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Błogi czas drzemki 

 

 

Myślę, że drzemka stanowi jedną z niewielu rzeczy, których nienawidziłem w dzieciństwie. 

Jednym z powodów tej głębokiej niechęci był fakt, że szybko pojąłem, iż jest to wymysł 

dorosłych. I wbrew słowom matki, drzemka wcale nie służy dobru dziecka. Zaobserwowano, 

że dziecko, które jest zdenerwowane, dąży do powiększenia swojego terytorium i przez to 

staje się nieposkromione. Prowadzi to do nieuniknionego zderzenia ze światem dorosłych, 

tak uwielbiających porządek. Musi więc zostać uciszone, lecz tylko sen jest w stanie 

uspokoić tę małą bestię. Niemniej jednak z czasem drzemka stała się jednym z atrybutów 

dzieciństwa. Wszyscy z pewną nostalgią wspominamy moment, w którym odrywano nas od 

zabawy w jej najlepszym momencie. Jako że dziecko kwestionuje sen, który dla niego 

wydaje się być czasem wykradzionym z życia, żeby przekonać je do położenia się, używamy 

wszelkich możliwych metod. W nocy, żeby wróciło do łóżka, opowiadamy mu, że trzeba 

zamknąć oczy, by spotkać się z innymi w niewidzialnym kraju. Pokazujemy mu uśpione 

miasto za oknem, by mogło je podziwiać. To prawda, że miasteczko pogrążone we śnie może 

pobudzić wyobraźnię dziecka, które zawsze oglądało je w ruchu. Chce się dowiedzieć, 

dlaczego to wszystko nie dzieje się w południe. Tłumaczymy mu, że miasto nie zdoła zasnąć, 

dopóki ono samo się nie położy, stąd obowiązkowa drzemka. Jednak dla takiego dziecka jak 

ja zmęczenie nie było oczywistym stanem. Takim dzieciom zmęczenie jest obce. To wymysł 

tak samo sztuczny jak przyszłość czy przeszłość. Przestrzeń dziecka składa się z danej chwili, 

a zmęczenie jest niedoskonałością dorosłego ciała. Z czasem coraz bardziej oddalam się od 

tego błogosławionego okresu, w którym mogłem bawić się w nieskończoność. Wtedy nie 

liczyły się dni ani godziny. Ludzie i zwierzęta męczyli się szybciej ode mnie. Wirowałem jak 

derwisz. Ten sam stan upojenia odnajdywałem w snach. Nie odróżniałem już snu od 

rzeczywistości. Dorośli zdawali się być bezsilni wobec mnie. Na długo przed kinem 

Truffauta moja matka znała technikę nocy amerykańskiej, która polega na uzyskaniu efektu 

nocy w biały dzień. Musiała tylko zasłonić okna. Wiedząc, że jestem cwany i mam obsesję na 

punkcie logiki (nasze spory trwały nieskończenie), kazała pozatykać każdą możliwą 

szczelinkę, by uniemożliwić najmniejszemu promykowi słońca przedostanie się do mojego 

pokoju. A jeśli niefortunnie zapomniała choćby o jednej szczelinie, zaczynałem drzeć się 
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wniebogłosy aż poruszyłem całe sąsiedztwo, które spieszyło, by ujrzeć torturowane dziecko. 

Głaskaniem i czułymi słówkami udawało się jej mnie uspokoić. Kiedy uzyskała już efekt 

nocy amerykańskiej, pozostawał najtrudniejszy etap: sen w rzeczy samej. Najpierw szklanka 

mleka, które koniecznie musiało być ciepłe i posłodzone – innego nie uznawałem, w 

przeciwieństwie do dziecka z Ameryki Północnej, które pije je na zimno i bez cukru, co już 

tworzyło przepaść między nami. Jeśli czułem się ociężały po mleku, nie umiałem zasnąć 

inaczej niż tylko na piersi mojej matki, słuchając diabelskich historii. Kiedy się budziłem, 

okna były już odsłonięte, a światło dzienne wypełniało pokój. Nie mogłem uwierzyć, że 

spałem. Ten moment nie zostawiał śladów w mojej pamięci, sen nie miał dla mnie żadnej 

wartości. Dorośli śpią, ponieważ nazajutrz czeka ich praca. Później, jako nastolatek musiałem 

spać, by być wypoczętym i pełnym energii podczas lekcji następnego dnia. Nasz sen zawsze 

jest przez kogoś kontrolowany. Tak naprawdę drzemki zaznałem na obczyźnie. To w 

Montrealu miałem ochotę spać w biały dzień. Sen to cudowna maszyna umożliwiająca 

przyspieszenie czasu. Moje sny za dnia wydawały się radośniejsze i żywsze niż te w ciągu 

nocy. Spieszyłem się z powrotem do domu. Zasłaniałem okno (przyzwyczajenie z 

dzieciństwa), zanim zatopiłem się w białej i świeżej pościeli. Moim jedynym luksusem w 

tym odrażającym pokoju była właśnie ta czysta i świeża pościel. Czułem się jakbym pływał 

w rzece, mającej swoje źródło we wczesnym dzieciństwie. Ledwo skłoniłem głowę na 

poduszce, drugą nogą byłem już w innym świecie. Zdarzało mi się nawet spać aż do późnej 

nocy, co nie jest dobre, ponieważ każda za długa drzemka kończy się koszmarami. Poważnie 

myślałem o tym, ile miejsca sen zajmował w moim ówczesnym życiu. Długo po tym 

dowiedziałem się, że najzwyczajniej popadłem w depresję. A jednak mimo to nigdy nie 

byłem równie szczęśliwy, zawsze gotowy na powrót do świata, w którym nie ma policjanta, 

celnika ani strażnika. Moim zdaniem (które różni się od opinii psychologa) byłem w trakcie 

regeneracji sił po dekadzie pełnej strachu, spędzonej na walce przeciw dyktatorowi, którego 

nigdy wcześniej nie spotkałem. W Port-au-Prince, w dzielnicach, w których mieszkałem, 

zawsze było za gorąco, a dom był przepełniony. Wszędzie można było natknąć się na 

śpiących: w kuchni, w pokoju, na korytarzu. W efekcie spało się krótko i źle. Nieustannie 

zaniepokojony, wiecznie niezaspokojony niczym wojownik w przededniu decydującej bitwy. 
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