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POLIMEX Forwarding Inc.
27 Selby Rd., Brampton, Ontario, L6W 1K5

PACZKI DO POLSKI

Firma s³u¿¹ca Polakom w Kanadzie od 1982 roku

BEZPIECZEŃSTWO i TERMINOWA DOSTAWA
najpewniej, najszybciej, najtaniej

Polski Sklep “Zofia”
3958 Fraser Street

Vancouver
tel. 604-874-3338
fax 604-430-6849

CanPol Deli
3026 Flint Street
Port Coquitlam

tel. 604-945-4420

Nickel’s Bky & Krakus Deli
10725 King George Hwy

Surrey
tel. 604-583-0466
fax 604-583-0429

tel. biuro (604) 931-7227
tel. cell    (604) 727- 8008

SPRZEDA¿ I KUPNO NIERUCHOMOŒCI 

ANDRZEJ WRZOSEK
PARK GEORGIA REALTY 

Bezp³atna pomoc przy:
•wyszukiwaniu i zakupie nieruchomoœci
•uzyskiwaniu po¿yczki na najlepszych 
 warunkach
•wycenie nieruchomoœci
•za³atwianiu formalnoœci prawnych

Fachowa pomoc przy sprzeda¿y nieruchomoœci

MAREK LEŚNIEWSKI

DUŻY WYBÓR UŻYWANYCH SAMOCHODÓW 
1560 KINGSWAY
VANCOUVER, BC

TEL. 604-551-1009
www.mlmotors.net
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  Podziwiamy zmys³owe twarze, re-
fleksyjne oblicza, subtelne spojrzenia, 
szlachetne rysy, pos¹gowe sylwetki 
artystów, sportowców, dziennikarzy. 
Tym bardziej podziwiamy, im bar-
dziej zachwycaj¹ nas swym kunsztem. 
Piêkniej¹ z dnia na dzieñ, mo¿na by 
rzec. Znacz¹cy wp³yw na estetyczne 
oceny bliŸnich ma, jak widaæ, wartoœæ 
ich dzie³a. Dzie³o przemawia, dzie³o 
œwiadczy, dzie³o to on, on to jego 
dzie³o. Wp³yw dzie³a jest niekiedy tak 
ogromny, ¿e zaczynamy dostrzegaæ 
piêkno nawet w defektach fizycznych 
twórcy. Okazuje siê, ¿e piêkna dusza 
nie tyle triumfuje nad niepiêknym cia-
³em, ile raczej samo cia³o czyni piêk-
nym. Wniosek z tego p³ynie oczywis-
ty: gdy dusza brzydnie, brzydnie i cia-
³o. A dusza brzydnie, kiedy tworzy 
brzydko. 
  Swojego czasu doœæ ³adna i sympa-
tyczna dziennikarka zbrzyd³a niespo-

dziewanie. Pojawiaj¹c siê na bilbor-
dzie reklamowym z plastrem kie³basy 
na widelcu. Uœmiech niby ten sam, 
starannie zaczesane w³osy te same, 
a jednak jakieœ odpychaj¹ce i obrzyd-
liwe. W jednej chwili zapomnia³em o 
dotychczasowych, raczej niewielkich, 
dokonaniach dziennikarki. Zdaje siê, 
¿e odsuniêto j¹ wtedy od programu, 
który prowadzi³a. Teraz na nowo bry-
luje w telewizji, ale ju¿ nie mogê jej
ogl¹daæ bez kojarzenia z kie³bas¹. Wy-
³¹cznie z kie³bas¹. - O nie, kie³basa! 
- wrzeszczê i prze³¹czam telewizor na 
inny kana³.
  Ostatnio przybywa znanych twarzy 
na obrazkach reklamowych, a wraz 
z nimi roœnie konsternacja. Twarz 
trochê dla polskiej sztuki zas³u¿ona, 
emanuj¹ca dot¹d inteligencj¹ i trzeŸ-
wym wejrzeniem, œmieje siê g³upa-
wo, zachêcaj¹c do zaci¹gniêcia kre-
dytu w banku. Zaprawdê powiadam 
wam, nie widzieliœcie bardziej idio-
tycznej gêby. Z szacunku dla dotych-
czasowego dorobku nie wymieniam 
nazwiska. Chuck Norris zachêca do 
skorzystania z oferty innego banku, 
aktor ¯mijewski radzi wzi¹æ po¿ycz-
kê w kasie po¿yczkowej, popularna 
aktorka poleca rewelacyjn¹ farbê do 
w³osów, znany siatkarz oblizuje siê na 

widok jakiegoœ budyniu w pude³ku 
o pojemnoœci jednej ³y¿ki. Nieœmia³y 
Ma³ysz znów coœ niedawno zachwa-
la³. Te¿ wyda³ siê jakiœ bidny i este-
tycznie ¿a³osny. 
  Rodzi siê pytanie, kiedy dusza decy-
duje brzydko. Najczêœciej chyba wów-
czas, gdy siê prostytuuje. Konsekwen-
cj¹ sprostytuowanej duszy jest sprosty-
tuowane cia³o, zaœ cia³o sprostytuowa-
ne to cia³o oszpecone. Móg³by ktoœ
powiedzieæ, ¿e prostytuujemy siê nie-
mal wszyscy, zatrudniaj¹c siê gdzie-
kolwiek, i nie ma znaczenia czy do-
stajemy grosze, czy miliony, czy od-
dajemy siê z pasj¹, czy bez entuzjaz-
mu, To prawda, mo¿na nawet dodaæ, 
¿e i zatrudniaj¹cy siê prostytuuj¹, s¹ 
przecie¿ stron¹ tego samego aktu, a 
ich lepsze samopoczucie nie zmienia 
istoty rzeczy.     
  Jest jednak jakaœ ró¿nica pomiêdzy 
prostytuuj¹cym siê pod przymusem 

i prostytuuj¹cym siê z w³asnej woli. 
Dla powszechnego odczuwania nawet 
ogromna. Oddawanie siê w jakiejkol-
wiek formie celu zdobycia podstawo-
wych œrodków do ¿ycia dla najbli¿-
szych, postrzegane jest wrêcz jako bo-
haterstwo, które nie tylko nie szpeci
duszy, lecz j¹ upiêksza. Sonia na przy-
k³ad, ratuj¹ca rodzinê przed g³odem, 
wyda³a siê Raskolnikowi jeszcze piêk-
niejsza. 
   Zatem prawdziwa prostytucja jest 
prostytucj¹ dobrowoln¹. Po czym ja 
rozpoznaæ? Najproœciej po tym, ¿e jej 
celem nie jest zdobycie podstawowych 
œrodków do ¿ycia, lecz  materialny luk-
sus. Nadmierne p³awienie siê w materii 
niestety oszpeca ducha. A oszpecony 
duch, jak siê rzek³o, okrutnie szpeci 
cia³o. Oczywiœcie luksusowo sprosty-
tuowani siê broni¹. Jeœli ju¿ mamy siê 
sprzedawaæ, mówi¹, to przynajmniej 
za przyzwoit¹ cenê. No i staæ nas na 
operacjê plastyczn¹, przypudrowanie 
nosów, rzucenie ró¿u na policzki, 
dziêki czemu nadal wygl¹damy. Niby 
prawda, dla nas jednak, ostatnich na-
iwniaków kalokagatii, wygl¹daj¹ jak 
Chuck Norris w kapeluszu przed 
bankiem i ta od kie³basy w makija¿u 
wokó³gêbnym, czyli  jak zwyczajne… 
policzki zza krzaka.   

Kalokagatia
ANDRZEJ KWIATEK


