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  Bywają dnie, kiedy wczesny świt 
budzi nadzieję na chłodny dzień, 
możliwość skupienia się na pracy. 
Rozchylasz półsenne jeszcze powieki 
i widzisz za przysłoniętym żaluzją 
oknem szarawość nieba i w nieprze-
budzonej jeszcze całkowicie głowie 
błyska myśl, że może… że może dzi-
siaj… Dochodzi szósta.
  Ale za godzinę czy dwie rzeczywi-
stość odpowiada: „- A takiego wała!” 
I znów, jak każdego dnia, przeraźliwy 
blask wschodzącego słońca, odbijając 
się jak od lustra w oknach naprzeciw-
ko, przebija się przez żaluzję do twoich 
oczu. Wiadomo, mimo iż wciąż czuję 
wielką senność, że już nie zasnę. Ciąg-
łe, codzienne zmęczenie – człowiek 
porusza się jak w gorącej smole.
  Dzień w dzień oślepiające słońce 
przywodzi mi na myśl – jak zawsze, 
gdy lato takie – film Piera Paolo Pa-
soliniego „Król Edyp”, w którym w 
przerażającym pejzażu dyszącego go-
rącem lata Edyp morduje na rozstaju 
dróg Lajosa. Palące słońce wywołuje 
we mnie coś na podobieństwo morder-
czych instynktów – zdenerwowanie, 
złość na ludzi z dość skomplikowa-
nych do wyjaśnienia powodów.
  Jazda samochodem to koszmar. Na 
dodatek durnie pozamykali zatłoczo-
ne ulice w śródmieściu, bo kręcą idio-
tyczny „Deadpool 2”… Autobusy się 
wloką. Mam wrażenie, że w ogóle 
wszystko – komunikacja miejska i lu-
dzie na ulicy – spowalnia jak pociągi 
na Suwalszczyźnie. I nie widzę w tym 
związku z napływem turystów, którzy 
tłoczą się prawie wyłącznie w down-
town; po wschodniej stronie Vancou-
ver ich nie zauważam, nie licząc rze-
czywistych i „upodobnionych” auto-
stopowiczów z różnych stron Kanady, 
którzy upodobali sobie Commercial 
Drive.
 Denerwują mnie ludzie w Trout Lake 
Parku, których jedynym pomysłem na 
lato jest ustawianie od siódmej rano 
rozkładanych stołów, zastawianie ich 
żarciem i obżeranie się do późnego 
wieczoru.
  Uspokaja mnie czytanie i pisanie 
w parku, w cieniu pod drzewem, albo 

słuchanie muzyki na żywo, jak 20. te-
go miesiąca w parku Grandview na 
Commercial Drive (na zdjęciach). Po-
doba mi się chodzenie w stroju nie-
dbałym i rozmowy z ludźmi, którzy 
przy takiej pogodzie zdają się być bar-
dziej gadatliwi.
  Tu taka historia… Zgadaliśmy się 
któregoś dnia, siedząc na tarasie, czym 
kto się zajmuje. Kiedy przyszło na
mnie to, ponieważ miałem akurat 
w mojej podręcznej, służącej do no-
szenia piwa torbie kilka egzemplarzy 
„Aha!”, pokazałem je, tłumacząc krót-
ko ideę pisma (że jest very smart) oraz 
to, że jego autorzy to moi kumple z 
pracy w Polsce i tworzone przez nich 
rozgałęzienia o ludzi młodych.
 Sąsiadka, którą bardzo lubię, nazywa-
jąc ją hipiską – ponieważ opowiedzia-
ła mi niedawno o swojej działalności 
w latach 60., o związkach z niezależ-
nym radiem i muzyką, i wciąż nosi się 
po hipisowsku, kolorowo – zachwyci-
ła się gazetą, nie rozumiejąc oczywi-
ście ani słowa po polsku, ale odbiera-
jąc nastrój zdjęć i pojmując jako tako 
treść ogłoszeń, i poprosiła mnie o kil-
ka egzemplarzy. Za nią poszli inni.
  Dwa dni później poinformowała 
mnie przejętym głosem, że była w pol-
skim sklepie i kupiła parówki. Poza 
tym wysłała jeden egzemplarz „Aha!” 
do Nelson, do kogoś, kto zajmuje się 
tłumaczeniami z polskiego i ma dużo 
czasu, a także zawiozła osobiście je-
den numer na UBC (University of Bri-
tish Columbia), gdzie jest osoba stu-
diująca języki słowiańskie, więc – jak
powiedziała – „powinna sobie pora-
dzić…” Zaś polskie parówki smako-
wały jej nadzwyczajnie, więc inni też 
mnie pytają, gdzie dokładnie znajdują 
się polskie sklepy. Betty na przykład 
wybrała się po polskie parówki i kieł-
basy w piątek, a Jimi w sobotę.
  Chociaż więc wciąż za latem nie 
przepadam, a wręcz przeciwnie, na-
strój poprawia mi myśl o złotym me-
dalu, który zapewne – za propagowa-
nie Polski i polonijnych biznesów – 
przyzna mi Kongres Polonii Kanadyj-
skiej. Hura!
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