciskaniem ropy z piasków bitumicz-
nych. Kpiną w żywe oczy były słowa 
premiera Trudeau, że zaaprobowanie 
projektu Kinder Morgan nie byłoby 
możliwe bez climate leadership plan 
premier Notley. Służący ochronie kli-
matu plan pani Notley obejmuje pod-
wyżkę podatku węglowego (carbon 
tax) i ustalenie limitu emisji dwutlen-
ku węgla podczas eksploatacji złóż 
bituminów do 100 megaton rocznie 
(obecnie jest to mniej więcej 70 mega-
ton). Alberta ma 40-procentowy udział 
w całości wysyłanego z Kanady do 
atmosfery dwutlenku węgla. Myślę, 
że śmiało można powiedzieć, iż nie o 
klimat chodzi premier Alberty, a o to, 
żeby – wyrażając to po polsku – nie 
została wywieziona na taczce przez 
swoich wyborców. The Canadian En-
vironmental Assessment Agency prze-
widuje, że nowy rurociąg Kinder Mor-
gan, który będzie zdolny do przesyła-
nia do Vancouver 890 tysięcy baryłek 
dziennie, zwiększy ilość emisji gazów 

cieplarnianych o 13,5 – 17 megaton
rocznie. Przemawiając po ogłoszeniu 
decyzji rządu federalnego, przebywa-
jąca w tym czasie w Ottawie premier 
Notley nie mogła ukryć uśmiechu sa-
tysfakcji, który wręcz nie schodził z jej 
twarzy.
  Justin Trudeau uwierzył najwidocz-
niej w zapewnienia pani Notley, mi-
mo że 2007 r. mieliśmy do czynienia 
z wylewem 224000 litrów ropy z ist-
niejącego rurociągu Trans Mountain 
– z czego 78000 litrów dostało się do 
Zatoki Burrard, a pozostałe 146 tysię- 
cy litrów ropy dokonało zniszczeń 
w północnym Burnaby – za co Kinder 
Morgan zapłacił 150 tysiecy dolarów 
kary. Prawdą jest, że taką samą karę
nałożono na firmy prowadzące prace 
ziemne, które doprowadziły do uszko-
dzenia rur – jednak budowniczych ru-
rociągu uznano winnymi niewłaści-
wego oznakowania jego podziemnej 
trasy. Skąd jednak premier Kanady 
wie, że bezpieczne dla środowiska są
również tankowce, które zawijać będą 
każdego dnia do tutejszego portu, sko-
ro zdecydował o zakazie ich wpływa-
nia do portów na północ od Vancou-

ver? Bo tamte byłyby niebezpieczne, 
a te przeznaczone dla nas niebezpiecz-
ne nie będą? Tymczasem biolodzy 
morscy twierdzą, że już wzmożony 
ruch tankowców (wzrost z 60 do 400 
rocznie) spowoduje wyginięcie orek, 
których populacja na tym obszarze 
i tak maleje.
 Budowie rurociągu przeciwni są pre-
zydenci miast (Victoria, Vancouver,
Burnaby), ogromna większość miesz-
kańców i dwie trzecie szczepów in-
diańskich (pozostała jedna trzecia – a 
więc 39 ze 120 szczepów – pozyskana 
została przez Kinder Morgan obietni-
cą finansowej rekompensaty za wszel-
kie związane z budową rurociągu nie-
dogodności i niepokoje). Protesty 
przeciwko Kinder Morgan, w których 
uczestniczy tysiące ludzi, trwają właś-
ciwie nieprzerwanie od trzech lat; kil-
ka godzin po wystąpieniu premiera 
Trudeau kilkaset osób zebrało się w 
śródmieściu Vancouver, żeby wyrazić 
swój sprzeciw. Mówi się, że premier 
Trudeau zdecydował się pójść na woj-
nę z Kolumbią Brytyjską, a walka 
będzie długa, ponieważ przeciwnicy 
Trans Mountain pipeline nie zamie-

rzają ustąpić. Szczep Tseil-Waututh 
(zwany też Burrard), przez którego tra-
dycyjne ziemie przebiegać ma odcinek 
rurociągu, już zapowiedział, że będzie 
to long battle; sprawa trafi najprawdo-
podobniej do federalnego sądu apela-
cyjnego. Jedynie premier Christy Clark 
lawiruje, czyli de facto popiera decyzję 
rządu federalnego – ale to wiadomo
nie od dziś.
  Prezydent Burnaby Derek Corrigan 
powiedział po zatwierdzeniu projektu 
rozbudowy rurociągu Trans Mountain, 
że Trudeau po prostu powtórzył argu-
menty swojego poprzednika – Stephe-
na Harpera. Pojawiły się też rysunki 
satyryczne, na których obecny premier
występuje jako zamaskowany Harper.
 W wieczornych wiadomościach CBC
dziennikarka, komentatorka politycz-
na i pisarka Chantal Hébert wyraża
opinię, że premiera Kanady czeka spo-
łeczne osamotnienie, co znajduje po-
twierdzenie w tym, że ma on przeciw-
ników nawet w swojej partii.
  Pewne jest, że Justin Trudeau prze-
stał być cool dla ogromnej większości 
mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej.

A.J.

Zmierzch fajnego premiera

i apetytu, wielki spadek wagi. W obu 
przypadkach nie wiadomo jednak, co 
było przyczyną śmierci – w organiz-
mach zwierząt nie wykryto żadnej 
bakterii – utrata dwóch białuch w krót-
kim odstępie czasu pozostaje zagadką. 
W poniedziałek, 28 listopada – po-
nieważ nie można z całą pewnością 
wykluczyć celowego otrucia – Akwa-
rium powiadomiło o sprawie policję.
  Aurora i Qila to nie pierwsze biału-
chy, które zakończyły życie w tym 
miejscu. W 2005 r. zmarł urodzony 
tu trzy lata wcześniej samiec Tuvaq. 
Pięć lat później, rok po urodzeniu, 
zmarła samica Nala. Przyczyną śmier-
ci była infekcja dróg oddechowych. 
Urodzona w czerwcu 2008 r. córka 
Qili – Tiqa – zmarła trzy lata później 
na zapalenie płuc.

 Ostatnie wypadki uaktywniły działa-
czy obrony praw zwierząt, protestują-
cych przeciwko trzymaniu w niewoli 
morskich ssaków. Władze miejskie 
wystąpiły z propozycją przeprowadze-
nia referendum w tej sprawie, które 
odbyłoby się łącznie z wyborami mu-
nicypalnymi w 2018 r.

  W związku z tym i mając do wy-
jaśnienia przyczynę obecnej śmierci 
dwóch białuch Vancouver Aquarium 
wstrzymuje się z decyzją sprowadze-
nia tu któregoś z przedstawicieli tego
gatunku, oddanych czasowo, w związ-
ku z przebudową basenów, do ocea-
nariów w USA. 

ŚMIERĆ W AKWARIUM


