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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

  Jak do tej pory (drugi tydzień listo-
pada) całkiem sporo słonecznych dni. 
A jednak w powietrzu – jeśli dobrze 
„się wsłuchać” – wisi jakaś stała me-
lancholia. Zresztą to jaskrawe słońce 
też niesie – w moim odczuciu – jakiś 
niepokój, jakąś nerwowość.
  Pozostawiliśmy za sobą 11 listopada 
– przed nami Święta, które jednych 
cieszą, innych, widzących w nich a-
gresywną komercję, niekoniecznie. 
No i zabawy sylwestrowe… Wkrótce 
zaczną pojawiać się ogłoszenia, które 
pisać będą, że dana (każda) zabawa 
sylwestrowa odbędzie się 31 grudnia 
2018 roku. To jeden z bardziej jaskra-
wych przykładów polonijnego folklo-
ru.
  Polonijny folklor widoczny jest w du-
żej części pierwszej połowy tego nu-
meru. Nie będę tego tłumaczył ani ko-
mentował, ale polecam lekturę zamie-
szczonych ogłoszeń, przynajmniej nie-
których.
  No tak, koszty emigracji, język pol-
ski nie zawsze jest najczęściej uży-
wanym przez Polaka językiem; sam 
coraz częściej sięgam do słowników. 
Ale wydaje mi się, że tak naprawdę 
chodzi o przekonanie, że zawarty w o-
głoszeniu komunikat zostanie odebra-
ny jakkolwiek nie byłby napisany. I  
to się liczy, a nie starania o językową 
poprawność.
  Wspomniałem o świątecznej komer-
cji. Jestem otóż jednym z nielicznych 
zapewne telewidzów, który ogląda te-
lewizyjne reklamy. Nie wszystkie, 
wszystkich się nie da – niektóre są tak 
obrzydliwe, że zmuszają do odwróce-
nia oczu. Ale generalnie – oglądam.
  Tym co głównie zwraca uwagę jest 
stosowana w tych reklamach łopato-
logia, brak jakiejkolwiek subtelności 
(może jedynie reklama papieru toale-
towego odstaje od tej reguły). Jeśli 
mowa jest o środkach czystości, trzeba 
najpierw pokazać bałagan – np. stos 
brudnych naczyń czy resztki niedoje-
dzonego posiłku – na widok którego 
robi się niedobrze. Teraz do akcji przy-
stępuje pani domu – szast prast i po 
wszystkim – z uśmiechem otrzepuje 
ręce. Nie jest też dla mnie estetyczny 
obraz karmionych dzieci, którym po-
karm wypływa z ust.
  Na amerykańskich kanałach wiado-
mościowych dominują reklamy leków.
Na wszystko. Na zawał, na alergie, na 
nałóg palenia, na otyłość… Obiecują
cuda: w tydzień schudniesz 20 kilo-
gramów itp. Wśród tych reklam te nie-
przyzwoite – zachęcające do korzysta-
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nia z centrum leczenia raka – dające 
nadzieję. Dające nadzieję tym, którzy 
mają pieniądze na kosztowną kurację. 
Ci, którzy pieniędzy nie mają mogą 
spokojnie umierać.
  Notabene mam własne doświadcze-
nie z amerykańską służbą zdrowia. 
Sprzed trzydziestu lat. Któregoś dnia 
w pracy w Chicago przenosiłem okien-
ną ramę. Była taka szeroka, że trzy-
małem ją opuszkami palców w rozło-
żonych ramionach. Szyba pękła i ostry 
szklany trójkąt wbił mi się w bok. Ktoś 
zawiózł mnie do szpitala. Wałęsałem 
się przy recepcji z trzymaną przy bo-
ku zakrwawioną szmatą, przysiada-
łem na chwilę – pies z kulawą nogą 
nie zwracał na mnie uwagi. Za jakiś
czas przyjechali zaalarmowani bosso-
wie, którzy poinformowali recepcjo-
nistkę, że firma ma ubezpieczenie dla 
swoich pracowników. W tej samej 
chwili wylądowałem w fotelu na kół-
kach w otoczeniu pielęgniarek, które 
zawiozły mnie na łóżko, przy którym 
zaraz pojawili się lekarze. Troskliwość 
jaką mnie otoczono była wzruszająca. 
Zaszyli ranę, blizna pozostała.
  Hm… to chyba jesień uruchamia 
wspomnienia. Albo może po prostu to 
senność umysłu, która ogranicza po-
mysły na temat rozważań.
  11 listopada, setna rocznica odzyska-
nia niepodległości. Wiadomości z Pol-
ski czerpię – właściwie jedynie, bo nie
mam odwagi zaglądać na informacyj-
ne polskie strony internetowe – z me-
diów społecznościowych. Jestem nimi 
przerażony. Śpiewał Kazik: „Coście 
skurwysyny uczynili z tą krainą…”. 
Dzisiaj szczególnie to aktualne.
  A z tej strony oceanu – Trump. Pa-
miętam prezydenturę Nixona. Pamię-
tam, że w komentarzach powtarzano 
często o kompleksie JFK, który stero-
wał poczynaniami Nixona. Kennedy 
był świetnie wykształcony, miał do-
skonałe maniery, pochodził „z dobrej 
rodziny”. Nixon czuł się w jego cie-
niu – mniej lub bardziej świadomie – 
w pamięci o JFK, prostakiem. Nie-
pewność siebie doprowadziła go do 
Watergate. Coś takiego samego widzę 
u Trumpa – kompleks Obamy. Oba-
ma to arystokrata – człowiek elokwent-
ny, z manierami – przy którym Trump 
prezentuje się jak chłop z czworaków.
Dzisiejsza większość ludzi takich lubi.
  W rozpowszechniającym się popu-
lizmie, w nacjonalizmie i ksenofobii
widzę zwycięstwo ISIS. Po 9/11 mó-
wił prezydent Bush, że terroryzm nie
wpłynie na amerykańskie wartości, 
postawy. Dziś widać, że były to puste
zapewnienia; terroryzm wywołał w 
zastraszonych ludziach irracjonalne 
niejednokrotnie postawy obronne. Te-
raz Trump dolewa oliwy do ognia roz-
budzaniem obaw przed kolorowymi 
i przed obcymi, od których trzeba się 
odgrodzić murem na granicy. Kseno-
fobia, a zwłaszcza islamofobia jest po-
stawą powszechną, niezależną od wy-
kształcenia i pozycji społecznej. Od-
staje od tego Kanada, przez co Trump 
nie ma do Kanady krzty sympatii.

  Jesienna melancholia. Jakieś spo-
wolnienie, ociąganie się przed wy-
jściem z domu. Wydaje mi się niewia-
rygodne, że ludzie jakby tego nie czują, 
wpatrują się w swoje smartfony jak w 
każdej porze roku – jesień nie ma na 
to żadnego wpływu, to nałóg. Trochę 
to również pachnie horrorem – to uza-
leżnienie od sztucznej inteligencji, ten
widok młodzieży na przykład, uśmie-
chającej się do swoich telefonów.
  Nie czuję oczu oczarowania.


