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Często chroniłem się przed upałem
we wspomnianych przybytkach wielkiego handlu, siedziałem przy kawie i
patrzyłem. W pewnej chwili zobaczyłem w tej komercji – coś jak Stachura
całą jaskrawość – wielki, ogromny,
rozdzierający jak tygrysa pazur antylopy plecy, przeraźliwy egzystancjalny
smutek. Prawie ogarnął mnie strach,
zrobiło mi się okropnie żal tych młodych przeważnie ludzi, zachęcających
do wejścia do sklepu albo do skorzystania z reklamowanych przez nich
usług, czego niewątpliwie wymaga od
nich pracodawca. Stojąca przed wejściem do oferującego zabiegi odmładzające salonu kosmetycznego ładna
pani w ciemnym kostiumie wciska
mi w dłoń jakieś sample i prawie siłą
wciąga do środka, zmuszając do umycia rąk czymś co wydaje mi się maścią pomieszaną z piaskiem, będąc
prawdopodobnie mydłem, tłumacząc
przy tym nieprzerwanie, jednym ciągiem, cudowne skutki powtarzania tego zabiegu na całym ciele. Z trudem
przerywam jej słowotok, mówiąc, że
ani czasu, ani specjalnej ochoty na odmładzanie się nie mam. Zdaje się, że
powiedziałem to głosem bolesnym,
czując całkowitą bezradność wobec jej
nieszczęścia. Ja po powrocie pójdę na
koncert Boba Dylana w Rogers Arena
– ona trwać będzie, przypuszczalnie
do końca życia, w tej biedzie konsumpcjonizmu, w tej nieludzkiej nienormalności. W złym czasie się urodziła.

Jest jeszcze, a właściwie był (chociaż zobaczyłem go siedzącego wciąż
na marmurowym cokole w Ogrodzie
Botanicznym) lew Singa, czyli maskotka wprowadzona w 1982 r. w społeczny obieg w celu przypominania,
że to ludzie powinni być uprzejmi.
Rzecz w tym, że ludzie budujący to
państwo, pamiętający wojnę na Pacyfiku albo urodzeni w powojennym
dziesięcioleciu, żyjący w ciężkich czasach, nabyli przekonania, że aby przetrwać, trzeba myśleć o sobie. Takie nastawienie zdecydowanie nie uczyło ani
życzliwości dla innych, ani tym bardziej troski o nich. W roku 1997 rozpoczął działalność ruch społeczny propagujący uprzejmość, w dużej mierze
za pomocą zaadoptowanego w 2009 r.
na swój użytek lwa Singi. Ten w Ogrodzie botanicznym podpisany jest
sentencją francuskiego moralisty Josepha Jouberta: Uprzejmość to kochanie
ludzi bardziej niż na to zasługują.
W 2013 r., po ponad trzydziestu latach pracy lew Singa złożył rezygnację, oznajmiając w liście otwartym do
mieszkańców kraju, że ma już tej roboty powyżej uszu, że jest too tired to
continue facing an increasingly angry
and disagreeable society. Może trochę
przesadził.
Pod pomnikiem ofiar japońskiej okupacji wyspy w latach 1942-1945 (Civilian War Memorial) zaczepia mnie
ciemnoskóry mężczyzna, który pyta,
skąd jestem i czy zrobiłem już zdjęcie

Lew Singa w Ogrodach botanicznych, jakby nigdy nic
odchodne kusi mnie uwagą o wielkiej
ilości pięknych kobiet w tym mieście,
co przecież sam już wcześniej stwierdziłem naocznie.
Staję się chyba po tej rozmowie jakoś mniej turystyczny, bo pół godziny
później, w innym miejscu, wyglądający na Europejczyka człowiek w ciem-

znajduje się albo jakieś, choćby niewielkie, centrum handlowe albo food
court, albo chociaż kilka lokali gastronomicznych – Mixed Vegetable Rice,
Muslim Food, KFC, McDonald’s…
Wszędzie jedzą. Przychodzi mi do głowy, że to wielkie żarcie ma podłoże
atawistyczne – że wiąże się z wysiłkiem
towarzyszącym przodkom w zdobywaniu żywności. Za chwilę koryguję
tę myśl spostrzeżeniem, że wcale nie
musi w tym chodzić o odległych przodków, a o tych całkiem niedawnych
– a nawet zupełnie może nie mieć to
związku z przodkami, lecz być wynikiem osobistych doświadczeń życiowych, własnych przejść z dalszej lub
bliższej przeszłości. Oczami wyobraźni (chyba za sprawą filmów Kurosawy) widzę ludzi pracujacych na polach
ryżowych i wygarniających palcami
ryż z miseczki. Notabene lepiej tu jeść
ryż palcami niż widelcem: jeśli ktoś
nie umie posługiwać się pałeczkami,
powinien jeść ryż łyżką – widelec jest
narzędziem pomocniczym, jak nóż
dla Europejczyka, widelcem nakłada
się noodles na pałaczki. Na koniec pobytu dowiem się jeszcze, że płacąc za
coś, należy podawać banknot oburącz.

Pocieszające – ponieważ tego nie robiłem – jest to, że podobno płacenie
jedną ręką to dziś już nie aż tak wielki
dyshonor. Ale teraz rozumiem, dlaczego starszawa sprzedawczyni lodów
z wózka pod ION Orchard shopping
mall (które większość je tutaj – brr –
z chlebem), uśmiechała się z zakłopotaniem, gdy podawałem jej dwudolarowy banknot. Wiem też, że lody durianowe – które lubiłem najbardziej –
nie powinny mi smakować, ponieważ
durian ma nieprzyjemny dla ludzi Zachodu zapach, którego nie czułem
pewnie dlatego, że o tym nie wiedziałem. Chyba największą różnicą mięrdzy komercyjnym centrum a przedmieściami jest to, że w toaletach ION
Orchard wita wchodzących dyżurujący w nich czyściciel w białym uniformie, a w Ang Mo Kio siedzi przed toaletą babcia klozetowa, która pobiera
10 centów za skorzystanie z przybytku. W centrum handlowym ION Orchard są także, wystawione czasowo,
rzeźby Salvadora Dali – „Taniec czasu II” (Dance of Time I stoi do końca
września w śródmieściu Vancouver) i
Dalinian Dancer – ale wydaje mi się,
że nikt nie zwraca na nie uwagi.

No cóż, iconic landmark...
Zastanawiam się, czy z tym piekielnym komercjalizmem nie łączy się
w pewien sposób dostrzegany co rusz
infantylizm w nauczaniu społeczeństwa pożądanych lub wymaganych
przepisami zachowań. Instrukcja na
przejściu dla pieszych poucza, że należy przechodzić wyłącznie, kiedy zaświeci się zielony ludzik, a żeby zielony ludzik się zaświecił, trzeba nacisnąć
guzik. Na ustawionej przy chodniku
tablicy namalowany piesek przypomina, że należy po nim posprzątać, a na
siusianie trzeba go przeciągnąć z betonu na trawnik. Itp., itd. Zresztą ta infantylizacja życia jest dziś powszechna. Tymczasem żyją jeszcze ludzie
pamiętający, że czerwone światło nakazuje zatrzymanie się, a zielone pozwala przejść. Bez dodatkowych wizerunków ludzików. Na wypadek, gdyby ktoś miał kłopot z odróżnianiem
kolorów, czerwone jest u góry, zielone
na dole.

monumentu. Kiedy odpowiadam, że
z Kanady – stwierdza, że wyglądam
raczej na Europejczyka. Być może
wyobraża sobie, że Kanadę zasiedlają
głównie Indianie i Azjaci, co zresztą
– myśląc o Vancouver – nie byłoby
takie dalekie od prawdy. Przedstawia
się jako rodowity Singapurczyk (singapurczyk?) i dodaje, że pracuje jako
sprzątacz i właśnie wraca z pracy.
Very sad – mówi, wskazując na pomnik – i dorzuca poważnym tonem, że
jego ojciec też wtedy zginął z rąk okupantów. Ponieważ wygląda najwyżej
na 40 lat, dochodzę do wniosku, że jaja sobie ze mnie robi. Niech tam, nie
mam mu tego za złe, a nawet doceniam jego dowcipną inwencję i życzę
mu w duchu powodzenia w robieniu
jaj z bardziej ode mnie rasowych turystów. Może to taki miejscowy Peter
Konfederat, niegdysiejsza osobowość
sopockiego monciaka? Ściskam mu
dłoń na pożegnanie, a on jeszcze na

nym garniturze pyta mnie, jak dojść
na ulicę, której nie znam.
Błądzę po wyspie, wysiadam z metra
na przypadkowych stacjach, w przypadkowo wybieranych miejscowościach – Sembawang, Ang Mo Kio,
Kranji – licząc na rzut oka na tak zwane zwyczajne życie. W rezultacie nabieram pewności, że zwyczajne życie
jest tu bardzo mało widoczne. Ot, betonowe blokowiska z wystającymi
z okien ukośnie w górę tyczkami na
pranie, kilka osób na przystanku autobusowym, pojedynczy przechodnie na
ulicach, pustawe place zabaw dla dzieci, gwar dochodzący z mijanej właśnie
szkoły (wakacje zaczynają się tu bodaj
w listopadzie i trwają do końca grudnia, co nie powinno nikogo dziwić,
jeśli zauważyć, że mówienie o wakacjach letnich byłoby tu takim samym
żartem jak zapytanie na miejscowym
lotnisku o terminal lotów krajowych).
Wszędzie gdzie zatrzymuje się metro
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