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  Z majowych piosenek najbardziej 
podoba mi się piosenka zatytułowa-
na po prostu First of May („Pierwszy 
maja”), napisana i wykonywana przez 
Jonathana Coultona. Opowiada ona 
– mówiąc w skrócie – o tym, że pod-
miot liryczny („ja”) budzi się rano 
i po śniadaniu słyszy drozda, który
śpiewa, że nastał czas przebywaniana 
na świeżym powietrzu (Cause it’s the
first of May...). Bohater piosenki dzię-
kuje drozdowi za tę miłą wiadomość, 
dzwoni do dziewczyny i idzie z nią 
na spacer do parku.
 So we went to the park together
 We were walking in the midday sun
 We met all kinds of people and we
 We fucked everyone
 Podobieństwo piosenki amerykań-
skiego artysty do – także, bywa, śpie-
wanego – utworu Juliana Tuwima pt. 
„Wiersz, w którym autor grzecznie, 
ale stanowczo uprasza liczne zastępy 
bliźnich, aby go w dupę pocałowali” 
jest uderzające. Także wiersz tegoż 
poety „Do krytyków” nasuwa się tu na 
myśl. Wszystko to są bardzo majowe, 
młode duchem utwory, sławiące in-
dywidualizm, a więc mające w du-
żym poważaniu mądrość zbiorową,
(kolektywną głupotę), masowe gusty,
partyjne masówki i czyny społeczne.
  Autor „Lokomotywy”  i „Słonia Trą-
balskiego”, prosząc o pocałowanie go
w dupę, wymienia tych, którzy po-
winni to uczynić. Są to m.in.: „pod-
skakiwacze pod kulturę”, megiera „za 
młodu nie dorżnięta”, I ty, co miesz-
kasz dziś w pałacu,/ A srać chodziłeś 
pod chałupę, [...] I wy, o których zapo-
mniałem,/ Lub pominąłem was przez 
litość,/ Albo dlatego, że się bałem,/ Albo, 
że taka was obfitość. Uzasadnienie swej
prośby poeta przedstawił wcześniej 
w wierszu „...Et arceo” (Odi profanum 
vulgus et arceo – Nienawidzę ciemne-
go motłochu i unikam go).
  Jonathan Coulton o nic natomiast 
nie prosi – bo mu to wisi – tylko „fa-
kuje” w swojej piosence każdego, kto 
składa na to zapotrzebowanie.
  I to tyle ciepłych myśli wiosennych 
dla zagajenia tego numeru „Aha!”,
które naszły mnie w tym najpiękniej-
szym miesiącu roku – już, niestety, 
mijającym. Czas teraz przejść (ale tyl-
ko niektórym członkom Polonii, bo 
wszyscy nie muszą) do innych spraw.
  Przy śpiewie drozda: Ooh ooh child, 
open your mind and your heart, feel the 
spirit moving through you.

   Poparcie dla manifestujących na 
Sunset Beach przekazał przez swoich 
wysłanników mer Vancouver.
  Kilka protestów przeciwko pięcio-
miliardowej inwestycji Kinder Mor-
gan, zwiększającej blisko trzykrotnie 
wydajność przepływu istniejącego ru-
rociągu, urządzili w minionych tygod-
niach mieszkańcy Burnaby.
  Orędownicy budowy rurociągów ma-
ją świadomość tych nastrojów. Wie-
dzą przede wszystkim o tym, że za-
twierdzenie przez Stephena Harpera 
(co niechybnie nastąpi) obliczanego na 
6,5 miliarda dolarów projektu firmy 
Enbridge (rurociąg Northern Gateway) 
wcale nie będzie oznaczało rozpoczę-
cia budowy. Rząd federalny czekają 
najpierw procesy sądowe zapowiada-
ne przez plemiona indiańskie, a do-
datkowo nastąpi zapewne zaognienie 
protestów. (O tym , że to nie przelew-
ki, świadczy m.in. fakt, że o proble-
mach czekających rząd po zapowia-
danym na czerwiec ogłoszeniu decy-
zji w sprawie budowy rurociągu firmy 
Enbridge mówi się nawet, i to dość 
sporo, w bardzo życzliwych rządzą-
cym Global News.) Politycy u wła-
dzy, „nafciarze z Teksasu” i wszyscy 
beneficjenci planowanych rurociągów 
starają się zatem różnymi sposobami 
uspokoić nastroje społeczne.
  Mniej więcej w połowie maja rzą-
dzący konserwatyści ogłosili podjęcie 
nowej uchwały w sprawie bezpieczeń-
stwa linii naftowych, która zobowią-
zuje właścicieli rurociągów do pokry-
cia kosztów związanych z rozlewem 
ropy do środowiska; za wyciek ropy 
do oceanu firmy Enbridge i Kinder 
Morgan płacić będą 400 milionów 
dolarów (dostawy Enbridge do portu 
Kitimat mają wynosić 525000 bary-
łek ropy dziennie, a Kinder Morgan 
zwiększyć ma napływ ropy do portów 
Metro Vancouver z 300000 do prawie 
900 tysięcy baryłek, czyli 1,4 miliona 
hektolitrów dziennie.)  
  Rzecznicy budowy lub rozbudowy 
dróg przepływu ropy z Alberty prze-
konują swoich przeciwników, że ich 
protesty nie mają zbyt wiele sensu, 
jako że ropa i tak dostarczana jest do 
portów Kolumbii Brytyjskiej w coraz
większej ilości –  tyle że koleją – a do-
stawy kolejowe są niebezpieczniejsze
od rurociągów. Transport rurociągo-
wy jest ponadto przynajmniej o poło-
wę tańszy. Tworzy się przy tym zesta-
wienia mające potwierdzać to twier-
dzenie, co tworzy dość pogmatwaną 
matematykę, która w zależności od te-
go z jakim nastawieniem się na nią 
patrzy, stanowić może dowód zarów-
no w jedną, jak i w drugą stronę. Wy-
lew ropy w wypadkach kolejowych 
i drogowych jest podobno częstszy niż 
wyciek ropy z rurociągów, ale wy-
lewy ropy z rurociągów są znacznie 
groźniejsze dla środowiska naturalne-
go. Według danych amerykańskich, 
w dziesięcioleciu 2002-2012 w wyko-
lejeniach pociągów rozlało się w USA
95 tysięcy galonów ropy – a z ruro-
ciągów prawie 20 milionów galonów.
W Kanadzie informacje na ten temat 
są bardziej pokręcone: mówi się prze-
ważnie, że koleją jest gorzej – a w in-
ternetowej wiadomości Global News
z 8 stycznia 2014 r. stoi jak byk, że w 
roku 2011 było 45 wypadków zwią-
zanych z ropą w transporcie drogo-
wym, jeden wypadek kolejowy i 259 
rurociągowych. Na pewno wiadomo, 
że największy rozlew ropy naftowej – 
w grudniu 1980 r. w Albercie – wyno-
sił 6,5 miliona litrów, a w katastrofie 
kolejowej rozlało się do tej pory naj-

więcej przy wykolejeniu się pociągu 
w Saskatchewan, 21 maja 2013 roku: 
90 tysięcy litrów.
  Podwyższone ryzyko transportu ro-
py naftowej koleją tłumaczy ogrom-
ne zwiększenie ilości dostarczanego tą 
drogą paliwa w paru ostatnich latach. 
W roku 2008 po torach w USA prze-
jechało dziewięć i pół tysiąca cystern, 
w roku 2012 było już ich 234 tysią-
ce, a w roku 2013 około 400 tysięcy. 
W roku 2013 w wypadkach kolejo-
wych rozlało się więcej ropy niż w 
poprzednich 37 latach ogółem. To ła-
komstwo na wyśrubowanie zysków 
do maksimum wydaje się rzeczywiś-
cie wskazywać na rurociągi jako na 
mniejsze zło. Od wykolejenia się po-
ciągu i wybuchu cystern z ropą, w 
którym zginęło 47 osób, w prowincji 
Quebec w lipcu ubiegłego roku, do 
podobnych wypadków doszło w Ala-
bamie, Północnej Dakocie, Wirginii, a 
w Kanadzie w Nowym Brunszwiku. 
Ostatnie wykolejenie pociągu z ropą
naftową miało miejsce 10 maja tego 

roku w Kolorado; rozlało się około
25 tysięcy litrów ropy. A rurociągi 
– mówią ludzie chętni do ich budowy 
– zwiększają tylko (!) ruch tankow-
ców w portach. 

  Najbardziej może spektakularnym 
sukcesem na polu walki o budowę 
rurociągów pochwaliła się niedawno 
grupa miliarderów z tej prowincji, 
której przewodzą właściciele drużyny 
Vancouver Canucks (Aquilini Invest-
ment Group). Wszystko zaczęło się 
od indiańskiego biznesmena Calvina 
Helina (Eagle Spirit Energy), który 
przyłączył się do wspomnianej wyżej 
grupy bogaczy, w związku z czym 
ogłoszono osiągnięcie porozumienia 
z rdzenna ludnością tych ziem w spra-
wie budowy rurociągu Northern Gate-
way. Zaraz potem okazało się, że po-
zyskano poparcie dwóch miejsco-
wych plemion: liczącego ogółem 135 
członków plemienia Nee-Tahi-Buhn, 
z którego 55 osób żyje w rezerwacie 
niedaleko Burns Lake, i plemienia 

Stellat’en, z około 250 osobami miesz-
kającymi w pobliżu Fraser Lake. Prze-
wodzący Nee-Tahi-Buhn wódz Ray 
Morris najpierw podpisał porozumie-
nie z bogatymi bladymi twarzami, ale 
zaraz potem wycofał swoje poparcie.

  Troska o klimat i środowisko to nie 
jest sprawa poszczególnych państw 
czy nawet kontynentów: porwane 
przez fale oceanu odpady z trzęsienia 
ziemi i tsunami w Japonii (11 marca 
2011 r.) zaśmieciły wybrzeże Kolum-
bii Brytyjskiej i Kalifornii – smog nad 
Chinami odbija się na jakości powie-
trza w Vancouver itd.
  W tych dniach rozpoczęły się przy-
gotowania do demonstracji, która ma 
być największą demonstracją eko-
logiczną w dziejach tego kontynentu 
– 20 i 21 września w Nowym Jorku 
– zwoływaną w związku z zapowie-
dzianym przez sekretarza generalnego 
ONZ spotkaniem przywódców świa-
towych w sprawie klimatu.

JOSEPH BRUCHAC

przełożył Marek Maciołek

INWOKACJE

1

Zawsze powinieneś znać
imiona rzeczy
które żyją i rosną
wokół ciebie.

Bo jak zawołasz
będąc w kłopocie
swych przyjaciół
by przyszli ci na pomoc.

[...]

4

Mgła unosi się
jak dym
zawija na wietrze
tuż przed świtaniem,
snuje się we wszystkie
cztery strony świata
snuje się powyżej
snuje się poniżej
i tutaj
tu
gdzie jestem.

Nie klękam
kiedy się modlę
może tylko aby dotknąć
Ziemi
rękami.

Kiedy się modlę
staję
twarzą
do świtu.


