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W cieniu drzemki 

 

 

 Wydaje mi się, że drzemka była jedną z nielicznych rzeczy, których w dzieciństwie nie 

cierpiałem. Jedną z przyczyn tej awersji było szybkie zrozumienie, że drzemka jest wynalazkiem 

dorosłych. I wbrew temu, co mówi mama, wcale nie jest dla dobra dziecka. Stwierdzono, że 

zdenerwowane dziecko dąży do powiększenia swojego terytorium. W ten sposób staje się nie do 

opanowania. Stąd właśnie bierze się nieuniknione starcie z zakochanym w porządku światem 

dorosłych. Trzeba zatem poskromić dziecko, niczym młodego kota, a tylko sen może je uspokoić. 

Mimo wszystko drzemka stała się z czasem jednym z nieodłącznych elementów dzieciństwa. Każdy 

z nas z pewną nostalgią wspomina moment, w którym miało się wrażenie, jakby coś zatrzymywało 

nas w pełnym pędzie. Jako że dziecko podważa konieczność snu, który traktuje jako czas 

skradziony życiu, aby przekonać je do położenia się, używamy wszelkich możliwych forteli. Nocą, 

żeby nakłonić je do powrotu do łóżka, opowiadamy, że trzeba zamknąć oczy, jeśli chce się dołączyć 

do innych ludzi w niewidzialnym świecie. Pokazujemy mu przez okno uśpione miasto. To prawda, 

że małe, ogarnięte snem miasto może podziałać na wyobraźnię dziecka, które zawsze widziało je w 

biegu. Chce ono wiedzieć, dlaczego w południe nie dzieje się tak samo. Dajemy mu więc do 

zrozumienia, że miasto nie będzie mogło zasnąć, póki ono będzie na nogach. Stąd konieczność 

drzemki. Jednak dla dziecka, którym byłem, zmęczenie było stanem niewyobrażalnym. W moich 

oczach pozostawało niewiadomą. Było pojęciem tak sztucznym, jak przyszłość i przeszłość. Moja 

przestrzeń ograniczała się do teraźniejszości. A zmęczenie było słabością ciała dorosłych. W tym 

szczęśliwym czasie, który staje się dla mnie coraz bardziej odległy, czułem, że mogę bawić się bez 

wytchnienia aż do końca czasu. Godziny i dni nic nie znaczyły. Ludzie i zwierzęta męczyli się 

szybciej ode mnie. Wirowałem jak derwisz. To samo upojenie odnajdywałem w snach. Nie 

odróżniałem już snu od jawy. Dorośli popadali w rozpacz, nie dając rady mnie zatrzymać. Na długo 

przed filmami Truffauta moja matka znała technikę nocy amerykańskiej, polegającą na stworzeniu 

nocy w środku dnia. Musiała tylko zasłonić okna. Znając mój spryt i obsesję na punkcie logiki 

(wszak nasze dyskusje nie miały końca), zatykała każdą szczelinę, by nawet najmniejszy promień 

słońca nie mógł wedrzeć się do pokoju. A jeśli nieszczęśliwie o jakiejś zapomniała, zaczynałem 

wrzeszczeć, alarmując wszystkich sąsiadów, którzy spieszyli na ratunek torturowanemu dziecku. 

Dopiero po dłuższej chwili przytulania i czułych słów udawało się mnie uspokoić. Po nastaniu nocy 
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amerykańskiej nadchodził czas na najtrudniejszy etap: sen. Zaczynało się od szklanki mleka, które 

tolerowałem tylko, jeśli było ciepłe i słodkie, w przeciwieństwie do dzieci z Ameryki Północnej, 

które piją je na zimno i bez cukru, co już tworzy między nami pewną przepaść. Chociaż po jego 

wypiciu ogarniała mnie pewna błogość, mogłem usnąć jedynie zatracony w matczynych piersiach, 

słuchając historii o diabłach. Kiedy się budziłem, okna były już otwarte i jasny dzień wypełniał mój 

pokój. Nie mogłem uwierzyć, że spałem. Ta chwila nie zachowywała się w mojej pamięci, gdyż sen 

nie miał dla mnie żadnej wartości. Dorośli śpią, bo następnego dnia muszą iść do pracy. Później, 

jako nastolatek, musiałem spać, aby nazajutrz w szkole być w pełni sił. Zawsze śpimy dla kogoś od 

nas ważniejszego. Tak naprawdę, drzemkę poznałem na wygnaniu. To właśnie w Montrealu miałem 

ochotę spać w środku dnia. Sen jest bowiem cudownym wehikułem, który pozwala przenosić się w 

czasie. Senne wizje, które miałem za dnia, zdawały się radośniejsze i bardziej żywe niż te, które 

pojawiały się w nocy. Spieszyłem się, by do nich powrócić. Zasłaniałem okno (przyzwyczajenie z 

dzieciństwa) i zanurzałem się w świeżej, białej pościeli. Był to mój jedyny luksus w tamtym 

obskurnym pokoju – czysta, świeża pościel. Zdawało mi się, że pływam w rzece, której źródła 

znajdują się gdzieś we wczesnym dzieciństwie. Ledwie kładłem głowę na poduszce, zapadałem się 

w inny świat. Zdarzało się, że spałem do późnej nocy, choć jest to błąd, ponieważ zbyt długa 

drzemka zawsze kończy się koszmarami. Poważnie rozmyślałem nad tym, ile miejsca zajmował sen 

w moim ówczesnym życiu. Dużo później dowiedziałem się, że po prostu cierpiałem na depresję. 

Mimo to nigdy nie byłem tak szczęśliwy, wciąż gotowy, by ponownie znaleźć się w świecie bez 

policjantów, celników i dozorców. Moim zdaniem (które odbiega od opinii psychologa) 

odzyskiwałem wówczas siły po pełnej niepokoju dekadzie spędzonej na walce z dyktatorem, 

którego nigdy nie spotkałem. W Port-au-Prince, w dzielnicach, w których mieszkałem, zawsze było 

zbyt gorąco, a w domu zbyt tłoczno. Wszędzie można było natknąć się na śpiących ludzi: w 

sypialniach, w kuchni, w korytarzu. W efekcie spało się mało i źle. W ciągłym niepokoju, wciąż 

niewystarczająco, jak wojownik w przededniu decydującej walki. 
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