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jego płuca wypełniły się dymem.
który przeszedł przez wo-
reczki zwane pęcherzykami. 
to one wchłaniają substan-

cję znaną jako thc lub 
tetrahydrokannabinol.

thc oraz inne substancje, 
zwane kannabinoidami (cbn), 
zostały przeniesione przez 

krew do mózgu, gdzie weszły 
w reakcję z naturalnym związ-
kiem chemicznym, anandamidem.

thc i cbn są dopasowane 
do receptorów ananda-

midu jak klucz do zamka.

połączenie tych substancji 
wywołuje różne efekty, któ-
rych ów konopny pionier 

doświadczył niemal od razu.



27

przekazywany i spożywany… …ku czci śiwy i z okazji 
nadejścia wiosny.

wyznawcy śiwy przynosili 
mu różne datki: kwiaty, owoce, mleko 

i bhang.
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przygotowują je do palenia, 
rozdrabniając na małe 

kawałki.

ciach 
ciach

to pozwala na rozpalenie ich 
z użyciem jednej zapałki.

kruch 
kruch

chillum to jedna z naj-
starszych fajek na 

świecie. jest prosta, bez 
żadnych zaokrągleń, 
i robi się ją z kamienia, 
drewna, rogów, a nawet 

z roślinnych tykw.

komora, w której 
gromadzi się mocno 

rozgrzany dym

szmatka chroniąca 
przed oparzeniem

wciąga dym

komora 
chłodząca, 
utworzona 

z dłoni

nabita 
konopiami
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zmuszono więc do 
codziennego palenia 

małpę, rezusa.

181 inhalacji 
w osiem miesięcy.

potem dokonano jej sekcji.

masz coś?

autopsja nie ujawniła żad-
nych patologicznych zmian.

wyglą-
da nor-
malnie.
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miejscowa ludność od 
dawna znała liczne rośliny 

psychodeliczne.

pejotl

grzybki 
psylocybinowe

ich kultura miała wykształcone 
wzorce konsumpcji substancji 

zmieniających świadomość.

odkrycie, że konopie również 
działają w ten sposób, było 

nieuniknione.
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w 1850 roku meksyk w końcu 
skatalogował tę roślinę 

jako cannabis sativa.

to także epoka pierwszych 
skrętów – konopi zro-
lowanej w papierosa.

podawanie sobie skrętów stało się towarzyską rozrywką.

kaszl!
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towarzyszyła jej jednak zła reputacja.

och, 
widziałam 

to już.
ludzie 

zmieniają 
się od te-

go w…

mor-
derców, 

maniaków, 
satanistów.

krew
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el paso, teksas, 1914 bijatyka pomiędzy białymi teksań-
czykami i imigrantami z meksyku.

w końcu: dość tego, 
chłopaki!

przy imigrantach policjan-
ci znajdują konopie.



78

początkowo konopie go nie interesowały.

głównym celem nowego biura było 
rozwiązanie problemu z heroiną.

wspierały go firmy 
farmaceutyczne.

w zgodzie z nowym 
prawem tylko one 
mogły ją legalnie 

produkować.
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kiedy na miejscu zjawiła się policja, cała 
rodzina była pogrążona w szaleństwie.

oszaleli do cna, 
nie dało się ich 
już odratować.

wdowa 
i czwórka 

dzieci.

nie da się ich z te-
go wyciągnąć.
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„śmiali się ze mnie”. „szydzili”.

„mama przyniosła nóż”… „…i odcięła mi rękę”.

ona… szloch… od-
cięła mi rękę 

nożem.
mamusia obcięła 

mi obie ręce.
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pierwszy badany: dwa 
skręty z marihuaną 

w ciągu 40 minut.

dopal
oba.

głowa mi 
spuchła!

i mam opuch-
nięte dłonie.

tu mam głowę, 
a tu czaszkę.

widzę te-
raz czaszki.

jezusie! właś-
nie przeszły 

jakieś nogi!

czemu tak 
szły?

czyje to by-
ły nogi?

halucynacje paranoiczne.




