
Wirus Oh - Be atakuje 

Powoli, z trudem nadeszła wiosna. A wiosna, wiadomo, to pora porz�dków. Myjemy okna, sprz�tamy w 

szafach. malujemy balkony, od�wie�amy wyposa�enie kupuj�c cho�by komplet �cierek do naczy� czy 

solniczk�. W naszych mieszkaniach robi si� �licznie i czysto. Estetycznie wr�cz. Ale tu� za drzwiami 

wyj�ciowymi-�ciany korytarza odrapane, pokopane ci��kimi buciorami, pokryte oble�nymi i głupimi napisami, 

które "twórcy" wykonali sprejem, markerem czy płomieniem �wiecy. Na schodach i podłodze papiery, pety i 

ogryzki, łupiny pestek, �lady załatwiania potrzeb fizjologicznych ludzi i zwierz�t. W bramach powyrywane 

klamki, potłuczone szyby, poniszczone przyciski domofonów, powykr�cane �arówki, l tak sobie zgodnie 

koegzystuje w blokach pi�kno mieszkaniowe i brzydota klatek schodowych. 

Wiosna wymaga tak�e porz�dków w ogródkach i na działkach, w skrzynkach balkonowych. Kopiemy, 

siejemy, podlewamy, nawozimy. Malowniczo wygl�daj� od�wie�one altanki i ławeczki, urzekaj� kolorami i 

zapachami kwiaty oraz trawka. Ładnie prezentuj� si� ro�linki balkonowe. A pod balkonami psie ekstrementa w 

du�ych ilo�ciach, papiery i torby foliowe. Drzewa i krzewy strasz� połamanymi kikutami pni i powyrywanymi 

gał�ziami. Mi�dzy nimi za� szkaradne kosze na �mieci i szpetne kontenery oblepione wieloletnim brudem, 

otoczone niechlujnie wysypanymi odpadkami. 

Dbamy z wielk� staranno�ci� o swoje pojazdy, doposa�aj�c je w gad�ety i pucuj�c. Jednocze�nie tolerujemy 

plugawe przystanki autobusowe, systematycznie i niemal�e fachowo niszczone, poci�t� i popisan� obrzydliwie 

tapicerk� w autobusach, brudne wagony kolejowe. 

Codziennie spotykamy wielu ludzi, w tym młodych. Pi�kni, wysocy, dobrze zbudowani i stosownie ubrani 

(o nie. teraz nie b�dzie kontrastowego obrazu brzydkich staruszków i niezgrabiaszy!). Urodziwe dziewczyny, 

przystojni mło dzie�cy, ale tak�e eleganccy panowie, nobliwi staruszkowie szokuj� kontrastowymi do wygl�du: 

paskudnymi zachowa niami, nieładnymi gestami, ohyd� j�zyka potocznego. 

Sk�din�d wiadomo, �e przewa�nie człowiek widzi ró�nic� i odczuwa pi�kno - woli ładne od brzydkiego, 

czyste cc brudnego, kwiatki od g... i to zarówno w sferze materii, jak i ducha. 

Dlaczego wi�c tak wielu ludziom nie przeszkadza brzydota? To wina wirusa Oh - Be! Wirusa Ohydo - 

Brzydoty. pojawiaj�cego si� w skupiskach ludzkich o du�ym zag�szczeniu, niskiej kulturze materialnej, 

obni�onych potrzebach psychicznych wy�szego rz�du (w tym głównie estetycznej) który zatacza coraz szersze 

kr�gi. 

Jego wpływ dzieli populacj� na dwie główne grupy: 

1. �lepych na pi�kno (nie widz�, nie potrzebuj�, nie tworz�, wi�c i nie cierpi�). W zasadzie doro�li osobnicy 

s� nieuleczalni; 

2. odpornych na brzydot� i ohyd� (cz�sto atakowani wirusem ograniczaj� sw� wra�liwo�� do wybranych 

aspektów pi�kna w zale�no�ci od poziomu potrzeb estetycznych). Cz��ciowo uleczalni, szczególnie w 

młodszym wieki i przy du�ym wysiłku terapeutów. 

Rol� terapeutów mog� znakomicie spełnia� nauczyciele, pod warunkiem jednak, �e sami nie zostali zara�e� 

wirusem Oh - Be. 

Sił do przeciwstawiania si� brzydocie �yczy Wam na wiosn� Wasza estetka 
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