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Chcia³em czynić znak krzyża przy
przekleństwach. Chcia³em tolerować
pogańskie pozosta³ości w wiejskich
rytua³ach, spieraj¹c się z Kuri¹. Chcia³em pośredniczyć w sprawie jakiejś
tajemniczej nieruchomości, agent
wiecznie m³odego, anonimowego miliardera. Chcia³em pisać dobrze o Żydach. Chcia³em być zastrzelonym pośród Basków za niesienie Cia³a na pole bitwy przeciwko Franco. Chciałem
wyg³aszać kazania o ma³żeństwie z
niedotykalnej ambony dziewictwa,
obserwuj¹c ciemne w³osy na nogach
oblubienic. Chcia³em napisać traktat
przeciwko kontroli urodzeń, w bardzo
prostej angielszczyźnie, broszurkę, któr¹ sprzedawano by w foyer, ilustrowan¹ dwukolorowymi rysunkami spadaj¹cych gwiazd i wieczności. Chcia³em
znieść tańce na czas jakiś. Chcia³em
być wywalonym księdzem, który nagrywa dla wytwórni p³yt Folkways.
Chcia³em być przeniesionym służbowo z powodów politycznych. W³aśnie
odkryłem, że Kardynał wziął potężną
³apówkę od jakiegoś kobiecego magazynu, przecierpia³em bajeczny atak
mojego spowiednika, widzia³em wieśniaków zdradzonych z konieczności,
ale dzwony bij¹ dziś wieczór, oto jeszcze jeden wieczór na świecie Bożym,
i wielu trzeba nakarmić, wiele kolan
tęskni¹cych by je ugięto, wspinam się
po wydeptanych stopniach w mojej
z³achmanionej gronostajowej todze.

projektora, a pipy poziewuj¹ pod rękawiczkami i bia³ymi, papierowymi torebkami cukierków, i żadnych migaj¹
cych, nagich biustów wabi¹cych brudy naszych codziennych jestestw do
kinowych pa³aców, nieub³aganie jak
radarowy sygna³. [...] W ponurym d³ugim domu moich myśli pozwólcie mi
frymarczyć żonami, pozwól mi natkn¹ć się na ciebie, Katarzyno Tekakwitha, trzystuletni¹, pachn¹c¹ jak m³oda brzózka, obojętnie co księża i zaraza uczynili z tob¹.
12.
Zaraza! Zaraza! Ogarnia kartki mojej
pracy. Moje biurko jest znienacka zarażone. Moja wzwiedziona budowla
wali się jak futurystyczny film Walta
Disney’a o Krzywej Wieży w Pizie.
[...] Zaraza wśród Mohawków! Wybuch³a w 1660, rozprzestrzeniaj¹c się
wzd³uż rzeki Mohawk, atakuj¹c indiańskie wioski, Gandaouagué, Gandagoron, Tionnontoguen, jak niesiony
wiatrem pożar puszczy, aż dosz³a do
Ossernenon, gdzie mieszkała Katarzyna Tekakwitha, w wieku lat czterech.

11.
D³ugi dom Irokezów musi być czysty. D³ugość: waha³a się od stu do stu
pięćdziesięciu stóp. Wysokość i szerokość: dwadzieścia pięć stóp. Boczne
belki podpieraj¹ce dach zrobione z
wielkich bierwion brzozy, cedru, jesionu, wi¹zu lub sosny. Ani okna ani
komina, tylko drzwi w przeciwległych
końcach. Świat³o wchodzi³o a dym
wychodzi³ przez otwory w dachu.
W chacie kilka ognisk, cztery rodziny
na jedno ognisko. Rodziny usytuowane w taki sposób, że wzd³uż chaty
bieg³ korytarz. „La maniere dont les
familles se groupent dans les cabanes
n’est pas pour entraver le libertinage”.
Oto co Le P. Edouard Lecompte, SJ,
napisa³ w 1930, pobudzaj¹c nasz seksualny apetyt na swój mistrzowski
jezuicki sposób. Uk³ad dużego domu
czyni³ niewiele by „zapobiegać rozwi¹z³ości”. Co dzia³o się w tym ciemnym tunelu. Katarzyno Tekakwitha,
co widzia³aś swymi zapuchniętymi
oczyma? Jakie soczystości międl¹ce
się na niedźwiedziej skórze? Czy by³o
gorzej niż w kinie? F. powiedzia³: Atmosfera kina to nocny mariaż męskiego i kobiecego więzienia – więźniowie nic o tym nie wiedz¹ – tylko ceg³y
i bramy po³¹czy³y się – w systemie
wentylacyjnym konsumowana jest ta
mistyczna unia: zapachy poch³aniają
się nawzajem. Ekstrawaganckie spostrzeżenie F. zbiega się z czymś, co
powiedzia³ mi jeden duchowny. Powiedzia³, że w niedzielny ranek odór
nasienia zawisa jak wilgotna chmura
ponad mężczyznami zebranymi w kaplicy więzienia w Bordeaux. Nowoczesny budynek kina filmów studyjnych, zrobiony z betonu i aksamitu,
jest żartem, który jak stwierdzi³ F.,
jest niczym innym, jak pogrzebaniem
uczucia. Brak mariażu w tych sztywnych granicach, gdzie każdy siedzi na
swych genitaliach bo: srebrne genitalia
na ekranie. Przywrócić zakryty seks!
Niech się fiuty znowu podnosz¹ i oplataj¹ jak bluszcz wokó³ z³otej wi¹zki

Do ziemi id¹ jej ojciec wojownik i
matka chrześcijanka, kracz¹ca sw¹
ostatni¹ spowiedź, do ziemi idzie jej
ma³y braciszek, jego kutasek bezużyteczny po wsze czasy niby wyrostek
robaczkowy. Z tej pożenionej w obrębie plemienia, skazanej na zgubę rodziny tylko Katarzyna Tekakwitha
przeży³a, z cen¹ ³aski wyż³obion¹ na
twarzy. Katarzyna Tekakwitha nie jest
piękna! Chcę teraz uciec od mych
snów i ksi¹żek. [...] Czy mogę tęsknić
za krostami i śladami po ospie? Chcę
wyjść z domu i spacerować po parku i
patrzeć na d³ugie nogi amerykańskich
dzieci. Co mnie tu trzyma, kiedy na
zewn¹trz bez rośnie dla wszystkich.
Czy F. może mnie czegoś nauczyć?
[...] Nie chcę myśleć zbyt wiele o tym
co F. powiedzia³. Czemu muszę? Kim
on w końcu by³, jak nie szaleńcem,
który straci³ panowanie nad swoimi
wnętrznościami, jebc¹ czyjejś żony,
kolekcjonerem myd³a, politykiem?
Zwyczajna, odwieczna maszyneria.
Czy muszę to zrozumieć? Ten ranek
jest następnym rankiem, kwiaty znów
się rozchyli³y, mężczyźni obracaj¹ się
na swym boku by zobaczyć kogo poślubili, wszystko jest gotowe aby rozpocz¹ć się od nowa. Dlaczego muszę
być uwi¹zany do przesz³ości s³owami nieżyj¹cego cz³owieka? Dlaczego
muszę odtwarzać te rozmowy tak boleśnie, nie pozwalaj¹c jednemu zagubionemu przecinkowi przeinaczyć
rytmu naszych g³osów? Chcę rozmamawiać z mężczyznami w tawernach
i autobusach i nic nie pamiętać. A ty,
Katarzyno Tekakwitha, p³on¹ca na
swym straganie czasu, czy cię to zadowala, że ja się obnażam tak okrutnie? Boję się, że cuchniesz Zaraz¹.

Ten d³ugi dom, gdzie kulisz się dzień
po dniu, cuchnie Zaraz¹. Dlaczego
moja praca idzie tak ciężko? Dlaczego nie potrafię zapamiętać statystyk
baseballowych tak jak Premier? Dlaczego statystyki baseballowe cuchną
Zaraz¹? Co się sta³o z rankiem? Moje
biurko cuchnie! 1660 cuchnie! Indianie umieraj¹! Szlaki cuchną! Kładą
drogi na starych szlakach, nie pomaga. Ocalić Indian! Serwować im serca
jezuitów. Z³apa³em Zarazę w m¹ siatkę na motyle. [...] Z ledwością to rozumiem, ale wydawa³o się jak gdyby
tylko to mi pozosta³o. Oto jestem, zalecaj¹c się badaniami naukowymi, jedynym kuglarstwem jakie potrafię robić, czekaj¹c na pos¹gi by się ruszy³y
– i co się dzieje? Zatrułem powietrze,
straci³em moj¹ wzwiedzion¹ budowlę. Czy dzieje się tak ponieważ potyka³em się wci¹ż o prawdę o Kanadzie?
Nie chcę potykać się o prawdę o Kanadzie. Czy Żydzi zap³acili za zniszczenie Jerycha? Czy Francuzi naucz¹
się polować? Czy pamiątki z wigwamu wystarcz¹? Ojcowie Miasta, zabijcie mnie ponieważ mówi³em zbyt
wiele o Zarazie. Myśla³em, że Indianie zmarli od ran po kulach i zerwanych traktatach. Więcej dróg! Puszcza
cuchnie! Katarzyno Tekakwitha, czy
jest coś z³owróżebnego w twojej ucieczce przed Zaraz¹? Czy muszę kochać mutanta? Spójrz na mnie, Katarzyno Tekakwitha, cz³owieka ze stert¹ zarażonych papierów, miękkiego
w pachwinie. Spójrz na siebie, Katarzyno Tekakwitha, twoja twarz na
wpó³ zjedzona, nie mog¹ca wyjść na
zewn¹trz, na s³ońce, z powodu uszkodzonych oczu. Czy powinienem ja
tropić kogoś przed tob¹? Ćwicz charakter, jak powiedzia³ F. To nie może
być proste. A gdybym wiedzia³ dok¹d
moje prace badawcze prowadz¹, gdzie
by³oby niebezpieczeństwo? Wyznaję,
że nie znam celu niczego. Uczyń jeden krok w bok, a to wszystko jest absurdalne! [...] Opublikuję pracę o Katarzynie Tekakwitha, to wszystko. Ożenię się znowu. Muzeum Narodowe
potrzebuje mnie. Przeszed³em mnóstwo, będzie ze mnie znakomity wyk³adowca. Powiedzonka F. puszczę
w obieg jako moje w³asne, stanę się
dowcipnisiem, mistycznym dowcipnisiem. Tyle to jest mi winien. Rozdam jego kolekcję myde³ studentkom,
po kawa³ku, cytrynowe pipy, sosnowe pipy, będę mistrzem międlonych
soczystości. Będę ubiega³ się do Parlamentu, tak jak F. Z³apię eskimoski
akcent. Będę mia³ żony innych mężczyzn.
t³um. Bogdan Olewicz

5

Wypadek
Jak zwykle przy tragicznych zdarzeniach, pojawia się pytanie: dlaczego?
I równolegle odzywa się myśl: gdyby… Gdyby któryś z tych pojazdów
ruszył w drogę kilka sekund wcześniej
lub później, gdyby jechał z inną prędkością, gdyby zmuszony był gdzieś
zwolnić, przyhamować, zatrzymać się
na chwilę… Ale nie. Wielka ciężarówka z podwójną naczepą i wiozący
zawodników hokejowej drużyny juniorów Humboldt Broncos autobus
znalazły się na tym samym skrzyżowaniu dróg w Saskatchewan, w tym
samym punkcie tego skrzyżowania,
dokładnie w tym samym momencie,
w tym samym ułamku sekundy.
W kanadyjskiej hokejowej lidze juniorów grają zawodnicy w wieku od
16 do 21 lat, urodzeni w Kanadzie.

krytycznym. Doktor Hassan Masri
z Royal University Hospital w Saskatoon, który był lekarzem w ogarniętej
wojną Syrii mówi, że rany ofiar wypadku przypominają mu rany ofiar
nalotu bombowego. Umiera piętnasta
ofiara…
Cało wyszedł z wypadku kierowca
ciężarówki, który został na krótko
aresztowany, a następnie zwolniony,
w opłakanym stanie psychicznym, potrzebujący psychiatrycznego wsparcia.
Według policji potrzeba czasu – być
może miesięcy – żeby ustalić przyczynę tego koszmaru.
W niedzielę, zamiast meczu Broncos
w Nipawin, odbyła się w Humboldt
msza żałobna, w której uczestniczyli
bez mała wszyscy mieszkańcy miasta
oraz premier Justin Trudeau. Trudno,

Wiązanka w barwach drużyny Humboldt Broncos,
ustawiona przez policję na miejscu wypadku.
W kraju hokeja drużyna Broncos była
dumą oddalonego od 110 km od Saskatoon, liczącego sześć tysięcy mieszkańców Humboldt.
W piątek, 6 kwietnia, autobus z młodymi hokeistami zmierzał na północ
do miasteczka Nipawin, gdzie w niedzielę miał odbyć się mecz. Była mniej
więcej piąta po południu, gdy pojazd
zbliżał się do skrzyżowania, w stronę
którego zdążała również w tym samym czasie od wschodu ciężarówka
z wypełnioną towarem naczepą.
W autobusie było 29 osób. Śmierć
poniosło 16 z nich – czternaście na
miejscu. Zginął kierowca autobusu,
trener drużyny, asystent trenera, komentator sportowy z lokalnego radia
Humboldt i zawodnicy Broncos. Piętnaście osób przetransportowano do
szpitala w Saskatoon, pięć w stanie

bardzo trudno było oglądać telewizyjną transmisję.
I jeszcze – jakby rodzinom mało było rozpaczy, załamania, łez – trzeciego
dnia po wypadku biuro koronera powiadomiło o pomyłce identyfikacyjnej: na liście ofiar śmiertelnych umieszczono 18-letniego zawodnika Broncos, który przeżył katastrofę i znajdował się w szpitalu – i odwrotnie…
W środę, pięć dni po wypadku, umiera kolejna ofiara – jedyna kobieta znajdująca się w rozbitym autobusie, dwudziestopięcioletnia, czuwająca nad kontuzjami zawodników trenerka gimnastyczna – co podniosło liczbę śmiertelnych ofiar wypadku do szesnastu.
W całym kraju panuje żałobny nastrój. O wypadku mówi się nieprzerwanie w radio i w telewizji.
Cholernie smutne dni.

Zdjęcie Humboldt Broncos zrobione krótko przed wypadkiem.

