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  Że okładka magazynu Time to fake 
news, bo to akurat dziecko, które stało 
się symbolem tego, co dzieje się na po-
łudniowej granicy USA, zostało od-
dzielone od matki na krótko. To tak 
jakby mówić, że nagie dziecko na słyn-
nym zdjęciu z wojny wietnamskiej do-
stało wkrótce ubranko, więc nie ma 
sprawy.
 Nie mówiąc o tym, że dla dwuletnie-
go dziecka zabranie mu przez umun-
durowanych ludzi mamy, nawet na 
krótko, to trauma. Czy któryś z tych 
durniów z Fox News, i ich adorato-
rów, ma lub miał dzieci?! Albo przy-
najmniej sam był kiedyś dzieckiem? 
Czy zdaje sobie sprawę, że będzie sma-
żył się w piekle, razem z Wodzem…
 Justin Trudeau mówi, że to, co dzieje 
się obecnie w USA jest złe. Theresa 
May mówi, że separowanie dzieci od 
rodzin jest deeply disturbing i wrong. 
Papież mówi, że to, co dzieje się na 
południowej granicy Stanów jest prze-
ciwieństwem katolickich wartości, jest 
niemoralne. I że populizm nie jest roz-
wiązaniem czegokolwiek.
 Śpiewał Leonard Cohen: Democracy 
is coming to the USA. Niestety, w tej 
chwili to nie democracy is coming.

- - -
  Z dzisiejszymi faszystami to bieda 
jest taka: powiesz takiemu, że jest fa-
szystą, to się obrazi i odpowie, że fa-
szystą nie jest, ale… Rozmawiałem 
kiedyś na ten temat z prof. Miodkiem 
i nawzajem wchodziliśmy sobie w sło-
wo, kończąc swoje przykładowe zda-
nia tym „ale”. Rzecz jest w „ale”.

- - -
 Cofam do zatoki (loading bay), w któ-
rej stoi lexus z kierowcą. Włącza się 
tylna kamera, rzucam okiem na mo-
nitor, na boczne lusterko, oglądam się 
przez ramię. Nagle bach – dotknąłem 
zderzakiem jego zderzaka. Stary Hin-
dus wychodzi z iPhonem i robi zdję-
cia – samochodów, mnie – ja też robię 
zdjęcia; nie widzę na zderzakach żad-
nych śladów uderzenia, przeklinam 
w duchu, że się zagapiłem (mój pierw-
szy odruch). Hindus prosi o moje pra-
wo jazdy, robi zdjęcie – ja proszę o 
jego prawo jazdy, robię zdjęcie. Robię 
zdjęcie Hindusa, żeby nie mówił, że
kark mu skręciłem. Hindus mówi, że-
bym się nie denerwował (oczywiście, 
że się denerwuję), że najważniejsze, 
że żyjemy w pięknym kraju, i temu 
podobne bzdety. Na koniec pyta, jak 
mam na imię. Jest pół godziny przed 
południem.

  Za cztery godziny wracam do domu. 
W telefonie wiadomość z ICBC po-
zostawiona godzinę po zdarzeniu. Na 
szczęście nie łapię za telefon, nie od-
dzwaniam, tylko idę na Commercial 
Drive po napoje na uspokojenie ner-
wów. Uspokajam nerwy, zaczynam 
myśleć. Jak to się mogło zdarzyć, że 
z nogą na hamulcu widziałem na mo-
nitorze samochód Hindusa jakieś pół-
tora metra za sobą, a w sekundzie kie-
dy puściłem hamulec poczułem do-
tknięcie zderzaków? W pamięci bły-
skają mi jego zapalone światła stopu.
  Jak to możliwe, że już godzinę potem 
dzwoni do mnie ubezpieczalnia, skoro
najpierw trzeba zrobić claim i czekać
na wyznaczenie terminu, w którym 
ICBC zechce obejrzeć uczestniczący 
w wypadku samochód. I dlaczego na 
call display ICBC pojawia się zapisa-
ne rozstrzelanymi literami, a nie nor-
malnie – jako ICBC. I jeszcze jedna 
zastanawiająca sprawa: kobieta, która 
zostawiła wiadomość mówi na wstę-
pie „Hello Andrew”. Nie Andrej – jak 
mówią ludzie niepolskojęzyczni, wi-
dząc moje imię na piśmie – nie Mister 
Jar – ale Hello Andrew, podczas gdy 
na moim prawo jazdy i w dokumen-
tach ubezpieczalni jest moje oryginal-
ne polskie imię; imię Andrew poda-
łem Hindusowi, kiedy o nie zapytał. 
Sprawdzam numer telefonu dziwne-
go ICBC w Internecie – okazuje się, że 
to spam. Robię powiększenie fotogra-
fii zderzaka lexusa; po prawej stronie 
widzę inny odcień farby, obok kilka 
rys, co znaczy, że Hindus praktykował 
już numer z umyślnym podstawie-
niem się Na jego przedni zderzak nie 
spojrzałem, szkoda.
  Jestem pewien, że nie chodziło o 
wyłudzenie pieniędzy za „wypadek”, 
ale o scam, o identity theft – gdzie da-
ne z prawo jazdy są wstępem; potem, 
jeśli odpowie się na telefon z „ubez-
pieczalni”, na pewno pojawi się w ja-
kiś sposób pytanie o social insurane 
number, o kartę kredytową.
  Korzystam z samochodów Car Co-
-op, którego jestem członkiem – co 
jest tanie, bardzo wygodne i godne
polecenia każdemu, kto nie musi ko-
rzystać z samochodu codziennie – na-
stępnego dnia rano jadę więc do biura 
samochodowej spółdzielni i opowia-
dam całą historię. Kiedy mówię o tele-
fonie jakoby z ICBC, słuchający mnie 
przerywa moją relację:
- ICBC nie dzwoniłoby do ciebie, 
dzwoniłoby najpierw do nas.

- - -
  Na CNN sześcioodcinkowy docu-
ment zatytułowany 1968: The Year 
That Changed America. (CNN nie
może odmówić sobie dodania do te-
go tytułu dopisku: it’s not now.)
  Zabójstwo Martina Luthera Kinga i 
Roberta Kennedy’ego, segregacja ra-
sowa, wojna w Wietnamie, protesty 
antywojenne, rewolta studencka, re-
wolucja społeczna. Zaskakująco do-
brze pamiętam te obrazy – pokazywane

na ekranie telewizora Turkus, jako że 
komunistyczna propaganda nie mogła 
nie wykorzystać takiego smakowitego, 
odpowiednio spreparowanego kąska 
– że źle się w Ameryce dzieje (co aku-
rat było prawdą: dobrze się nie działo).
 Serial zauważa wagę muzyki w tam-
tym czasie. James Brown, The Supre-
mes, Sly and the Family Stone, Simon 
and Garfunkel, The Beatles (Revolu-
tion), inni. To też bardzo dobrze pa-
miętam, gra mi w uchu. To był czas, 
który mnie ukształtował. Na całe ży-
cie.
  Ten mój czas to była w stu procen-
tach kontrkultura – sprzeciw wobec 
społecznej rzeczywistości. Powstał 
właśnie zespół Breakout, za rok miała 
się ukazać płyta, jakiej w muzyce zwa-
nej wtedy młodzieżową dotąd nie by-
ło: Na drugim brzegu tęczy („Królika 
trzymać w dłoni i głaskać dłonią jego 
sierść”). Mnie wyrzucano z kolejnych 
szkół za długie włosy.
  Co zatem ów czas we mnie wykształ-
cił? Na pewno głęboką niechęć do ra-
sizmu, nawet najmniejszych (o ile ta-
kie są) jego przejawów. Po drugie du-
chowość ponad dobra materialne.
  A tu stało już za plecami pokolenie 
dorastające w czasach gierkowskiego 
„dobrobytu” – polskich fiatów i kolo-
rowych telewizorów. I ono uzyska 
przewagę, i będzie ją miało po dziś 
dzień. I będzie nieszczęśliwe, usiłując 
być szczęśliwe za wszelką cenę.
  Gębę rozwieram widząc, że ktoś 
lajkuje na facebooku reklamę banku 
albo karty kredytowej. Człowieku! – 

chce mi się krzyczeć – to są żerujący 
na tobie lichwiarze. Musisz w dzisiej-
szych czasach być od nich uzależnio-
ny, ale nie musisz ich lubić!
 Radiowa reklama dating agency, któ-
ra wykrzywia mi zęby; kobiecy głos 
serwuje leguminę: First of all, you ha-
ve to have fun.

- - -
  Andrzej Bursa „Z zabaw i gier dzie-
cięcych”:
Gdy ci się wszystko znudzi
spraw sobie aniołka i staruszka
gra się tak:
podstawisz staruszkowi nogę 

że wyrżnie mordą o bruk
aniołek spuszcza główkę
dasz staruszkowi 5 groszy
aniołek podnosi główkę
stłuczesz staruszkowi kamieniem 

okulary
aniołek spuszcza główkę
ustąpisz staruszkowi miejsca 

w tramwaju
aniołek podnosi główkę
wylejesz staruszkowi na głowę 

nocnik
aniołek spuszcza główkę
powiesz staruszkowi „szczęść Boże”
aniołek podnosi główkę
i tak dalej
potem idź spać
przyśni ci się aniołek albo diabełek
jak aniołek wygrałeś
jak diabełek przegrałeś
jak ci się nic nie przyśni
remis
  Szczerze myślę, że wiele w tym 
wierszu na rzeczy.

Akcja mniej więcej taka sama jak na zdjęciu na poprzedniej stronie. Różnicą jest to, że na miejscu artystki-malarz 
zasiada teraz Danuta Joppek.

„Taniec czasu II” Salvadora Dali w centrum handlowym w Singapurze


