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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Wszystkie leki na bóle 
Zawsze gdy jestem za granicą zwracam uwagę na reklamy telewizyjne. Oglądanie reklam może być 
pasjonujące i pouczające, bo odkrywają one sprawy, których poznanie innym sposobem wymaga 
długich rozmów i lektur. Z reklam można się wiele dowiedzieć o kolorycie danej cywilizacji,  
o aspiracjach ludzi, ich upodobaniach, stopniu przywiązania do własnej tradycji lub uleganiu 
globalnym trendom. Reklamy pokazują zamożność kraju, stosunki w rodzinie, wyznawany ideał 
kobiecej urody, preferencje estetyczne, czy kulinarne i jeszcze wiele innych rzeczy. 

Gdyby jakiś Marsjanin zabłąkał się na Ziemię i chciał błyskawicznie rozpoznać nasze obyczaje, 
radziłabym mu zerknąć na reklamy. Ale nie w Polsce. Bo niesiony przez nasze reklamy telewizyjne 
obraz Polski - a jeszcze bardziej obraz Polek - wprawiłby go w zdumienie i przerażenie. Polka jest 
przede wszystkim wzdęta. Jest wzdęta rano, w południe i wieczorem. Ma permanentne kłopoty  
z jelitami. Co druga cierpi na zaparcia. Żeby nie było wątpliwości - na zaparcia cierpią też mężczyźni, 
ale tylko co trzeci. Gdy on ma zgagę, ona wie czym tę zgagę potraktować. Pewnie dlatego jest warta 
szminki. No i kremu. Może coś mi umknęło, lecz nie słyszałam by jakiś facet z reklamy mówił, że jest 
tego wart. Znaczy, że jest wart kremu. Bo mężczyźni są warci co najmniej samochodu.  

Polka mająca dzieci powinna kupować serki, od których dzieci są zdrowe. Strach pomyśleć o losie 
dzieci, które dorastały w czasach gdy takich serków nie było. Maleństwa musiały chorować i mrzeć jak 
muchy. I cierpieć musiały z powodu bólu, bo dopiero od niedawna - mówi reklama - można nabyć 
środki przeciwbólowe dla dzieci. Za to środków przeciwbólowych dla dorosłych mamy obfitość. I to od 
dawna. Jesteśmy chyba najbardziej dotkniętym bólami narodem w Europie. Boli nas dosłownie 
wszystko: stawy, żołądek, brzuch i głowa. Na szczęście te wszystkie bóle da się bez problemu - tanio - 
uśmierzyć. Najlepiej czymś "forte" w podwójnym opakowaniu. W koszmarnym stanie są nasze 
wątroby. Męczy to kobiety, które chciałyby jeść, a nie mogą. To znaczy mogą. Bo przecież po 
zjedzeniu reklamowanego preparatu można do woli jedzenie kontynuować: co się tylko chce i ile się 
chce.  

Gdy już wszystkie bóle uśmierzyli, Polka i Polak zasłużyli na osobistego doradcę bankowego. Na razie 
jednak stale pożyczają pieniądze od kogoś, kto je im przynosi do domu. Na pewno za friko.  

Cóż, wobec oszałamiających perspektyw przeciwbólowo-kredytowych nasz Marsjanin mógłby się 
nawet zdecydować na imigrację nad Wisłę. Tylko czy Marsjanin takim reklamom uwierzy?  

 


