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  420 (wymiennie 4:20 lub 4/20) to 
zakodowana nazwa odbywającego się 
20 kwietnia kontrkulturowego święta 
zbiorowej konsumpcji marihuany. Do 
roku 2015 miejscem obchodów 4:20 
w Vancouver był plac przed Galerią 
Sztuki; w związku z rozpoczęciem tam 
robót ziemnych, zielny festiwal prze-
niósł się rok temu na Sunset Beach.

  W tym roku jednak świętowano 
również przed frontem Vancouver Art 
Gallery, co nazwane zostało w zapo-
wiedziach 420 classic i było imprezą 
prawie że kameralną – z mniej niż 
dziesięcioma stoiskami z marihuaną 
– bez porównania mniejszą od tej na 
Sunset Beach, gdzie – mimo deszczu 
w środku dnia – zjawiło się według 
policji 35 tysięcy, a według organiza-
torów ponad sto tysięcy miłośników 
zioła. Pilnujący tej masy ludzi polic-
janci mówią, że tego dnia otrzymali 
bez porównania więcej uścisków, niż 
zgłosili jakichś uwag do uczestników 
tego wydarzenia. Nowością było to, 
że kiedy wszystko ucichło, na plaży 
pozostała grupa ochotników, którzy 
do późna w nocy sprzątali pozosta-
wione śmieci. Problemem pozostała
wydeptana trawa, którą trzeba będzie 
odnawiać, jednak organizatorzy impre-
zy – myśląc już o jej przyszłorocznej 
edycji w tym samym miejscu – zgłosili 
gotowość pokrycia związanych z tym 
kosztów, a w rzeczy samej wszystkich 
kosztów poniesionych przez miasto, 
np. na policyjną ochronę. Pusty śmiech 
więc ogarniał, gdy w telewizyjnych 
wiadomościach, wbrew wszystkiemu, 
stawiano żelazne co roku po tym wy-
darzeniu i z pewnością umieszczone 
już wcześniej w scenariuszu progra-
mu pytanie: „Kto za to zapłaci?”. Od-
powiedź na to trudno było z potoku 
słów wyłowić.
  Gotowość organizatorów tegorocz-
nego dnia marihuany do płacenia za 
wszystko świadczy też o dochodach, 
jakie przynosi to wydarzenie. Koszty 
jego przygotowania też są przecież 
niemałe: budowa sceny, nagłośnienie, 
własna służba porzadkowa, dodatko-
we pojemniki na śmieci, przenośne 
toalety i co tam jeszcze. Na gustow-
nych straganach – za ustawienie któ-
rych ich właściciele płacą organizato-
rom nie małą sumę – wybór produk-
tów był imponujący: od świeżego zie-

420 classic pod Vancouver Art Gallery, czyli kameralna konsumpcja trawki.

la, skrętów, oleju, ciastek, cukierków 
i lizaków z marihuaną, po sadzonki 
marihuany w doniczkach, tematyczne 
koszulki i dżemy z trawką.
  Podobnie jak w roku ubiegłym, ko-
mentatorzy imprezy zastanawiali się 
po nad tym, czy jest to zabawa – świę-
to, festyn – czy też wciąż jeszcze pro-
test przeciwko nielegalności trawki, co 
jak gdyby nie ma za wiele sensu, jako 
że legalizacja marihuany w Kanadzie 
jest pewna. Stawiający to pytanie dziw-
nie nie pamiętają, że rząd federalny 
zapowiedział przed rokiem legalizację 
gandżi na trwającą właśnie wiosnę.
Rząd też jakby o tej obietnicy zapom-
niał, ogłaszając niedawno, że mari-
huana będzie legalna przed przyszło-
rocznym Dniem Kanady, co wpro-
wadza niezłe zamieszanie, ponieważ 
wciąż zdarzają się aresztowania zwią-
zane z posiadaniem „prawie legalnej” 
marihuany. Na rozprawę przed sądem 
w Toronto czekają znani aktywiści 
Cannabis Culture z Vancouver  – Marc 
Emery, zwany księciem trawki, i jego 
żona Jodi Emery. Stąd też tegoroczne 
420 wciąż było protestem i ze sceny na 
Sunset Beach padały słowa tak samo 
gniewne jak dotychczas.

  W Wielki Czwartek rząd premiera 
Trudeau przedstawił w Izbie Gmin 
projekt ustawy legalizującej marihua-
nę. Przewiduje ona, że osoby powyżej 
18 lat będą uprawnione do posiadania 
w miejscach publicznych do 30 gra-
mów marihuany; będą też mogły dzie-
lić się nią w takiej samej ilości z inny-
mi dorosłymi i kupować konopie in-
dyjskie oraz olej z marihuany („łzy fe-
niksa”) w posiadających prowincjo-
nalne zezwolenie punktach sprzedaży. 
Wolno też będzie uprawiać na własny 
użytek cztery roślinki i sporządzać so-
bie z uzyskanego z nich ziela domowe 
wyroby jakie dusza zapragnie.
  Surowe kary (do 14 lat więzienia) 
przewidziane są za sprzedaż marihua-
ny nieletnim lub włączanie ich w nie-
legalny handel narkotykiem. Zapowie-
dziano też zero tolerancji wobec kie-
rowców jeżdżących na haju.
  Nielegalne będzie też importowanie 
lub eksportowanie konopi i zawiera-
jących je produktów bez specjalnego 
zezwolenia, które udzielone być może 
w pewnych szczególnych wypadkach, 
dotyczących np. marihuany medycz-
nej lub konopi przemysłowych.
  Paradoksalna, związana z marihuaną 
sytuacja panować będzie na granicy z 
USA, zwłaszcza na przejściu granicz-
nym pomiędzy Kolumbią Brytyjską a 
stanem Waszyngton, gdzie rekreacyj-
ny narkotyk jest legalny od kilku lat. 
Zalegalizowanie marihuany u nas nie 
zmieni faktu, że posiadanie jakiejkol-
wiek jej ilości na granicy będzie prze-
stępstwem. Ba! nawet przyznanie się 
przy wjeździe do USA do popalania 
trawki może skończyć się dożywot-
nim zakazem wjazdu do Stanów, co 
ma już swój precedens. Tak więc le-
galna po jednej i po drugiej stronie 
granicy używka, będzie wciąż niele-
galna na przejściu w Peace Arch.
  Jeśli przedstawiony przez rząd Can-
nabis Act zostanie przyjęty, Kanada 
będzie pierwszym państwem G7, któ-
ry zalegalizuje marihuanę w całym 
kraju.
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