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Mirosław Kuraś

FANTAZJE ZIMOWE

Zakopani w śnieżnej jamie,
Utuleni w białym puchu,
Śpimy sobie na polanie,
Las nas chroni od podmuchów.
 
Od podmuchów lodowatych,
Od kurniawy i zamieci,
Chronią nas lodowe skrzaty,
I tak miło czas nam leci.
 
W jamie ciepło, w jamie biało,
Skrzat figlarnie się uśmiecha,
Skinął na wiewiórkę małą,
Patrz – przyniosła nam orzecha.
 
A na zewnątrz zimne licho,
Białe płatki lecą z nieba,
Tu przytulnie, miło, cicho,
Nic nam więcej nie potrzeba.
 
Zakopani w śnieżnym puchu,
Utuleni w białej jamie,
Ja tu nago, ty – w kożuchu,
Śpimy sobie na polanie.

                  Vancouver, zima 2016

Doraźny,
jednorazowy
kącik
noworocznej
poezji
polonijnej

  Perspektywy są raczej marne.
  We wtorek, 3 stycznia, włączyłem 
przed pójściem spać, jak często mi się 
to zdarza, telewizor na kanał historycz-
ny – History 2. Tego wieczoru szedł 
dokument The Seven New Signs of the 
Apocalypse, weryfikujący naukowo 
przedstawiające koniec naszych dni 
proroctwa Księgi Objawienia – obra-
zy spalonej ziemi, morza jak krew, 
spadających gwiazd. Nie ma sprawy 
– mówił film – to wszystko jest bardzo
prawdopodobne i może się niebawem 
zdarzyć. Na przykład wskutek uderze-
nia w Ziemię asteroidy („I trzeci anioł 
zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiaz-
da, płonąca jak pochodnia” Ap 8,10). 
Asteroida, która 66 milionów lat temu 
spadła na dzisiejszy Meksyk spowo-
dowała wyginięcie dinozaurów, szan-
sa na następne takie uderzenie z nieba
– według wypowiadających się w fil-
mie naukowców – wynosi dziś jeden 
do dziesięciu. NASA prowadzi pro-
gram obserwacji zbliżających się do 
naszej planety obiektów z kosmosu 
(Asteroid Watch) i ma możliwości ich 
niszczenia, czytałem jednak ostatnio, 
że w wypadku pojawienia się asteroidy 
trzeba reagować natychmiast, w ciągu 
dwudziestu paru godzin, a tego jeszcze 
nie umiemy.
  Ale uderzenie asteroidy to nie wszyst-
ko. Wywołana eksplozjami na Słońcu 
wielka burza magnetyczna to dopiero 
megahorror. Głównie chodzi o to, że 
zdolna jest ona pozbawić całą Ziemię 
elektryczności na kilka co najmniej lat. 
Wyobrażacie to sobie, ludzie? Tu nie
chodzi tylko o komputery i smartfony 
(cała komunikacja padnie), ale także
o brak żywności, która z braku chło-
dzenia zepsuje się w magazynach – a 
w końcu o to, że z tej samej przyczyny 
(chłodzenie) wybuchać zaczną elek-
trownie atomowe. Jednym słowem,
masakra.
  Koronalne wyrzuty masy ze Słońca 
– bo tak to się fachowo nazywa – ob-
serwowane są stale, bez przerwy na 
lunch, aby w razie czego zdążyć coś 
jeszcze zrobić w ostatniej chwili przed 
długoletnim (wiecznym?) blackout,
na przykład sprowadzić na ziemię bę-
dące w powietrzu samoloty. Czy jed-
nak wystarczy na to czasu? – pyta tele-
wizor.
  Nie ma co, sytuacja nie jest różowa 
– jak nie kijem go, to pałką – a tu ledwo 
nowy rok się zaczął. Co tu robić, co tu 
robić?! Zmieniam pilotem telewizyj-
ny kanał.
  O! znów o tym mówią. Że Mariah 
Carey nie udał się sylwestrowy wy-
stęp na Times Square w Nowym Jor-
ku. Od Nowego Roku pasjonują się
tym telewizyjne wiadomości, audycje 
radiowe i Internet. Piosenkarce nie wy- 

szło śpiewanie z playbacku. Słychać 
było, że śpiewa, a widać było, że nie 
rusza ustami. Prawdziwy koniec świa-
ta! Dziś czwarty dzień, jak o tym mó-
wią. Pojawiły się przypuszczenia, że 
był to sabotaż ze strony organizatorów 
koncertu. Ale dlaczego, w jakim celu? 
Ciemna sprawa.
  Długo z tego wszystkiego nie mogę 
zasnąć. Dręczy mnie pytanie, czy Apo-
kalipsa Świętego Jana także wpisuje 
się w popkulturę. Nie ma w tej myśli
nic niestosownego – popkultura jest 
wielka i potężna. Jest ucieczką przed
prawdziwymi asteroidami i słonecz-
nym wiatrem; ratunkiem przed całym 
prawdziwym światem z prawdziwymi 
wojnami, terrorystami, pomylonymi 
politykami i nawet przed samą Apo-
kalipsą. Jedynie popkultura potrafi roz-
prawić się z całym złem tego świata, 
jak Tarantino z Hitlerem w „Bękartach 
wojny”. I chroni zdrowie psychiczne 
milionów.
   Żal mi, że skończył się już okres, 
w którym każdego dnia można było 
znaleźć na którymś z kanałów „Kevi-
na samego w domu”. Żal mi się zrobi-
ło nastroju Świąt Przyjścia Świętego
Mikołaja. Jakoś zupełnie nie obawia-
łem się w tym czasie asteroidy, która 
mogłaby trzasnąć w to wszystko. Spo-
glądałem nawet w niebo, czy jakaś nie 
nadlatuje. Ale niebo było zarezerwo-
wane na przejazd zaprzęgniętych w re-
nifery sań starca w czerwonym stroju, 
którego podróż można było śledzić 
w telewizji i na Google. Było napraw-
dę cudownie.

Co tu robić, co robić?

/AJ/


