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  Przesilenie wiosenne. Objawy jak 
z podręcznika medycyny. Samopo-
czucie pod psem, brak energii, brak 
kondycji; obejście Trout Lake, które 
normalnie nie stwarza żadnego prob-
lemu, nagle wymaga częstego odpo-
czynku; co sto, dwieście metrów trze-
ba przystanąć i złapać się pod boki, 
bo w krzyżu łupie, albo przysiąść 
na parkowej ławce. Takie same jest 
tempo pracy nad gazetą.
 Bardzo się ta wiosna ociągała tego 
roku z nadejściem. Przychodziła, by 
za kilka dni się oddalić – i znów chłód
i deszcz, co jest problemem dla plan-
tatorów czarnej jagody, której to roś-
linie konieczne jest do rozwoju za-
pylanie przez pszczoły, a niewielu 
pszczołom chce się w taką pogodę 
zapylać. Zaś do produkowania czar-
nych aniołów, według Wiesława 
Dymnego, potrzebna jest czarno-bia-
ła stodoła cała święcona i wykadzo-
na. Magnolie kwitną w Vancouver 
zwykle dużo wcześniej. Chociaż ze-
szłej wiosny było akurat bardzo po-
dobnie.
  Senność i bezsenność. Męcząca bez-
senność w nocy, a potem całodniowa 
senność. Trudności z koncentracją – 
co jest chyba najgorsze, taka intelek-
tualna niemoc: ani czytać, ani pisać. 
W ogóle człowiek porusza się jak 
w smole i smołowato myśli. Dowia-
duję się z Internetu, że to wszystko 
z powodu wahania hormonu seroto-
niny. Niewątpliwie bardzo mi się ten 
hormon waha.
  I jeszcze rozdrażnienie. Dość stałe. 
Normalnie akceptuję to, że ludzie wy-
glądają różnie – są wysocy lub niscy, 
albo mali, chudzi lub grubi, chorobli-
wie grubi… Teraz fizyczna brzydota 
budzi we mnie niechęć prawie taką 
samą jak wypisana na twarzach, zdra-
dzana przez wgapianie się w smart-
fony brzydota umysłowa, drażni. Za-
stanawia mnie sens istnienia niektó-
rych ludzi. Mija ich wszystko, co ma 
w tym życiu wartość: sztuka z wyż-
szej półki, Gabriel García Márquez, 
poezja. Życie jest diabła warte/ poza 
Szopenem, Mozartem […].
  Brzydcy ludzie z dalekiego kraju 
szukają ratunku przed bezsensem 
swojego trwania w nazywaniu na-
cjonalizmu i dresów z orłem białym 
patriotyzmem. „- Jak nie będziesz 
się uczył, to zostaniesz patriotą!” – 
przestrzega matka synka na rysunku 
Andrzeja Mleczki.
  W połowie kwietnia jest lepiej. Nie
jest dobrze – jest lepiej.

Polish-Canadian Literary Magazine
“AHA!”

Published in Canada by
THE AHA! SOCIETY

FOR CULTURAL DEVELOPMENT
#316-3640 Victoria Drive
Vancouver, BC, V5N 5P1

tel. 604-251-1485
e-mail: magazine.aha@gmail.com

editor-in-chief
Andrzej Jar

The Aha! welcomes letters to the editor, 
however, we reserve the right to edit 

all letters for taste, legality and lenght, 
or to refuse publication.

All letters to the editor must be signed 
and have an address and phone number 
for verification. We will not run a letter 

that cannot be verified

  W sztuce Václava Havla „Rewalory-
zacja”, zaraz na początku pierwszego
aktu, do mieszczącego się w westy-
bulu średniowiecznego zamku biura 
projektów przychodzą z podpisaną 
przez dwustu szesnastu mieszkańców 
podgrodzia, sprzeciwiającą się plano-
wanemu unowocześnieniu miejsca 
ich zamieszkania petycją, dwaj dele-
gaci. Petycja głosi m.in.: „Rozumie-
my, że jej [rewaloryzacji – przyp. AJ] 
celem miałaby być poprawa naszych 
warunków mieszkaniowych i sanitar-
nych, jednak cena, jaką musielibyś-
my zapłacić – […] przenieść się do 
mieszkań zastępczych, a następnie 
wrócić do miejsca, które nie będzie 
miało nic wspólnego z naszym do-
tychczasowym domem – jest dla nas 
zbyt wysoka. Od dziesiątek lat szczę-
śliwie mieszkamy na terenie tego ma-
lowniczego i oryginalnego podgro-
dzia, przyzwyczailiśmy się do jego 
specyficznej atmosfery, dobrze się 
w niej czujemy i nie chcemy, aby nas 
tego pozbawiono.”
  Atmosfera. Atmosfera odnosi się 
zwykle do niezbyt wielkiego skupiska 
ludzi – właśnie jak liczące dwa tysią-
ce mieszkańców podgrodzie w sztuce 
Havla; jak drużyna czy organizacja, 
miasteczko (śpiewany przez Ewę De-
marczyk wiersz Tuwima Tomaszów), 
dzielnica (Our House zespołu Mad-
ness), dom… Atmosfera może być 
dobra, ciężka, niepowtarzalna, nerwo-
wa („W domu Obłońskich zapanował 
wielki zamęt”), monotonna, koszmar-
na itd.
  Odnosząc się do populacji lokującej 
się w granicach państwa, używamy 
raczej synonimicznego słowa nastrój 
czy, chyba częściej, nastroje, które 
pojawiają się, rosną, zaczynają prze-
ważać, panują.
  Pozostańmy przy atmosferze miejsca.
  Specyficzną atmosferę ma w Van-
couver Commercial Drive – ulica-
-dzielnica nazywana little downtown, 
czyli małym śródmieściem, gdzie 
mieszkam od 23 lat – najpierw 13 lat 
w samym środku tego młyna przy 
First Avenue, a następnie i wciąż kil-
ka bloków dalej, 20 minut marszu od
poprzedniego adresu. (Osobom nie 
znającym Vancouver należy się wy-
jaśnienie, że biegnąca przez kilka kilo-
metrów równolegle Victoria Drive łą-
czy się w miejscu, w którym miesz-
kam obecnie z Commercial Drive i 
obie ulice tworzą w istocie jedną, bieg-
nącą z północy na południe arterię.) 
I nie wyobrażam sobie, że mógłbym 
mieszkać w innej części miasta, poza 
– jak mówią ludzie tutejsi, wtajemni-
czeni – The Drive.
  Nazywa się to miejsce również little 
Italy (w czym wyczuwalna jest pewna 
oficjalność); wciąż mieszka tu wielu 
Włochów, corocznie odbywa się tu la-
tem tłumny Dzień Włoski, powiewają 
gdzieniegdzie włoskie flagi, co krok 
widać gdzieś włoskie barwy narodo-
we… Ulica kawiarni, pizzerii i prowa-
dzonych w większości przez Azjatów 
sklepów warzywnych. Także ulica tu-
łaczy, off-offbroadwayowskich arty-
stów, przesiadujących w Grandview
Parku cichych pijaków, kochających
inaczej kobiet, upadłych Indian, mło-
dzieży w kapturach, ludzi z sercem dla 
wszystkich i biznesmenów.
  Wszystko to tworzy atmosferę tego 
miejsca, którą ogólnie można by okre-

Obrona Rio. Atmosfera miejsca

ślić jako atmosferę wspólnoty. Jest tu 
trochę tak jak w sztuce  Havla: kiedy 
miasto przedstawiło projekt wybudo-
wania w tej okolicy wysokościowców 
(w pobliżu ulicy Venables), zaczęto 
natychmiast zbierać podpisy pod pe-
tycją protestującą przeciwko temu za-
miarowi. Zupełnie natomiast nie sprze-
ciwiano się – a nawet przyklaśnięto –
likwidacji ulokowanej długo na First 
Avenue restauracji McDonald’s; nie-

jako programowo jest się tu przeciwko 
koncernom, w dodatku amerykańskim. 
McDonalda przeniesiono kilka blo-
ków dalej, w pobliże stacji skytrainu 
Commercial-Broadway, gdzie przewi-
jają się ludzie „nie stąd” i interes się 
kręci. A w dawnym miejscu świecące-
go pustkami baru szybkiej obsługi na
Pierwszej Alei powstał fitness club.
  Trochę żal zamkniętego niedawno 
taniego sklepu z domowymi różno-

ściami Wonderbucks przy Drugiej 
i całodobowego convenience store 
przy Grandview Hwy, istniejącego dla 
mnie w tym miejscu od zawsze. Na
koniec, w marcu, zniknął z Commer-
cial Drive gabinet dentystyczny dr Ma-
rianny Klimek, który przeniósł się do 
bardziej nowoczesnej budowli, co ma
w moim odczuciu także wpływ na tę 
może mało, ale jednak uchwytną 
zmianę tutejszej atmosfery. 
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