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chybnie w efekcie odbije się Ameryce
czkawką. Kanada i Unia Europejska
odpowiedziały wprowadzeniem cła na
amerykańskie towary (dolar za dolar),
a mina przewodniczącego ChRL Xi
Jinpinga w odpowiedzi na buńczuczne zapowiedzi handlowe Trumpa była bezcenna, wyrażała jedno zdanie:
„Pocałuj mnie w dupę”. Już cierpią
amerykańscy farmerzy – tony mięsa
zalegają w chłodniach, przemysł mięsny staje się nieopłacalny, świat obędzie się bez amerykańskiej wieprzowiny i wołowiny; Trump będzie miał
tańsze wieczorne hamburgery do łóżka, ale pewnie nie zdoła tych zapasów
przejeść.
Ale psychiczna niestabilność Trumpa jest niebezpieczna. Jest niebezpieczna dla Ameryki i dla świata. Przykład? Proszę bardzo. Tydzień po Helsinkach, kiedy Biały Dom nie ma nic
do zakomunikowania na ten temat,
kiedy wychodzą na jaw nowe powiązania ekipy Trumpa (oskarżenie o
szpiegostwo na rzecz Rosji jego doradcy Cartera Page’a), kiedy za kilka
dni ujawnione zostaną taśmy z nagranymi skrycie przez jego adwokata
Michaela Cohena rozmowami o m.in.
zapłacie za milczenie Stormy Daniels
i modelce Playboya Karen McDougal
– Trump wybucha ni stąd ni zowąd na
Twitterze (22 lipca) wściekłym atakiem przeciwko przywódcy Iranu, grożąc mu wielką wojną. Pewnie, Iran
nie należy do ulubieńców Zachodu.
Ale ten nagły atak o tej konkretnej
porze ma najpewniej konkretny powód: odwrócenie uwagi od wyżej
wspomnianych spraw, od „sukcesu
helsińskiego”. Niebezpieczne jest to,
że dla ukrycia politycznej niekompetencji, nieudolności, ten człowiek
gotów jest prawdopodobnie wywołać
wojnę nuklearną.
Za chwilę będzie jeszcze lepiej. Od
początku swojej prezydentury Trump
powtarzał dziesiątki, może setki razy
„no collusion, no obstruction”, czyli
że Rosja w żaden sposób nie mieszała
się do amerykańskich wyborów, że
jego kampania wyborcza nie wspierała się w żaden sposób pomocą Rosji,
że jego wybór był czysty jak łza. I oto
24 lipca Trump pisze na Twiterze, że
jest przekonany, że Rosja będzie prowadziła cyberattack w trakcie tegorocznych midterm election, działając
na rzecz demokratów. Czyli że jednak
Rosja miesza się do amerykańskich
wyborów, a komisja Muellera to nie
jest witch hunt. Skąd ten nagły zwrot?
Trump ma manię na temat IQ. Kiedy dyskredytuje swoich przeciwników, mówi o nich, że mają niezwykle
niskie IQ. Tylko że to w żaden sposób
nie podnosi jego IQ, tego się nie da.
Trump pisze więc na Twitterze, że
Rosja będzie się (jednak!) mieszała w
amerykańskie midterm election, żeby
wspierać demokratów, bo… Bo. BO!
Bo nie chce wygranej Trumpa, który
– pisze Trump – jest najtwardszym
wobec Rosji prezydentem w dziejach.
Trump chce, żeby ludzie uwierzyli, że
rzecz wygląda zupełnie inaczej niż to,
co widzieli na własne oczy i słyszeli
na własne uszy podczas konferencji
prasowej w Helsinkach. Jeśli to nie jest
choroba psychiczna, to co to jest?
Notabene dziennikarze zapytali Putina, czy chciałby wygranej Trumpa
w następnych wyborach prezydenckich. Ten odpowiedział krótko, że
tak. Sądzę, że tym razem powiedział
prawdę.
Pisząc o Trumpie nie sposób znaleźć
zakończenie. Każdego dnia można się

Car Free
Day na
Commercial
Drive

Jak co roku setki tysięcy ludzi pojawiło się na Commercial Drive na
Dniu bez samochodów. Początkiem
tego przedsięwzięcia była podjęta kilka lat temu akcja Reclaim the Streets,
kiedy blokowano wjazd samochodów,
urządzając np. uliczne mecze hokehokejowe i występy artystyczne. Miastu nie pozostawało nic innego jak zaaprobować ten zwyczaj.
W tym roku przedsięwzięto szczególne środki ostrożności, ustawiając
przy wjeździe na ulicę dwie ciężarówki w poprzek jezdni i uzbrojonych w broń maszynową policjantów.
spodziewać wpisu na Twitterze, który
będzie zaprzeczał temu, co Trump
powiedział wczoraj. Jest taki rysunek
amerykańskiego satyryka, na którym
postać przed telewizorem pyta: „Co
dzisiaj Trump powie głupiego?”.
Chroniczny kłamca, twórca chorobliwych konfabulacji, niekompetentny
frustrat w roli prezydenta, pachołek
Putina, zbrodniarz przeciwko ludzkości, który doprowadził do oddzielenia
tysięcy dzieci od rodziców (z których
wiele, bardzo wiele, nigdy swoich
dzieci nie zobaczy), cholerny dureń,
dziwkarz i narcyz. Ulubieniec milionów Polaków. Powodem tego uwielbienia jest to, że Trump reprezentuje
„wartości” bliskie sercu zdecydowanej większości Polaków – jest rasistą i
islamofobem.
26 lipca wprowadził zakaz uczestniczenia w spotkaniach prasowych w
Białym Domu przedstawiciela CNN.
Każda dyktatura zaczyna się od zdławienia wolności prasy.
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