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  Mi³e Aha!

  Drukowanie œwiêtojebliwych popi-
sów literackich pañ Stasza³ek i Gro-
mek to ju¿ jawna popelina. 
  Agnieszka tu nie mieszka, mamrocze 
o wspó³czesnych talizmanach w po-
staci tatua¿y maj¹cych g³êbsze odnie-
sienia. Wyg³upy œwiata popkultury i 
zwyk³y szpan zaæmily komórki móz-
gowe pani Agnieszki. W ka¿dym wie-
ku mo¿na to zrobiæ – uroczo dodaje 
ze œwietnym samopoczuciem. Zapo-
mina zupe³nie, ¿e œwiat pieni¹dza robi 
sobie zgrywy, [twierdz¹c ¿e] te tatua¿e 
s¹ jednorazowe. Ale g³upków nie bra-
kuje. Po latach bêd¹ bili g³ow¹ w œcia-
nê, co zrobili. Skóra mniej elastyczna 
przekszta³ca taki tatua¿ w odruch wy-
miotny i obraz powiêkszonego czer-
niaka.
  To chyba zdjêcie samej Agnieszki, 
gdzie prezentuje ten kicz – wymiotny 
tatua¿. Jak ona mog³a sobie to zrobiæ? 
To wyj¹tkowy pustak, to prawda, ale 
nic nie t³umaczy a¿ takiego zaniku
mózgu. Na sam widok mo¿na dostaæ 

  Zamieszczone tu teksty ukaza³y siê 
ponad szeœæ lat temu, wywo³uj¹c ¿yw¹ 
reakcjê czytelniczki (nazwisko znane 
redakcji), która przys³a³a ujmuj¹cy po-
lemiczn¹ pasj¹ i jêdrnoœci¹ jêzyka list, 
w którym wyrazi³a swoje stanowisko 
wobec tatua¿u i wegetarianizmu.
 Po szeœcioletnim zastanowieniu rada 
starszych uzna³a, ¿e merytoryczna 
czêœæ listu zas³uguje na tak¹ sam¹ 
uwagê jak teksty, do których siê odnosi 
i powinna byæ opublikowna. Oto ona.

potê¿nej biegunki. Ciekawa jestem,
gdzie s¹ te nastêpne tatua¿e, bo ten na 
plecach powy¿ej dupy to doskona³e
miejsce, bo Agnieszka ma najwyraŸ-
niej w dupie swój wygl¹d.
   Ale co tam Agnieszka, to tylko 
smarkate wyg³upy. Lepszy poziom 
sadzi Gromek. Ta mnie ju¿ wkurwi³a,
bo poucza mnie o wy¿szoœci wegeta-
rianizmu nad moim wpierdalaniem 
miêsa. Daje wskazówki i informuje, ¿e 
nie wolno zabijaæ zwierz¹t hodowla-
nych, bo je to boli, a przy tym wygl¹d
fatalny. Takie to niehumanitarne. I ta 
zblazowana krowa Asia wie, co lep-
sze dla spo³eczeñstwa. Ju¿ darmozjad
babciê i mamusiê nauczy³ gotowaæ 
specjalne dania dla królowej moral-
noœci buddyzmu. By³am w wielu miej-
scach, ostatnio w Hongkongu. Taka 
sama pruderia i propaganda zbierania 
szmalu. A moralnoœci w tej dziedzidzie
to Asia jeszcze mo¿e nie doœwiad-
czy³a. Mo¿e kiedyœ, i wtedy sobie po-
oddycha mniej regularnie w swoich 
æwiczeniach.

Olga A.

   Czy naprawdê musimy byæ takimi 
hipokrytami i wmawiaæ dzieciom, ¿e 
œwinka uœmiecha siê promiennie, a za-
raz potem dobrowolnie k³adzie swoja 
g³owê pod topór rzeŸnika?

Zapytajmy siebie, 
co rzeczywiœcie jest najlepsze, 

a nie co jest w zwyczaju. 
Pokochajmy umiar – 

bądźmy sprawiedliwi – 
powstrzymajmy siê od rozlewu 

krwi.
Seneka

   Temat przemys³u miêsnego i okrut-
nego procederu uœmiercania zwierz¹t 
jest skrupulatnie omijany przez ludzkie 
umys³y. Mówi siê o nim dopiero, gdy 
powstaje bezpoœrednie zagro¿enie dla 
cz³owieka, np. w postaci BSE, ptasiej
grypy, czy te¿ przy okazji skandali 
zwi¹zanych z nieuczciwoœci¹ zak³a-
dów miêsnych wobec swoich klien-
tów. A zagro¿enie istnieje nieprzerwa-
nie, odk¹d cz³owiek zacz¹³ konsumo-
waæ miêso ponad miarê. Przed II woj-
n¹ œwiatow¹ jadano miêso raz w ty-
godniu tylko w bogatych domach, 
ch³opi i ludzie mniej zamo¿ni jedli
miêso od œwiêta. Moje pokolenie opy-
cha siê hamburgerami i gyrosem co-
dziennie.
  W naszej kulturze tkwi z³udne prze-
konanie, ¿e Bóg stworzy³ Ziemiê dla
cz³owieka i nakaza³ mu „czyniæ j¹ so-
bie poddan¹”. Dalsze utrzymywanie 
podobnych iluzji grozi nieuniknion¹ 
katastrof¹. Moim wielkim pragnieniem
jest, by ludzie uœwiadomili sobie, ¿e
s¹ tylko czêœci¹ tego œwiata, nie maj¹ 
Ziemi w posiadaniu.
  S¹dzê ¿e wiêkszoœæ miêso¿erców 
porzuci³aby jedzenie czuj¹cych istot 
po jednej wizycie w rzeŸni. Ciekawi 
mnie, ilu ludzi jad³oby miêsko, gdyby
musieli w³asnorêcznie uœmiercaæ zwie-
rzêta? Zmagaæ siê z ich skowytem, lê-
kiem i walk¹ o ¿ycie a¿ do krwawe-
go koñca. Czy mogliby wówczas spaæ 
spokojnie, tak jak teraz, gdy kupuj¹ 
przetwory miêsne po prostu w skle-
pie, zapakowane i pachn¹ce? A mo¿e 
wiêkszoœci ludzi wystarczy przekona- 
nie, ¿e zwierzêta s¹ zabijane bezbo-
leœnie? Jeœli nawet tak by by³o, to czy 
mo¿e to byæ usprawiedliwienie dla 
pozbawiania ich ¿ycia?

Jeœli uważacie, że urodziliœcie siê 
do takiego pożywienia, 

jakie chcielibyœcie jadać, 
to sami zabijajcie tê zwierzynê. 

Lecz róbcie to własnorêcznie, 
bez pomocy tasaka, młota 

czy topora – tak jak czynią to wilki, 
niedźwiedzie i lwy, które zabijają 

i od razu zjadają. Spróbujcie 
rozszarpać wołu własnymi zêbami, 

rozedrzyjcie wieprza, jagniê czy 
zająca na kawałki i pożerajcie je 

tak, jak czynią to tamte drapieżniki. 
Plutarch

  Mój wegetarianizm zacz¹³ kie³ko-
waæ gdy mia³am oko³o 13 lat. Wów-
czas to pierwszy raz w moim umyœle 
pojawi³ siê sprzeciw wobec zabijania 
zwierz¹t. By³ to czas, kiedy w telewizji
emitowano w sobotê program „Ani-
mals”, tworzony przez cudownie em-
patycznych ludzi. Pewnego razu poka-
zano sceny z rzeŸni, obrazuj¹ce w jaki
sposób cz³owiek obchodzi siê ze œwi-
niami prowadzonymi na rzeŸ. Kwik
zrozpaczonych œwiñ wstrz¹sn¹³ mn¹ 
tak mocno, ¿e postanowi³am nie przy-
czyniaæ siê do podobnej katorgi. Nies-
tety, strach mojej matki przed wszel-
kimi zmianami kulinarnymi by³ sil-
niejszy ni¿ moje argumenty. Dopiero 
trzy lata póŸniej uda³o mi siê postawiæ 
na swoim. Podjêta wówczas decyzja
by³a spowodowana jednak bardziej 
dba³oœci¹ o w³asne zdrowie i g³êbo-
kim obrzydzeniem do miêsa, kwestia 
cierpienia zwierz¹t zesz³a na dalszy 
plan. Taki egocentryczny wegetaria-
nizm po³¹czony z niezbyt racjonaln¹ 
diet¹ opart¹ g³ównie na przetworach 
mlecznych (ach, ten strach o bia³ko!) 

nie trwa³ d³ugo – dwa lata póŸniej wró-
ci³am do jedzenia kurczaków i ryb.
Praktykowanie przeze mnie empatycz-
nego wegatarianizmu (od kilku mie-
siêcy weganizmu moja dieta jest wy-
³¹cznie roœlinna) trwa cztery lata. Przy-
sz³o to do mnie ponownie, ca³kowi-
cie naturalnie i bez wysi³ku. Mia³am 
szczêœcie uczyæ siê przyrz¹dzania po-
si³ków od wprawionych ju¿ w tema-
cie przyjació³ i teraz gotowanie we-
gañskich potraw to jedna z moich
pasji. Nawet w moim domu rodzin-
nym, gdzie jada siê miêso, zawsze 
czeka na mnie posi³ek wegetariañski, 
a go³¹bki z dzikim ry¿em przyrz¹-
dzane przez babciê s³yn¹ w ca³ej ro-
dzinie.

Wolnoœć wyboru jest czymœ 
zupełnie bezwartoœciowym

bez możliwoœci dostêpu 
do informacji.

Juliet Gellatley

  Jestem g³êboko przekonana, ¿e dro-
g¹ do zmian œwiadomoœci jest przede 
wszystkim edukacja. Edukacja ludzi 
doros³ych, ale przede wszystkim dzie-
ci i ludzi bardzo m³odych. Oni jeszcze
nie utrwalili swych pogl¹dów na ¿y-
cie i œwiat. Szukaj¹ swojej drogi i po-
siadaj¹ coœ bardzo cennego – wra¿li-
woœæ. Czêsto s¹ te¿ bardzo krytyczni 
wobec prezentowanego im przez do-
ros³ych œwiata. Pamiêtaj¹c swoje emo-
cje sprzed kilkunastu lat wiem, ¿e taka 
droga ma sens.

Nie chodzenie po wodzie 
jest cudem, 

lecz chodzenie po ziemi.
Mistrz Thich Nhat Hanh

  Przede mn¹ jeszcze d³uga droga. 
Moja praca dla tego œwiata dopiero 
siê rozpoczyna. Jestem bardzo cieka-
wa, co przyniesie przysz³oœæ. Mo¿li-
we, ¿e wiele moich pogl¹dów ulegnie
weryfikacji i zmianie. Jednak poczu-
cie jednoœci z ka¿dym przejawem ¿y-
cia na tej piêknej Planecie pozostanie 
we mnie na zawsze. Natura regeneru-
je mnie i odœwie¿a moje postrzeganie
siebie i innych ludzi. Kontakt z ni¹, 
obserwowanie jej cykli i przemian po-
g³êbia moje rozumienie œwiata i daje 
poczucie bezpieczeñstwa. Ca³y œwiat 
jest moim ogrodem, o który pragnê 
dbaæ. Najpe³niejsza czujê siê id¹c 
przez las, szukaj¹c szlaku wœród 
drzew, omijaj¹c strumyki, wspinaj¹c 

siê na pagórki. S³ucham rozmów pta-
ków, s³ucham ciszy. Ch³onê kolory. 
Czasami dostajê wiêkszy prezent: wi-
dzê jelenia, dzika, wiewiórkê. S³yszê 
swój oddech. Czujê swoje zmêczone 
miastem cia³o. Zachwycam siê, ¿e tak 
daleko dosz³am.
  Czujê radoœæ.

Jeden kwiat rozkwita: 
wiosna wszêdzie.  

Soiku Shigematsu


