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iedy si obudziem, matka bya przy mnie. Jej rce wycigny si i podniosa mnie. Chyba miaem niewiel-

kie zaparcie. Posadzia mnie na nocniczku na stole w jadalni
i usiada naprzeciwko. Zacza grucha i zachca mnie do
dziaania, przebiegajc palcami po moich plecach.
Ale nie byem przyjanie nastawiony do jej zabiegów. Wyranie pamitam, e ta kobieta wydaa mi si wysoce irytujca.
Przestaa. Opara okcie na stole i gow na doniach. Nastpi okres podnego milczenia – ona patrzya na mnie, ja
na ni. Byem spity, nadsany, w gbi mojego serca czai
si gniew, lecz take potrzeba pogodzenia si z ni i wspólnej
wesoo ci. Sprawy mogy potoczy si rozmaicie, nic nie byo
pewne i zdecydowane.
Nagle dwignem si na nogi, potny jak Kolos z Rodos, schyliem si lekko i jednym skurczem wypchnem to
z siebie. Matka bya zachwycona. U miechna si i wykrzykna:
– Gros caca!

– Jaka wielka kaka!

Odwróciem si. Co za widok! Co za zapach! By to imponujcy balasek, w przedniej cz ci sabo uformowany, jak skalny zlepek, który jeszcze nie zdy si zespoi, ciemnobrzowy,
prawie czarny, dalej przechodzcy w gboki, kasztanowy odcie , ukadajcy si w fascynujce zwoje. Bra pocztek w gbi
nocnika, tworzy ze dwie ptelki i wznosi si ku górze niczym
wprawiona w trans kobra, aby wreszcie oprze si o moj ydk. Pamitam emanujce ze intensywne ciepo – jest to moje
pierwsze wspomnienie, zwizane z odczuwaniem temperatury.
Balas ko czy si wspaniaym, wilgotnym wypitrzeniem. Spojrzaem na matk, która wci si u miechaa. Z wysiku poczerwieniaem na twarzy, spociem si i byem w siódmym
niebie. Czuem, e sprawiem jej przyjemno  i sam doznaem
wielkiego zadowolenia. Otoczyem jej szyj ramionami.
Inne wczesne wspomnienie, jakie zachowao si w mojej
pamici, jest niewyrane, sprowadzone do odlegego uczucia,
jakie czasami potrafi wychwyci, lecz najcz ciej nie. Moliwe, e jest to w ogóle moje pierwsze wspomnienie, sdzc
po jego ostro ci.
U wiadomiem sobie, e w mojej gowie odzywa si jaki
gos. Co to takiego, zastanawiaem si. Kim jeste , gosie?
Kiedy wreszcie si zamkniesz? Pamitam uczucie strachu. Dopiero znacznie póniej zdaem sobie spraw, e tym gosem
byy moje wasne my li i e tamten moment niepokoju by
pierwsz wskazówk, i jestem nieustajcym monologiem,
zamknitym wewntrz siebie.
Póniejsze wspomnienia s wyraniejsze i bardziej spójne.
I tak, na przykad, pamitam pewien kataklizm w ogrodzie.

Sdziem wtedy, e so ce i ksiyc s elementami przeciwstawnymi, e ich wspóistnienie jest sprzeczne, niemoliwe.
Moim zdaniem ksiyc by wyczonym so cem, czym
w rodzaju zgaszonej arówki, so cem w stanie u pienia.
Uwaaem, e dziurki na powierzchni ksiyca s porami na
skórze olbrzymiej powieki, e ksiyc jest sonecznym popioem, so cem zwglonym, blad, marn pozostao ci po
dziennym ognisku, e, tak czy inaczej, w adnym razie nie
mog one istnie równocze nie. By ju póny letni wieczór,
a ja siedziaem jeszcze w ogrodzie.
So ce zachodzio. Gasncy blask razi mnie, ale nie spuszczaem z niego oczu, mrugajc, mruc powieki, u miechajc
si i wyobraajc sobie, jakie jest pomiennie gorce, gortsze
ni ogie

we wszystkich razem kuchenkach w okolicznych

domach. W pewnej chwili odwróciem si i zobaczyem to
co , pynce po niebie, szare i zowrogie. Rzuciem si do
ucieczki. Mój ojciec by dla mnie najwikszym autorytetem,
wic zawoaem go i wycignem do ogrodu, ale jego dorosy
umys nie poj, e to zjawisko postawio na gowie ca moj
astrofizyczn wiedz.
– C’est la lune. Et alors? –

– Przecie to ksiyc,

Je me cachais derrière lui

o co ci chodzi? –

pour me protéger de la

Schowaem si za nim,

radioactivité. – Viens,

chcc unikn

il est tard. Temps

promieniowania

de faire dodo.

radioaktywnego. – Chod,
jest ju póno. Czas spa.

Wzi mnie za rk i zaprowadzi do domu. Ostatni raz
zerknem przez rami na ksiyc. Mój Boe, kula eglujca
po niebie i po caym wszech wiecie, kula podobna do so ca!

Nie miaem cienia wtpliwo ci, e którego dnia musz si
ze sob zderzy.
Moje najwcze niejsze doznanie estetyczne zwizane byo
z ma buteleczk z przezroczystego plastiku, zawierajc
jabkowozielony pyn do kpieli. W oczach moich rodziców
bya to po prostu próbka produktu kosmetycznego, któr kto
wetkn im do rki w supermarkecie, dla mnie natomiast by
to klejnot, odkryty podczas wieczornej kpieli. Wpadem
w zachwyt nad niesko czon, niewyczerpan zieleni pynu,
jego gstaw, elowat konsystencj i boskim zapachem. Zaniemówiem, ogupiay z rozkoszy.
Kiedy tydzie

póniej ujrzaem swój pusty, zgnieciony

skarb, bo kto bezmy lnie zuy pyn – dokadnie pamitam,
e stao si to w chwili, gdy matka podcieraa mi pup, a ja
tkwiem w niezbyt wygodnej pozycji, patrzc na wann – rozwrzeszczaem si jak szalony i urzdziem najgorsz scen
wczesnego okresu mego dzieci stwa.
Inne wane fakty mojego ycia – na przykad to, e urodziem si w 1963 roku, w Hiszpanii, z rodziców, którzy
jeszcze studiowali – poznaem dopiero póniej, ze syszenia.
Wasne wspomnienia rozpoczynaj si w mojej ojczynie,
a dokadniej, w jej stolicy.
Poza normalnymi zachowaniami, wynikajcymi z wykonywania obowizków rodzicielskich, ani moja matka, ani ojciec
nie podejmowali niepotrzebnych prób przekraczania granic
mojego wiata. Niezalenie od tego, czy moja przestrze bya
rzeczywista, czy istniaa jedynie w mojej wyobrani, czy bya

wann, czy Morzem Aralskim, moim pokojem czy amazo sk dungl, zawsze j szanowali. Nie potrafi wyobrazi sobie lepszych rodziców. Czasami odwracaem si, gdy na mnie
patrzyli, i w ich wzroku odczytywaem bezgraniczn mio 
i czuo , niezomne po wicenie na rzecz mojego dobrobytu i szcz cia. Delektowaem si t mio ci, syciem si jej
smakiem i poczuciem bezpiecze stwa. Nie byo takiego skalistego zbocza, z którego mógbym skoczy, takiego morza,
w którym mógbym zanurkowa, takiej przestrzeni, takiej
otchani, w któr mógbym si rzuci, a z której nie wycignaby mnie sie mio ci moich rodziców. Czuwali w centralnej
cz ci peryferii mojego ycia, byli moimi kochajcymi, autorytatywnymi sucymi.
W supermarkecie biegaem i skakaem, radosny i beztroski,
bawic si pudekami z muesli i kaszkami, potrzsajc duymi
butelkami pynów do pukania ust i obserwujc rónych zabawnych ludzi, dopóki matka znajdowaa si w polu mojego
widzenia. Jednak je li tylko – jake wane jest to „je li tylko” – niespodziewanie zajrzaa na chwil do innej alejki, gdy
tymczasem ja nadal przygldaem si plastikowym opakowaniom z misem, zastanawiajc si, jak teraz wyglda ta krowa,
je li tylko pobiega po owoce, kiedy ja ogldaem soiki z marynatami, je li tylko, innymi sowy, gdzie mi si zgubia, sytuacja zmieniaa si diametralnie. Moje ciao sztywniao,
w brzuchu zaczynay figlowa askoczce motylki, do oczu
napyway zy. Nieprzytomnie biegaem midzy pókami, nie
zwracajc uwagi na nic i na nikogo, ca istot skupiony na
poszukiwaniu matki. Gdy w ko cu znowu j dostrzegaem,
co, na szcz cie, zdarzao si zawsze, wiat natychmiast odzyskiwa normalne proporcje. Strach, to uczucie przeraajce

i potne niczym boa dusiciel, znika bez ladu. Doznawaem
gwatownego, ognistego wybuchu mio ci, uwielbienia, zachwytu i czuo ci dla mojej najdroszej matki, wybuchu, któremu towarzyszy krótki grzmot nienawi ci za ten przelotny
dotyk unicestwienia, na jaki mnie narazia. Oczywi cie, matka nigdy nie zdawaa sobie sprawy z egzystencjalnych burz,
jakie przeywaem, ze stanu Sturm und Drang, który na moment stawa si moim udziaem. eglowaa przez supermarket cakowicie nietknita uczuciem niepokoju co do mojego
miejsca pobytu, pewna, e kiedy dotrze do kasy, znajdzie
mnie u swego boku, bo przecie wa nie przy kasach leay
na pókach czekoladowe batoniki.
Nie przypominam sobie, ebym jako mae dziecko dostrzeg midzy moimi rodzicami rónic, któr mógbym
przypisa pci. Wiedziaem, e nie s identyczni, lecz dzielce
ich rónice nie znajdoway wyrazu w ustalonych, przypisanych rolach. Oboje obdarzali mnie czuo ci i wymierzali kary, jeeli zasza taka konieczno . W pierwszych latach mojego
dzieci stwa w Ottawie ojciec pracowa poza domem, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która to nazwa budzia wtedy
we mnie gboki podziw, natomiast matka pisaa w domu
prac magistersk z lingwistyki i filozofii. Nie miaem pojcia,
co robi w pracy ojciec, i dlatego wydawao mi si to bardzo
odlege, za to codziennie byem wiadkiem zmaga

matki

ze stosami grubych ksiek, wówczas jeszcze po hiszpa sku,
oraz produkcji niezliczonych kartek papieru, pokrytych jej
starannym pismem. Tematem pracy bya twórczo  hiszpa skiego filozofa, José Ortegi y Gasseta. Kiedy wyja motek,
podsuna mi go pod nos i powiedziaa, e natura motka,

jego istota (tak to nazwaa) jest okre lona przez jego funkcj.
Krótko mówic, motek jest motkiem, poniewa spenia
funkcj motka. O wiadczya, e jest to jedno z czoowych
spostrzee Ortegi y Gasseta, o fundamentalnym znaczeniu
dla jego filozofii, i e póniej zapoyczy je Heidegger. Doszedem do wniosku, e jest ono do  oczywiste i ja take
mógbym uraczy j podobnym spostrzeeniem, niemniej
wyraziem spodziewany podziw. Matka najwyraniej zajmowaa si skomplikowanymi, trudnymi kwestiami. Wziem
motek, wyszedem na dwór i wybiem kilka dziur na krawdzi naszego podjazdu, potwierdzajc istot i tosamo 
motka.
Uwaaem za wysoce prawdopodobne, e w czasie, gdy
matka siedziaa w domu i rozwaaa natur motków, ojciec
tkwi w biurze i zastanawia si nad rubokrtami. Tak czy
inaczej, ten stan, owo rozdwojenie, okazao si tymczasowe –
kilka lat póniej oboje pracowali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Równie pod innymi wzgldami moi rodzice byli trudni do
rozrónienia. O ile mi wiadomo, dzielili si obowizkami domowymi, chocia trudno byoby nazwa mnie wiarygodnym
wiadkiem, poniewa uciekaem na sam wzmiank o jakiejkolwiek pracy w domu, przeraony, e mogliby mnie o co
poprosi. Oboje byli kucharzami redniego lotu. Musz odda
sprawiedliwo  matce i przyzna, e niektóre potrawy wychodziy jej cakiem niele i e wykazywaa si wiksz wyobrani ni ojciec, który przez cae moje dzieci stwo bezskutecznie próbowa ugotowa jajko na mikko. Aby by naprawd sprawiedliwym, powinienem jednak doda, e robi
pyszne taco i wspania tortill de papas, omlet ziemniaczany.

W póniejszych latach to raczej on zajmowa si gotowaniem.
Na placówkach w Meksyku i na Kubie rodzice byli zachwyceni (ja take, gdy ich tam odwiedzaem), e maj kucharza
lub kuchark na stae.
W kwestii kar: dostawaem w tyek tylko wtedy, jeeli dopu ciem si jakiego naprawd ohydnego wykroczenia, a i tak
byy to raczej klapsy ni porzdne lanie. Karany, wrzeszczaem, jakby ywcem obdzierali mnie ze skóry, pobudzany wiadomo ci, e najwyszemu wymiarowi kary powinno towarzyszy najbardziej przeraajce i rozpaczliwe zawodzenie.
Kar t rodzice zastosowali nie wicej ni trzy razy, poza tym
nigdy nie podnie li na mnie rki. W szczególnych przypadkach, kiedy ojciec by naprawd rozgniewany i chcia mnie
dobitnie skarci, chwyta moj rk tu nad okciem, aby skupi moj ca uwag, i czasami zaciska palce, co troch bolao. Matka gniewaa si niezwykle rzadko, ale kiedy ju do
tego doszo, patrzya na mnie przenikliwie spod zmruonych
powiek i nie tyle mówia, ile syczaa przez zaci nite zby,
budzc w moim sercu prawdziwe przeraenie. Kiedy zdarzyo
mi si ogoli Lun, suczk matki, albo podpali ywopot ssiadów, wiedziaem, e posunem si za daleko i robiem
wszystko, co w mojej mocy, by odpokutowa przewiny, cierpic wewntrznie. Na szcz cie tylko kilka razy sprowokowaem jej gniew.
Rodzice wietnie si rozumieli i byli ze sob naprawd
szcz liwi. Szczerze mówic, nigdy nie widziaem tak dopasowanej, doskonale uzupeniajcej si pary. Matka bya osob
obdarzon darem wymowy. Ojciec by publikowanym poet.
Ona posiadaa zdyscyplinowany umys, który potrafi pracowa niezwykle intensywnie i wydajnie, umys zawsze otwarty

na wiat. On straci ojca, kiedy mia dziesi lat, i by podatnym na melancholi i zmiany nastrojów, kruchym czowiekiem, zdolnym nieustannie dziwi si i zachwyca wiatem.
Matka miaa optymistyczne usposobienie i kochaa sztuk,
która bya pokarmem dla jej duszy i mdro ci. Nigdy nie
mylia si w uczuciach. Ojciec i ja razem odkrywali my
pisarzy (na przykad niezwykego Dino Buzzatiego), i obaj
lubili my golfa, chocia rzadko dane nam byo cieszy si
t gr. Mam czarno-bia fotografi, przedstawiajc nas
obu na play gdzie we Francji – ojciec otacza mnie ramionami i nasze cztery rce trzymaj kij golfowy, którym
ojciec uczy mnie uderza. Obiektyw uchwyci mnie w chwili,
gdy we patrzyem, z u miechem na twarzy i jednym okiem
wyzierajcym spomidzy rozwichrzonych kosmyków dugich
wosów. To matka zostaa mianowana ambasadorem Kanady
na Kubie. To ona bya rozwaniejsza, bardziej skonna do
szukania owocnych, pragmatycznych kompromisów. Ojciec
tylko czasami zdradza szale cz odwag, ch chwytania
dnia, ycia ca gb.
Pamitam, e jako dziecko czasami wyobraaem sobie, i
musz dokonywa wyboru midzy rodzicami. Wisieli przybici
do krzyy i torturowani, a ja musiaem zdecydowa, które
z nich ma zosta przy yciu, albo moe to na mnie torturami
wymuszano decyzj, nie mog sobie przypomnie... Jeeli nawet za którym razem zdecydowaem, kto ma nadal y, to
dzi naprawd ju tego nie pamitam.
Ojciec, wtedy tumacz, redaktor i wydawca, w ostatniej
chwili zdecydowa si towarzyszy matce do Mexico City, dokd wybieraa si na regionaln konferencj szefów kanadyjskich placówek dyplomatycznych. Niecae pitna cie minut

po starcie z lotniska w Hawanie samolot stan w ogniu i run do Zatoki Meksyka skiej, podobny do pomiennej kuli.
Kiedy zdajemy sobie spraw, jak toczy si koo ycia, widzimy, e tragedia najcz ciej wkracza w nasze ycie zupenie
nagle, ale chyba wybiegam za daleko – najpierw musz opowiedzie o marchewce, pralkach i wielu innych rzeczach.
Chocia zdarzaj si godne uwagi wyjtki od reguy, zwykle
nie pamitamy, kiedy pierwszy raz co zrobili my, albo pamitamy tylko fakt powtarzania czynno ci, mamy wiadomo ,
e wykonali my j wielokrotnie. Tak wa nie przedstawia si
w moim przypadku sprawa gotowania marchewki. Caymi
popoudniami przygldaem si, jak gotuje si marchewka.
Dom, który wynajmowali my w Ottawie, by tak urzdzony, e z krzesa, na którym staem przy kuchence, mogem
zerkn przez rami i widzie matk pracujc przy swoim
biurku (albo raczej to ona, ze swojego krzesa, moga zerkn
przez rami i zobaczy mnie, wpatrzonego w garnek). Kiedy
marchewka bya ju kompletnie rozgotowana, co stwierdzaem za pomoc dugiego widelca do fondue, woaem go no,
a ona przychodzia, wylewaa zawarto  garnka do zlewu,
napeniaa go czyst wod i znowu stawiaa na kuchence.
Potem lekko cmokaa mnie w policzek i wracaa do pracy.
Byem ju do  duy, rozsdny i ostrony (nigdy nie zrobiem
sobie nic zego), aby moga pozostawi mi dokonanie wyboru
nastpnych twardych marchewek, grubych i pomara czowych, które wrzucaem do wody, zapocztkowujc cay spektakl od nowa. W czasie tych popoudniowych godzin moja
wyobrania wrzaa i pienia si jak gotujca si woda. Przeprowadzaem badania i dostrzegaem gbokie powizania

midzy pewnymi faktami. Matka mówia póniej, e fascynowaa mnie transformacja twardej materii w mikk – rzeczywi cie, od najmodszych lat proces przeobraania odgrywa kluczow rol w moim yciu. Poniewa rodzice byli dyplomatami, w dzieci stwie wiele razy zmieniaem szkoy,
jzyki, kraje i kontynenty, i nigdy nie wydawao mi si to
nienaturalne. Po kadej zmianie miaem okazj kreowa siebie
od nowa, przedstawia wiatu now fasad, grzebic dawne
bdy i faszywe przedstawienia faktów. Kiedy w tajemnicy
próbowaem ugotowa motek, zastanawiajc si, czy jego
podstawowa natura, jego istota (jej sowo), ulegnie przemianie. Gdy zaczem traci mleczne zby i dowiedziaem si,
e w ich miejscu wyrosn wiksze i trwalsze, potraktowaem
to jako pierwszy namacalny dowód na istnienie metamorfozy
w wiecie ludzi. Udao mi si ju zgromadzi informacje
o metamorfozie dnia i nocy, pogody, pór roku, ywno ci i odchodów, a nawet ycia i mierci, aby wymieni tylko par
przykadów, lecz sprawa zbów duo bardziej trafiaa mi do
przekonania, bya bowiem przejrzysta, jasna i nieodwracalna.
W moim mniemaniu ycie stanowio seri przemian, nastpujcych jedna po drugiej, bez ko ca.
Gotowanie marchewki porzuciem po odkryciu prania. Obserwacja prania rzucanego w t i tamt stron ostrymi szarpniciami bbna pralki automatycznej jest dla mnie przeyciem
najbardziej ze wszystkiego przypominajcym przynaleno 
do jakiego ko cioa. Niewtpliwie dziki niej zrodzio si
we mnie zainteresowanie muzeami. W skupieniu ledziem
kady krok absolucji prania, wszystkie stacje drogi krzyowej,
od brudu do zbawienia, ca t cudownie powtarzajc si

ekspozycj muzeum sztuki nowoczesnej. Zaczynao si od
tego, e matka oszukiwaa zatrzask pralki, wpychajc monet
midzy tyln cz  obudowy i pokrywy – taka bya cena biletu wstpu na wystaw, jamuna, jak naleao wrzuci do
puszki. Po piesznie wdrapywaem si na moj prywatn galeri, a t rol penia póka nad pralk. Matka wpychaa do
bbna brudne rzeczy, podobne do grzesznych dusz, wrzucanych do pieka. Proszek do prania osiada na nich niczym
nieg, miejscami warstw tak grub jak na równinie, gdzie
indziej cienk jak na skarpie – w ten sposób poznawaem
podstawowe tajniki sztuki malowania krajobrazu. Gorca
woda podnosia si powoli. Byo to dla mnie prawie fizyczne
doznanie, poniewa wa nie tak braem zwykle kpiel – siadaem w pustej wannie, drcy, a mocno ciepa woda podkradaa si centymetr po centymetrze, przykrywajc pokryte
gsi skórk ciao i dostarczajc mi rozkoszy tym wikszej,
im bardziej byem zmarznity. Woda zatrzymywaa si i nastpowa moment otrzewienia, ciche kliknicie, a potem zaczynao si wielkie, ceremonialne naboe stwo. Czerpaem
duchow przyjemno  z ogldania mechanicznych ruchów
prania, poddawanego konieczno ci suchania dziwnej homilii. W bbnie pralki szalao wzburzone morze, a may stateczek mojej duszy stawia czoo spienionym falom. By to zamknity w pojemniku ocean, w którym ja, wypluty przez
morskiego potwora Jonasz, swawoliem obok awicy skarpetek. By to take obraz, owoc szkoy najczystszego abstrakcyjnego ekspresjonizmu w najbardziej ulotnej, zmiennej formie. Potrafiem przesiedzie na póce cay cykl prania, obserwujc, jak ten agodniejszy od pierwowzoru, bardziej
zamaszysty Jackson Pollock oddaje si gorczkowej pracy

w swojej pracowni malarskiej. Odpryski czerwieni pojawiay
si po pasmach zieleni. Wybuchy bieli przymieway plamy
fioletu. Pi splecionych ze sob kolorów ta czyo cudowny
taniec, nim wreszcie zniky w niebieskich falach. Dramatyczne, zakrojone na wielk skal widowisko byo hojne i otwarte, prawdziwie ekumeniczne. Kiedy cykl prania dobiega ko ca, wicona woda si cofaa, wysysana przez pory bbna, a ja
miaem okazj ujrze rzeb przedstawiajc otcha , oprónione pieko. Wyprane rzeczy zaczynay wirowa, czuem, jak
woda odpywa, wyscza si ze mnie. Nagle dopadaa mnie
tropikalna burza. Czy bya to pokusa? Potem nastpna burza, lecz j take byem w stanie przetrwa. Wreszcie ostatnie
kliknicie i koniec. Woaem wtedy matk. Koszule, spódnice,
bluzki, bielizna, spodnie, skarpetki i ja sam wychodzili my
z pralki odnowieni, oczyszczeni z grzechów, przesiknici
wilgotn energi, roztaczajcy wokó siebie blask niczym
Chrystus, zmartwychwstajcy trzeciego dnia. A moneta, któr
matka wtykaa midzy pokryw i obudow pralki, naleaa
teraz do mnie!
Czy dzieci patrz w lustro? Zerkaj w szklan powierzchni
jedynie po to, eby sprawdzi, czy ich potargane, nieposuszne wosy osigny wymagany przez rodziców stopie uporzdkowania, czy take w jakim innym celu? Ja zerkaem
w lustro tylko z tego pierwszego powodu. Dlaczego miabym
kierowa si czym innym? Widziaem tam swoje odbicie,
odbicie dziecka, wic dlaczego miaoby mnie to interesowa?
Nie naleaem do dzieci, które zwykle chc wywrze na kim
dobre wraenie i którym zaley na opinii innych. wiat by
dla mnie jednym wielkim placem zabaw i nie zamierzaem

traci czasu, patrzc na odbicie jakiej jego cz ci. Czasami
na chwil przystawaem przed lustrem i robiem zabawne,
gupie miny – dwoma palcami obcigaem dolne powieki albo zadzieraem w gór koniuszek nosa. Ot i wszystko.
Dzieci stwo, podobnie jak mdro , to rodzaj emocji.
W pierwszych latach ycia uczucia s tym, co najgbiej zapada
w nasz pod wiadomo . To, co dostrzega oko, czyli wizualne
aspekty tych uczu, jest drugorzdne. Pewnie wa nie dlatego
nie mam adnych wspomnie zwizanych z lustrami, ubraniami, skór, ko czynami, ciaem, moim wasnym fizycznym
dziecicym „ja”. Wynika z tego, paradoksalnie, e byem wtedy
czym najbardziej zblionym do olbrzymiego, wiecznie ciekawego nowych wrae oka, oka emocjonalnego, zawsze rozgldajcego si dookoa i nie wiadomego samego siebie.
Opowie  o moim dzieci stwie byaby niepena, wrcz kaleka, gdybym nie wspomnia o telewizji (religia nigdy nie odgrywaa wanej roli w moim yciu, wic chyba dobrze bdzie
rozprawi si z t kwesti wa nie teraz, jak najwcze niej.
Ze wzmiank o Bogu po raz pierwszy zetknem si w piosence, któr piewali mi rodzice. Oto jej sowa:
II était un petit navire Qui

By raz sobie may stateczek,

n’avait jamais navigué

który nigdy nie wypyn na
morze.

Ohé ohé!

Ahoj, ahoj!

II entreprit un long voyage

Wreszcie wyruszy w dugi

Sur la mer Méditerranée

rejs po Morzu ródziemnym.

Ohé ohé!

Ahoj, ahoj!

Au bout de cinq à six

Po piciu lub sze ciu

semaines

tygodniach

Les vivres vinrent à manquer

Nie zostao ju nic do
jedzenia.

Ohé ohé!
On tira à la courte paille
Pour savoir qui serait mangé

Ahoj, ahoj!
eglarze postanowili cign
losy, eby dowiedzie si,
kogo zje .

Ohé ohé!

Ahoj, ahoj!

Le sort tomba sur le plus

Los wskaza najmodszego

jeune

marynarza

C’est donc lui qui sera mangé

To on mia zosta zjedzony.

Ohé ohé!

Ahoj, ahoj!

O Sainte Mère, O ma

O, Matko wita, o moja

patronne

opiekunko,

Empêche-les de me manger

Nie pozwól im mnie
pore.

Ohé ohé!

Ahoj, ahoj!

W ten sposób ko czya si piosenka. Kiedy wreszcie pojem jej sowa, kiedy po prostu wsuchaem si w nie, zaskoczy mnie nie radosny chórek marynarzy-kanibali, lecz
niezrozumiaa, niewyja niona pro ba w ostatniej zwrotce. Do
kogo skierowane byo to wezwanie? Kim bya owa wita
opiekunka? I czy odpowiedziaa na pro b? Czy mody marynarz zosta uratowany, czy zjedzony? Zanim religia stracia
jakiekolwiek znaczenie w moim yciu, kojarzya mi si wy-

cznie z moliwo ci ratunku, nadchodzcego w ostatniej
chwili. Gdy seria przey i do wiadcze u wiadomia mi, e
nie ma zbawiciela ani adnej szczególnej aski, adnego odejcia od tego, co ludzkie, e cierpienie trzeba po prostu wytrzyma, bo agodnieje tylko pod wpywem czasu, jeeli w ogóle
to si zdarza, wtedy Bóg sta si dla mnie czym w rodzaju
dyslektycznego psa, który ani nie szczeka, ani nie gryzie. Jestem
urodzonym ateist); w gruncie rzeczy nie daoby si chyba mówi o moim pokoleniu, nie wspominajc o telewizji.
Poznaem to zwierz niedugo po przeprowadzce do Kostaryki, chyba tu po moich pitych urodzinach. Telewizor nie
nalea do rodziców, ale zosta wypoyczony im przez ambasad. By to kawa mebla – due, cikie, haa liwe pudo
w drewnianej obudowie, którego nie sposób byo nie zauway. Zaleg w dziennym pokoju, zajmujc jedn trzeci jego
powierzchni i akurat ten kt, w którym najbardziej lubiem
si bawi. Gdy ujrzaem go po raz pierwszy, nie spa i y
wasnym yciem. Wszedem wa nie do pokoju, nie wiadomy, e w naszym mieszkaniu pojawi si intruz, a bestia, wyczuwajc moj obecno , zwrócia si w moim kierunku. Zamarem, wpatrzony w jej szerok, pask, oywion twarz.
Z ca pewno ci rzucibym si do ucieczki, gdyby nie widok
rodziców, którzy chwil wcze niej zainstalowali to co i teraz
siedzieli przed nim, obojtni i bynajmniej nie przeraeni. Spojrzeli na mnie, u miechnli si i powiedzieli jakie sowa, których naturalnie w ogóle nie usyszaem. Uznaem telewizor za
jaki szczególny rodzaj czworonogiego zwierzcia – duego,
przysadzistego psa o sterczcych uszach i bardzo dugim, cienkim ogonie (w tamtym okresie wci wydawao mi si, e

ruch zawsze oznacza ycie. Traktowaem odkurzacz – dalekiego krewnego sonia – i pralk – kuzynk szopa pracza – z najwikszym szacunkiem. Fakt, e moja matka odnosia si do
nich chodno i bezceremonialnie, napenia mnie skrywanym
oburzeniem. Kiedy wychodzia z domu, gaskaem je i caowaem, szepczc sowa zachwytu i podziwu). Jednak chocia
lubiem wikszo  zwierzt, do telewizora przekonaem si
dopiero po pewnym czasie. Jego wielko  i zachowanie sprawiay, e czuem si nieswojo. Odnosiem wraenie, e telewizor jest nieczuym egoist, w przeciwie stwie do pralki.
Mino wiele lat, nim polubiem telewizj i przez cay ten czas
tylko dwa razy padem ofiar jej hipnotycznego wpywu. Wolaem godzinami koysa si w fotelu na biegunach, suchajc
muzyki i marzc, z ulubionym króliczkiem na kolanach.
KIEDY TELEWIZJA ZAFASCYNOWAA MNIE
PIERWSZY RAZ JAKO DZIECKO:
1) Nie pamitam, kiedy zdaem sobie spraw, e istnieje
mio  i po raz pierwszy w peni u wiadomiem sobie dziaanie tej siy w wiecie ludzi. Nie ulega wtpliwo ci, e otrzymywaem mio , zanim zaczem j odwzajemnia, i e odwzajemniaem j, nim odkryem jej imi. Nie przypominam
sobie jednak, w jakim momencie moje uczucia – och, tu jeste!
Tak si ciesz! Jeeli umiechniesz si, odpowiem umiechem;
chc ci dotyka, chc by z tob, nie puszczaj mojej doni –
straciy anonimow osonk i na dobre weszy do sownika
mojego umysu. Pamitam tylko, e to wa nie telewizja sformalizowaa moje pojcie mio ci, skrystalizowaa i ujednolicia w ksztat teorii to, co odczuwaem.

