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 Chłód schodzi z gór. Z upływem dnia 
czuje się jak coraz bardziej ogarnia 
całe ciało. Termometry wskazują do-
bre kilka stopni powyżej zera, a zimno 
spływa z ośnieżonych szczytów na 
człowieka, chwyta go za stopy i sięga 
mu do gardła. Kilkudniowy deszcz 
powoduje przygnębienie. Pożar wy-
buchł w moim budynku – alarm i ło-
motanie do drzwi o drugiej w nocy. 
Ewakuacja. Ludzie w szlafrokach, pi-
dżamach stoją posłusznie na zewnątrz,
bez emocji, przepisowo; trochę bez-
namiętnych, półgłośnych rozmów.
  Zdążyłem się jako tako ubrać, ale 
tak naprawdę nie pamiętam co ze so-
bą zabrałem. Karty kredytowe, moją 
cenną gitarę...? To nie jest żart. Kiedy 
walą ci w drzwi o drugiej w nocy, ma-
ło masz czasu na myślenie, co rato-
wać. Wydaje mi się, że nic nie zabra-
łem; ogień zatrzymał się dwa piętra 
niżej.
  Jednak gorsze nawet od pożaru są 
codzienne i stałe gęby polityków, te 
odpychające mordy, które wywołują 
przerażenie – omijam wzrokiem In-
ternet. Najgorsi są tacy, którym się 
wydaje, że mają jakieś posłannictwo
do spełnienia. Jeden mówi, że uczyni 
wielki kraj wielkim – inny zapewnia, 
że ma wizję uczynienia z Grand Fen-
wick państwa narodowej sprawiedli-
wości społecznej i drze się: „Zwycię-
żymy, zwyciężymy!”. A bezmyślny 
tłum łyka te idiotyzmy, bo będąc bez-
myślnym, w sposób naturalny potrze-
buje kogoś kto by za niego myślał. 
 W telewizji „Melancholia” Larsa von 
Triera – dzieło o depresji, które oglą-
dam po raz trzeci i znów patrzę długo 
w wieczorne niebo.
 Wielkie podniecenie zapanowało po 
ogłoszeniu przez NASA odkrycia sied-
miu planet poza układem słonecznym, 
zbliżonych rozmiarem do Ziemi i krą-
żących wokół swojej gwiazdy, na któ-
rych – przynajmniej na trzech z nich 
– może istnieć życie. Nowo odkryte 
planety oddalone są od nas o zaledwie 
40 lat świetlnych, co w kategoriach 
kosmicznych jest odległością niewiel-
ką. Wciąż jednak – dotarcie do nich
naszymi rakietami zajęłoby 700 tysię-
cy lat. A ludzie bez wyobraźni nie po-
trafią zrozumieć bezsensu dzielenia 

życia na tym naszym ziarnku piasku 
na „my” i „oni”, ani się tego dziele-
nia wyzbyć. My tutaj – oni tam, parę 
godzin lotu samolotem od nas. My 
nosimy czapki z daszkiem – oni chu-
sty. Oni mają karabiny – my mamy 
karabiny. Im się wydaje, że wzięli Bo-
ga na służbę – my traktujemy Boga 
protekcjonalnie, przekonani, że bez 
wątpienia musi podzielać nasz nacjo-
nalizm. Oni jedzą kebab albo tacos 
– my kiełbasę. My zaglądamy do Mc-
Donalda, oni też, ale w Meksyku albo 
w Damaszku. Jak widać, różnice mię-
dzy „my” i „oni” są kolosalne. Co tam
40 lat świetlnych, 235 bilionów mil.
  Deszcz.
 W piątek rano też pada, leje, a ja wła-
śnie zgubiłem gdzieś parasol. Zgubi-
łem parasol w zamieszaniu komuni-
kacyjnym, wywołanym chwilową
zmianą deszczu w śnieg. Życie bez  
parasola nie jest proste. Życie bez cze-
goś nie jest proste. Przyzwyczailiśmy 
się, w chorobę wpadliśmy – my, spo-
łeczeństwo konsumpcyjne – że musi-
my mieć. Niech ktoś spróbuje wyob-
razić sobie na przykład życie bez moż-
liwości wgapiania się w smartfona czy 
ajfona. Strach człowieka bierze, kiedy
o czymś takim pomyśli. Niedawno
moja znajoma na Facebooku wpadła 
w rozpacz i wołać zaczęła o ratunek, 
bo coś z jej Facebookiem zaczęło 
szwankować. A Facebook – jak oznaj-
miła – to jej kontakt ze światem, więc
awaria serwisu pozbawia ją tego kon-
taktu. Myślę, że to nie do końca tak; 
myślę, że kontakt ze światem straciła 
już lata temu, gdy do Facebooka za-
siadła i zaczęła zamieszczać na nim 
dziesięć postów na godzinę, tracąc co-
raz bardziej czas na życie.
 Parasol przy Facebooku to drobiazg, 
ale parasol też trzeba mieć – tak jak 
komputer czy samochód. Mieszkają-
cy w Gdańsku stary kumpel z podwór-
ka mówi, że chyba dokupi do kom-
putera laptopa. Będąc w Polsce nigdy
nie widziałem go przy komputerze 
i jestem dość pewny, że nie bardzo 
umie się nim posługiwać. Po co więc 
mu laptop? Jak to po co? Ludzie mają 
laptopy. Szczęściem dla niego jest to, 
że istnieje mała, prawie żadna szansa, 
że kiedykolwiek nauczy się marnować 

czas przy Facebooku. A ja tymczasem 
moknę w piątek rano przez brak para-
sola.
 Trudno, byle dotrzeć do celu zapcha-
nym autobusem. Dokąd ci wszyscy 
ludzie zmierzają? Jest siódma. To nie-
pokojące być w takim tłoku. Czuję się 
otoczony przez pospolite gęby, z tru-
dem wytrzymuję głośne rozmowy, 
rubaszność siedzącego naprzeciwko 
głośnego faceta – to wszystko, co nor-
malnie stanowi dla mnie krasę tutej-
szej obyczajowości. Ale teraz nie czu-
ję się normalnie. Jeszcze dwa przy-
stanki. Wysiadam. Gdzie do cholery 
jest ten szpital. Gdzieś tu. Pamiętam 
drogę do niego z jazdy samochodem, 
więc zamieniam się w samochód, skrę-
cam na 16th Avenue, „jadę” w stronę
Fraser... to musi być dwie ulice wcześ-
niej. Gubię się w miejscu, w którym 
żyję prawie trzydzieści lat. Myli deszcz, 
ale też świat na piechotę wygląda ina-
czej niż zza kierownicy samochodu. 
Wykonuję przedziwne manewry, że-
by „dojechać” do wejścia…
 Pielęgniarz przynosi ciepły koc, każe 
się przebrać w szpitalny zestaw, poło-
żyć i czekać na lekarza. Jestem zmok-
nięty, ale w murach nie wiem, czy jest 
mi zimno czy nie, nie wiem, czy po-
trzebuję ciepły koc. Rozbieram się, 
przebieram, kładę i czekam. Na doktor 
Cheng, jak się dowiem.
- Jak się masz? – pyta doktor Cheng.
 To takie zaczepne pytanie, po którym 
będzie mogła przejść do rzeczy, do 
biurokratycznej roboty notowania, od-
notowywania, diagnozowania. A ja 
jestem rozedrgany, niespokojny, wy-
patrujący pomocy.

- Palisz?
  To jest jakiś ogromny fioł na punk-
cie palenia. Nie, nie palę od trzech lat i
drażnią mnie dziś ludzie palący w miej-
scach publicznych, ale to z tym pale-
niem to jest fioł. Jakby istnienie ludz-
kości zależało od palenia. Przechodząc 
na skrzyżowaniu wstrzymuję oddech, 
żeby nie wdychać spalin (nienawidzę 
samochodów!) – skurwysyny wymor-
dowali dziewięćdziesiąt procent stwo-
rzeń na tej planecie i niedługo zabiją 
ostatniego słonia, walą w niebo dy-
mem, od którego pękają lody Arktyki 
i pytają o palenie.
 W kategoriach sztuki to zwraca uwa-
gę cezura dzieląca filmy dzisiejsze od 
tych sprzed czterdziestu czy coś lat, 
nie mówiąc o tych jeszcze wcześniej-
szych. W tamtych filmach wszyscy 
palili – dzisiaj zakaz palenia jest właś-
ciwie całkowity. Największy bandyta 
w dzisiejszych filmach jest bandytą 
niepalącym.
 Trąbią we wszystkich dziennikach, 
że trzeba jeść dziesięć porcji warzyw
i owoców dziennie, żeby przedłużyć 
sobie życie. Nie spełnisz tego warun-
ku, umrzesz wcześnie. Wspaniale, za-
jrzyjcie do warzywniaka i skalkuluj-
cie sobie, ile taka dieta kosztuje, i ilu 
na nią stać, a ile rodzin skazanych jest 
na zapychanie się chipsami i otyłość. 
W tym sensie trzeba jasno powiedzieć, 
że rząd, który nie przeciwdziała sta-
nowczo biedzie popełnia zbrodnię 
przeciwko ludzkości. Nietrudno też
zauważyć, że to żarcie junk food i 
wynikająca stąd chorobliwa otyłość 
dotyczą szczególnie rdzennych miesz-
kańców tej ziemi. Można powiedzieć, 
że rozpoczęte za konkwisty ludobój-
stwo wciąż trwa.
- Pijesz?
  Monopolowy otwierają o 9.30. Co 
najmniej kwadrans wcześniej usta-
wiają się pod sklepem spragnieni nie-
szczęśnicy – człowiek uświadamia
sobie rozmiary alkoholizmu, widzi 
demona, jego twarz na prawdziwych 
twarzach. Potem patrzy na przecho-
dzących tzw. porządnych obywateli 
i nie wie, kogo bardziej mu żal. Co 
ci drudzy wiedzą o życiu, egzystując 
potulnie, zgodliwie, bez potrzeby 
ucieczki. Nie bardzo lubię ich miesz-
czaństwo, ich królikowatość. Przywo-
dzą mi na myśl pochodzącego z super
kołtuńskiej rodziny kolegę Stasia ze 
szkoły podstawowej. Tacy ludzie nie
mogą być twórczy. Mogą być sprze-
dawcami nieruchomości.
  A tamci, a ja, patrzymy na ten świat 
i odczuwamy drżenie. Otwierała się 
przede mną straszność tego świata./ 
Czyż mogłem nie uciekać od niej w u-
rojenie?/w trunek, po którym ustaje 
szczękanie zębami,/ topnieje gniotąca 
pierś rozpalona kula/ i można myśleć, 

że jeszcze będę żyć jak inni? (Czesław 
Miłosz, Alkoholik wstępuje w bramę 
niebios)
  Stoimy więc co najmniej kwadrans 
przed otwarciem i czekamy. Na moż-
liwość ucieczki od chipsów, od braku 
dziesięciu porcji warzyw i owoców 
dziennie, i zabijania Indian.
- Recreational drugs?
- 20 kwietnia.
  Tego 20 kwietnia (4/20) marihuana 
będzie już pewnie w pełni legalna. 
Można się zastanawiać, jaka będzie 
pierwsza reakcja. Prawdopodobnie
w pierwszych dniach zapach trawy 
w mieście się zwielokrotni. A zresztą
może nie – pot nie jest żadną sensacją. 
Tak jak tematem nie jest to, że legali-
zacja jest jedynym rozsądnym roz-
wiązaniem, bo dla rozsądnych ludzi 
to jasne.
 Czy marihuana mnie pociąga? Nie, 
niespecjalnie, właściwie wcale. Uwa-
żam tylko, że człowiek powinien do-
świadczać różnych rzeczy, aby móc 
coś o nich powiedzieć. Na przykład o 
ataku paniki, który marihuana może 
wywołać. Odczucia, zachowania czło-
wieka generalnie zależą zawsze od na-
stroju w jakim się znajduje. Otwórz-
cie butelkę w dobrym towarzystwie 
albo pociągnijcie dyma przy noktur-
nach Chopina a świat będzie całkiem 
przyzwoity. Gdy jednak spojrzę na 
zdjęcia gąb polityków, zajrzę do wia-
domości z Polski, skrzywię się na czy-
jeś upodobanie do kiczu, demonstro-
wane na przykład na serwisie spo-
łecznościowym, i jeszcze kilka takich
różnych rzeczy – świat traci kolory.
- Masz myśli samobójcze?
 Nie mam myśli samobójczych, mam 
lęk wysokości. Okropny lęk wysoko-
ści. Zaczynam sobie uświadamiać, że 
ciągle coś „mam”. „Cały jestem zbu-
dowany z ran” – pisał Edward Sta-
chura.
- Masz ochotę zranić siebie albo ko-
goś innego?
  W młodych latach hippisowałem 
i tamten pacyfizm pozostał we mnie 
na zawsze. Powodem przemocy, po-
mijając charaktery psychopatyczne, 
jest ignorancja. Niewiedza, brak kul-
tury (brak ducha), nierozumienie wy-
wołuje agresję. Tak jak niekompetent-
ny polityk wywołuje strach. Patriota, 
który popada w patriotyzm dla siebie 
samego, dla zagłuszenia niskiego po-
czucia własnej wartości, kompleksów
– nie wiedząc zupełnie, co właściwie 
w tym patriotyzmie, oprócz fanatyzu-
jącego ideologizowania, ma do zapro-
ponowania – wywołuje rąk załama-
nie, nienawiść jest blisko niego. Orga-
nizacja polonijna, która nie ma ani 
żadnego pomysłu, ani przygotowania 
kulturalnego i dlatego bawi się w woj-
sko, wywołuje żałość.

Rozmowa z doktor Cheng w szpitalu Mount Saint Joseph
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