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  Nie od wczoraj wiem, że wśród Po-
lonii istnieją dwie szkoły czytelnicze; 
pierwsza – normalna, i ta druga, do 
której należy m.in. metoda „czytelni-
cza” pani prezes lokalnego Kongresu 
Polonii Kanadyjskiej i otaczającej ją 
sitwy, o których dwa tysiące lat temu
powiedział rzymski retor Kwintylian: 
Damnant quod non intellegunt.
  Ale to nie dlatego w dwóch miej-
scach w tym numerze „Aha!” po-
jawia się wiadomość o dorocznym, 
organizowazowanym przez Funda-
cję Babaci Aliny rajdzie rowerowym. 
Przyczyną wyeksponowania tej wia-
domości jest to, że bardzo podoba mi 
się pomysł połączenia radości rowe-
rowej jazdy po Polsce, ze szlachet-
nym celem działalności Fundacji, co 
przywodzi mi na myśl jajko Kolum-
ba. Polecam tę wiadomość uwadze 
miłośników tej formy rekreacji, do 
których sam należę, tylko że na zde-
cydowanie krótszych niż 100 kilo-
metrów dziennie dystansach.
  Ze spraw innych, to w marcu maga-
zyn „Aha!” dotknęła poważna awa-
ria, która nastąpiła w momencie za-
mykania tzw. świątecznego numeru i 
spowodowała, że świąteczny numer 
(nadzwyczaj pozytywny) zachował 
się jedynie w pamięci redakcji. Dużo 
gazetowych materiałów przepadło, 
co naturalnie wywołało w pierwszej 
chwili chęć złorzeczenia losowi, któ-
ra dziwnie szybko zniknęła, usunięta 
przez myśl, że ciężkim grzechem by-
łoby traktowanie tego pechowego  
zdarzenia jako nieszczęścia.
  W tym numerze natomiast prze-
wija się wątek pokolenia, nazwane-
go przez Piotra Kozaka parę stron da-
lej pokoleniem „ubranych w czarne
swetry młodych intelektualistów”. 
Pokolenie młodych intelektualistów 
w czarnych swetrach ma dzisiaj oko-
ło sześćdziesięciu, siedemdziesięciu 
lat, co wydaje się niewiarygodne. Ale 
w końcu to tylko liczby. 
  Tylko bunt już nie taki ognisty...
  Pisze obok Andrzej Kwiatek, „że 
my »imigranci wewnętrzni« napraw-
dę mamy przechlapane”. Pewnie, że 
tak; mamy przechlapane, bo każdy 
z nas ma swojego sąsiada Mikinę 
– i w Warszawie, i w Vancouver, i 
wszędzie. Tłumy takich jak on bez 
zahamowania korzystają z przyro-
dzonej im wolności słowa od rozu-
mu. A nam coraz bardziej nie chce
się już krzyczeć.

   Wielki Czwartek chlusnął słońcem 
z samego rana, spłukał w jednej chwi-
li całą szarzyznę z osiedlowych dom-
ków, rozjaśnił sąsiedzkie gęby przyjaz-
nym uśmiechem. Ach, och – bywają    
podniosłe chwile w życiu, wiara rośnie 
– we wspólnotę, człowieka, ludzkość, 
sąsiada, sąsiadkę.  Oddech głębszy się 
łapie, papierek podnosi, czapkę odsu-
wa na bok i drapie po głowie. Wypach-
nieni, wyczyszczeni suną parafianie 
do kościoła, ku niebu spoglądają, cza-
sem przystają i pod podeszwy zaglą-
dają, albo strzepują z ramion niewi-
dzialny pył. Przystanek autobusowy 
też jakoś rozjaśniał, plama po wczoraj-
szych rzygach przed ławką piaskiem 
przysypana.
– Kici, kici – woła za płotem pani 
Kowalska.
– Pogoda chyba będzie – mówi Kna-
pik do Dubiela.
– Taa – odpowiada Dubiel – może 
wiosna już nie odpuści. 
  Serce bije raźniej, w barku przestało 
strzykać, krakanie wron na kominach 
też jakieś ciepłe i wytworne. Pan Kazi-
mierz Mikina, zapomniawszy o ubyt-
kach w uzębieniu, gębę szeroko otwo-
rzył, rękę wyciągnął i pozdrowił wy-
lewnie:
– Smacznego jajka dla chłopów z ja-
jami ! Co słychać?.. Cholera jasna, 
widziałeś pan, co się porobiło. Znowu 
pierdolnęli. Rząd ma rację – niech spa-
dają na drzewo. Wkurwiają mnie te
dupy europejskie, pieprzą trzy po trzy, 
że niby humanitaryzm i chrześcijań-

  W Wielki Czwartek papież Franciszek umył i ucałował stopy uchodźców – katolików i członków innych Kościołów 
chrześcijańskich, trzech muzułmanów i jednego wyznawcy hinduizmu – z Erytrei, Nigerii, Mali, Syrii, Pakistanu 
i Indii. - Mamy różne kultury i religie – powiedział w homilli papież – ale jesteśmy braćmi, dziećmi tego samego 
Boga, i chcemy żyć w pokoju, połączeni. 
  W wielkanocnym orędziu papież napiętnował „ślepe i brutalne” akty przemocy dokonywane przez terrorystów oraz 
potępił kraje, które odmawiają przyjęcia uchodźców.

  „Po dłuższym namawianiu, zmęczo-
na i oszołomiona dziewczynka zdo-
była się wreszcie na słodki uśmiech 
dla premiera Justina Trudeau, kiedy 
ten wręczył jej pluszowego misia. [...] 
Trudeau witał na lotnisku ponad 160
uchodźców, którzy wylądowali w To-
ronto w czwartek [10 grudnia – przyp. 
red.] późnym wieczorem. Byli oni jed-
nymi z pierwszych z dwudziestu pię-
ciu tysięcy uchodźców, którzy mają 
przybyć do Kanady do końca lutego” 
– pisała w grudniu reporterka CNN 
Paula Newton.
  W marcu inna dziennikarka tej sa-
mej amerykańskiej stacji, Moni Basu, 
w reportażu zatytułowanym How the 
Syrian crisis came home to small-town 
Canada opowiedziała o przyjęciu sy-
ryjskich uchodźców w liczącym mniej 
niż 90 tysięcy mieszkańców miastecz-
ku Lethbridge w południowej Alber-
cie. Jednym z bohaterów tej opowie-
ści jest czterdziestoletni pastor Ryan 
Dueck – syn farmera, który studiował 
w Vancouver filozofię i teologię, a pięć 
lat temu wrócił do rodzinnej miejsco-
wości, z żoną i dwójką adoptowanych 
dzieci, bliźniaków Nicholas i Claire,
pochodzących z plemienia Odżibwe-
jów.
  Ryan rozumiał związane z terroryz-
mem islamskich fundamentalistów 
obawy ludzi i w pełni opowiadał się 
za weryfikacją uchodźców. Nie mógł
jednak zrozumieć, jak ktoś, a już szcze-
gólnie chrześcijanin, może odmówić 
schronienia ludziom uciekającym 
przed wojną. Wzdrygał się na widok 
rozpowszechnianych przez chrześcijan 
karykatur przedstawiających uchodź-
ców w charakterze konia trojańskiego 

u wrót Europy, z napisem refugees 
z przodu i „ISIS” z tyłu. Przypominał 
mieszkańcom Lethbridge, że w sło-
wach Jezusa o miłości bliźniego nie 
ma żadnej dwuznaczności.
   Wiedział też, że sponsorowanie u-
chodźców to nie jest prosta sprawa; 
trzeba mieć jakieś trzydzieści tysięcy 
dolarów na zabezpieczenie życia jed-
nej rodziny przez rok. Jednak zbiórka 
pieniędzy na ten cel szybko nabrała 
tempa: jedni dawali dwadzieścia-pięć-
dziesiąt dolarów, inni, których stać na 
więcej, ofiarowali więcej... Do końca 
ubiegłego roku mieszkańcy Leth-
bridge sprowadzili trzystu Syryjczy-

ków – wierzą, że przyjmą ich więcej.
  Dziennikarka CNN zauważa, że po-
dobnie dzieje się w całej Kanadzie 
– że po objęciu w listopadzie urzędu 
premiera przez Justina Trudeau spro-
wadzanie uchodźców doznało znacz-
nego przyspieszenia. Pisze o „kana-
dyjskim DNA”, przypominając m.in. 
przyjęcie przez Kanadę na przełomie 
lat 70. i 80. ubiegłego wieku 60 tysię-
cy tzw. boat people, czyli uchodźców 
z Wietnamu, Laosu i Kambodży. 
   I pisze też o tym, że – w kontraście 
do Kanady – za południową granicą, 
gubernatorzy trzydziestu amerykań-
skich stanów, po ogłoszeniu przez pre-

zydenta Obamę planu sprowadzenia
10 tysięcy uchodźców, odmówili przy-
jęcia Syryjczyków...
  Reportaż zaczyna się zaś opisem za-
kupów w supermarkecie Walmartu, 
robionych przez syryjską matkę w hi-
dżabie – wybierającą białą koszulę i 
przypinany krawat dla 6-letniego syna 
Mohammeda, którego jednak bardziej 
od tej wyjściowej elegancji interesują 
czarne pluszowe kapcie stylizowane 
na Dartha Vadera z „Gwiezdnych wo-
jen”...
 Cały tekst dostępny jest w Internecie.
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stwo. A papież – szkoda gadać. Ja bym 
wiedział, co zrobić. A jebnąć ze dwie 
bomby na to tatałajstwo i przestaną 
się wpychać. Źle mówię? No, poga-
damy później, bo autobus nadjeżdża. 
Wesołego Alleluja, spokojnych Świąt 
i zdrowia dla całej rodzinki.
  Mikina wskoczył żwawo do autobu-
su. Zapach lawendy, który po sobie 
pozostawił, zmieszał się z ostrą wonią 
spalin i świergotem wróbli w krza-
kach. Użaliłem się nad sobą i pomyś-
lałem, że my „imigranci wewnętrzni” 
naprawdę mamy przechlapane. Pocie-
szyło mnie trochę wspomnienie z dzie-

ciństwa, które pojawiło się nagle, jakby
opatrzność chciała ulżyć w dyskom-
forcie. 
  Podczas wakacji nad Pilicą siedzia-
łem na czereśni z Jankiem Grotkiem. 
Jego pies, Miki, przysypiał pod drze-
wem i od czasu do czasu machał ogo-
nem, żeby odgonić muchy. Ni stąd, ni 
zowąd Janek zaczął wrzeszczeć jak 
wariat: 
– Miki – na! Miki – na! Miki – na! 
  Pies właściwie nie zareagował, led-
wie łeb nieznacznie podniósł, za to 
ja, zaskoczony i trochę przestraszony,
fuknąłem:

–  Co się drzesz, przecież leży pod 
nami!  
–  He, he – zaśmiał się Janek i rozchy-
lił gałęzie. – Zobacz, ten chłop na łące 
to stary Mikina. Z kosą potrafi rzucić 
się na człowieka, jak mu niechcący 
na pole wdepnie. 
– Nie boisz się?
– A co, przecież na psa wołam. Chy-
ba mi wolno, nie?
  Szkoda, że nasz pies zdechł w ze-
szłym roku – pomyślałem, wchodząc 
do osiedlowego sklepu –  szkoda że nie 
wabił się Miki i nie wyszedł ze mną 
dzisiaj na spacer.

O kanadyjskim DNA i kapciach Dartha Vadera

ANDRZEJ KWIATEK

Miki – na!


