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  W sobotę, 24 marca, miliony ludzi 
maszerowało jak Ameryka długa i 
szeroka, domagając się od polityków 
zaostrzenia rygorów dostępu do broni. 
Pokazywane przez CNN obrazy mo-
rza głów, wystąpienia młodych – cza-
sem kilkuletnich – demonstrantów by-
ły naprawdę niesamowite. Marsze so-
lidarnościowe odbywały się w Euro-
pie i w Kanadzie; także w Vancouver.
 Z zainteresowaniem i podziwem słu-
chało się pełnych szczerej pasji wy-
stąpień młodych demonstrantów. Za-
skoczeniem było wystapienie 9-letniej
Yolandy Renee King – najstarszej
wnuczki Martina Luthera Kinga, która
przypomniała, że jej dziadek miał ma-
rzenie, żeby to był świat bez rasowych
uprzedzeń. „I have a dream that enough 
is enough” – powiedziała Yolanda, do-
dając: „I to powinien być świat bez
broni, kropka”.
  Hasło demonstracji brzmiało „Marsz 
za nasze życie” (March for Our Lives), 
a zorganizowana została ona przez 
młodzieżowych aktywistów po luto-
wej strzelaninie w Marjory Stoneman 
Douglas High School w Parkland na 
Florydzie, w której zabitych zostało 
siedemnaście osób, głównie uczniów. 
Młodzi powiedzieli „Dość!”, Never 
again.
  Co natomiast po tamtej masakrze 
powiedział prezydent Trump. Prezy-
dent Trump, odpowiednio do pozio-
mu swojej inteligencji podsunął po-
mysł uzbrojenia nauczycieli. Nasuwa
się pytanie, dlaczego tylko nauczycie-
li. Ataki z bronią zdarzają się także na
przykład w kościołach; dlaczego więc 
nie uzbroić duchownych. A centra 
handlowe (niedawny atak we Fran-
cji)? Czy nie byłoby uzasadnione u-
zbrojenie ekspedientów? A kierowcy 

miejskich autobusów albo jeszcze bar-
dziej taksówkarze? Albo pracownicy
Walmartu (parę miesięcy temu strze-
lano pod Walmartem w Burnaby). 
A co o odźwiernych? Kelnerach, oczy-
wiście. I operatorach koparek też. Mó-
wiąc krótko, czy nie należałoby po pro-
stu uzbroić wszystkich, czyli wrócić 
do czasów Dzikiego Zachodu?
 Z jakiegoś powodu przychodzi mi 
tu na myśl książka dla młodzieży Wi-
ktora Woroszylskiego „I ty zostaniesz 
Indianinem”, w której niejaki Szyjka 
chwali się, że zna bardzo ładną zaba-
wę: „Gasi się światło i wszyscy strze-
lają na oślep. Potem się zapala i liczy 
trupy”. Szyjka mówi to, ponieważ po-
stanowił przekształcić się z bandziora 
w uczciwego człowieka i zastanawia 
się, czym w uczciwym życiu mógłby 
się zająć, rozważa swoje kwalifikacje. 
Może przedszkolankiem…?
  Zastanawiam się, czy Szyjka nie na-
dawałby się na prezydenta… 

„Marsz za nasze życie”


