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--Dzień Kanady. Od lat jedną z miejscowych tradycji jest palenie 1 lipca
pod Art Gallery marihuany. W tym
roku, człowieku z tych stron, możesz
być uczestnikiem historycznego wydarzenia – ostatniego nielegalnego palenia trawki. Senat zatwierdził legalizację, premier Trudeau zapowiedział,
że ziele będzie w pełni legalne i dostępne 17 października.
--W Trout Lake Parku, jak co roku,
Indianie świętują National Aboriginal
Day. Ponieważ wszystko dzieje się
najwyżej 300 metrów od mojego domu, przez cały dzień towarzyszy mi
bicie w bębny i słucham indiańskich
śpiewów. Wychodzę do parku kilkakrotnie. Stary wódz, wielki jak dąb,
w wielkim pióropuszu, proszony jest
przez panią przedszkolankę o zdjęcie
z jej podopiecznymi. Dzieciaki siadają
na trawie, wódz stoi nad nimi ze złożonymi na piersi rękami, potężny jak
góra, i mam wrażenie, że mówi:
Chodź człowieku, coś ci powiem
Chodźcie wszystkie stany
Kolorowi, biali, czarni
Chodźcie zwłaszcza wy, ludkowie
Przez na oścież bramy
Dla wszystkich starczy miejsca
Pod wielkim dachem nieba
Sto metrów dalej staje żółty szkolny
autobus, z którego wysypują się sikhijscy chłopcy w czerwonych patkach
(chłopięcych, „szkolnych” turbanach).
W cieniu drzewa zajęte rozmową dwie
muzułmanki. Kilkunastolatek o azjatyckich rysach przeżywa swoją pierwszą miłość, dziewczyna jakby się ociąga. Mija mnie Ann, znajoma Chinka,
która codziennie chodzi lub biega wokół jeziora. – Hello, Andrew – macha
do mnie ręką. Indianie śpiewają wesołą piosenkę. Śpiewają w swoim języku, ale łatwo się domyślić, że to pio-
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Liść klonu
Tyle przeszedłem na stopach dwóch kuśtykając na szczudłach
Ponad ziemią jak bardzo chciałem nawet ponad sobą
Ponad niebem i pod niebem tam gdzie było mi mało
Tyle szedłem że już nic nie widziałem
Czasami szedłem pod sobą i śpiewałem
Głosem ochrypłym gadałem i śpiewałem
Zagubiłem się zaplątałem zagmatwałem i wytarzałem
W niemożności zrobienia jednego kroku
Leżałem i gadałem do nieznanych obłoków
Odpowiedziały deszczem wielkim
Skuliłem się jeszcze bardziej niż sobie to wyobrażałem
Nigdy nie myślałem że było to możliwe
Krzyczałem pytałem się siebie i nie mogłem odpowiedzieć
Mruczałem coś pod nosem kiedy inni świętowali
Próbowali zatańczyć na śmierć swoje kłamstwo
Krwawili strasznie w zakłamanej wyobraźni
Biegłem z bandażami których nikt nie chciał
Chcieli mnie zabić żebym już nie powstał
Zacisnąć sznur kosmicznej pępowiny na mojej szyi
A ja biegłem w parku i liść klonu odebrał mój poród
Płakałem śmiałem się
Wyszeptałem wszystko
senka o braciach mniejszych, bo co
jakiś czas (co zwrotkę?) któryś z nich
naśladuje głos zwierzęcia – wilka, kojota, chyba niedźwiedzia, a może ku-
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guara… Bawią się przy tym setnie.
Słońce nie pali dziś niemiłosiernie.
Przelotne zachmurzenia.

Chodzenie po Montmartre to jak
zwiedzanie s³odkiego oleodruku. Tu
wiatrak, a tam świetlista Sacre Coeur,
tu rzekomi malarze w malowniczych
fuluarach wystawiaj¹cy się na Place
du Tertre, a tu ostatnia winnica paryska,
tuż pod muzeum Montmartru. Zielona, a jakże, akurat obficie owocuj¹ca,
pilnowana przez ogrodnikó
w, fotografowana przez setki turystów. Tu legendarny kabaret, a tam ostatni prawdziwy wiatrak zamieniony na rozkoszn¹ knajpkę. Wszystko malowniczo obrośnięte winem, idziesz ulic¹, zrywasz
dojrza³e winogrona zwisaj¹ce z pięknego muru, zachodzisz do muzeum
Montmartru, starego domu z ma³ym
ogrodem, który kiedyś zamieszkiwali
malarze, kupujesz kartkę z Chat Noir,
podziwiasz widoki z ostatniego pięterka, zachodzisz w ma³e uliczki, przysiadasz na kawę na rogu, pod cudownie odrapanym i zmursza³ym, ale za to
bladoróżowym domkiem, życie p³ynie wprost rozkosznie, wszystko tak
po prostu piękne, aż nie można wytrzymać od tego piękna. Chodzę, chodzę, a wszystko jak z pocztówki, jak
z obrazka setki razy widzianego, dok³adnie takie jak na oleodruczkach, dok³adna ikona Paryża utrwalona w setkach filmów, na tysi¹cach fotografii,
rzewna ikona, jeszcze tylko ta muzyka,
ochryp³y g³os Piaf i dźwięki akordeonu, chudy Francuz zmierzaj¹cy z bagietk¹ do domu i widzisz, i masz to
w³aśnie, co powinno być.
To w³aśnie to miejsce ze zbiorowej
wyobraźni, miejsce, o którym marzy³o się, o którym czyta³o się z poż¹daniem. Paryski archetyp. Nie masz w
sobie innego, inny po prostu nie istnieje, do cholery. I co? I nic.
Straszne, ale nic a nic tu nie porusza.
Wszystko takie, jakie powinno być,
wszystko na swoim miejscu, raczej
niezmienne od czasu, gdy jeden z drugim przymieraj¹cy g³odem malarz
przechadza³ się tędy, zamieszkiwa³ okoliczne domy. Wchodzisz w to miejsce i oddychasz z ulg¹, bo wszystko
jest na swoim miejscu, nic cię nie rozczaruje, nie ma zgrzytów ani dysonansów, no, jest s³odko, s³odko. Schodzisz
wprawdzie na Rue de Clichy, zaczepiaj¹ cię alfonsi i dziwki na pigalaku,
galaku, odbywasz między burdelami i
salonami masażu rytualn¹ wędrówkę
do Moulin Rouge, ale to też jest przecież wpisane w Montmartre, nawet jeśli z lekka obrzydliwe (bo chodzenie
w szpalerze prostytutek i alfonsów nie
jest specjalnie przyjemnym doznaniem), ale przecież trzeba, no trzeba
zobaczyć, że na placu Pigalle nie rosn¹
żadne kasztany, no trzeba polecieć tym
polskim sentymentem po Klossie, a
potem znów szybko wrócić w uroki
prawdziwego Montmartru. Więc wracasz, porzucasz dzielnicę erotycznych
obfitości, zachodzisz jeszcze na piękny cmentarz, wzruszasz się trochę na
widok polskich grobowców, tym bardziej, że jeden w³aśnie pięknie restauruj¹, znów wspinasz się na strome schody, znów jesteś na jakimś uroczym
placu, w uroczej knajpce, no uroczo,
uroczo, do cholery, bardzo uroczo.
Muszę wreszcie powiedzieć, że to
urok nie do zniesienia. Nie dlatego, że

po tysi¹ckroć przepowiedziany przez
filmy i ksi¹żki, czyli dobrze znany.
Nie. To urok zastyg³y, urok niezmienny, urok dobrze zakonserwowany, utrwalony na wieki zapewne. Urok nie
poddaj¹cy siê up³ywowi czasu, niezmienny. Wiesz dobrze, że sto lat temu wszystko wygl¹da³o jak dzisiaj,
no, prawie tak samo. I wreszcie zaczynasz rozumieć, co cię tak strasznie denerwuje w tym miejscu. No w³aśnie,
ten cholerny paryski urok, ten paryski
erzac dobrze przechowany na wzorcowym paryskim przedmieściu. Nie
ma w nim życia, nie ma zmienności,
nie ma przypadku, nie ma niespodziewanych kolei losu, które każ¹ komuś
postawić gdzieś jakiś baraczek, dostawić przybudówkę, nie ma niespodziewanej witryny sklepowej, tak dla
zabawy strasznie nowoczesnej, nie ma
tej różnorodności, migotliwości, którą
napotyka się w Paryżu wszędzie indziej, tylko nie na Montmartrze. Ta paryska ikona żyje dla mnie i dla ciebie,
dla przyjezdnych, którzy od lat, niezmiennie, musz¹ tu być, musz¹ to zobaczyć, więc to miejsce tkwi w swoim
kszta³cie, zaklęte w obrazkowej paryskości. Nie ma w nim życia, nie ma
podskó
rnej tkanki miasta, nie ma pulsu, nerwu, nie śmierdzi tu nawet szczynami jak w ca³ym Paryżu. To miejsce
jest wręcz okrutnie nieprawdziwe.
Okrutne uroczo. Nie do zniesienia.
Więc uciekasz czym prędzej, szukasz
jakiejś odtrutki, wracasz do hoteliku
prowadzonego przez Araba na Marais,
po drodze paryska szczyna kręci ci
w nosie, zagl¹dasz ludziom w okna,
siedz¹ przy stołach, piją wino, ulice
Marais pachn¹ czosnkiem i curry, długie kolejki ustawiaj¹ się pod najtańszym w okolicy hinduskim barem, niepokoj¹co często mijaj¹ cię wystylizowani geje, ludzie nie mieszcz¹ się w bistrach, wylewaj¹ się na chodniki, siadasz, jesz kolację prawie na ulicy, facet
z samochodu, który zatrzyma³ się na
świat³ach, móg³by spokojnie nalać ci
wina, tak tu ciasno, kelnerzy się uwijaj¹, wpadasz przypadkiem w jakiś żydowski zau³ek, a tu spleśnia³e kie³basy
wisz¹ na wystawach, jakieś precle i
cha³ki, i nagle wchodzisz do bóżnicy,
no tak, zrobili j¹ na parterze kamienicy, na skrzyżowaniu dwóch żydów w
cha³atach i jarmu³kach sprzedaje z siatek te dziwne czarne klocki, które bogobojni starozakonni przytwierdzaj¹
do czo³a w czasie modlitwy, czujesz
marihuanę, jest już 22-ga, a sklepy z ciuchami ci¹gle otwarte, t³um przelewa
się w tę i z powrotem, wszyscy coś,
gdzieś, z kimś, snujesz się zau³kami,
każdy inny, jakaś ruina a tu trendowy
butik, tu czekoladki bardzo wykwintne, a tu przaśne żydowskie ciasteczka,
chcesz chodzić, chcesz tak kr¹żyć, nie
rozumiesz nic z tego, co mówi¹, ale
przynajmniej masz wrażenie, że życie
jakieś tu jest, że p³ynie, wręcz pędzi,
ludzie maj¹ swoje sprawy i swoje towarzyskie okazje. Jesteś szczęśliwy.
Jesteś między ludźmi. Trochę brudno,
szczynami śmierdzi coraz mocniej, po³owa ulic rozkopana, żydowskie ulice
niezauważalnie przechodz¹ w arabskie, trochę się boisz, a trochę nie. Naprawdę żyjesz, tak jak to miejsce.

