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BOŻENA PTAK

LUTY

to najpiękniejszy z wszystkich miesięcy roku
praca, praca i tylko praca
i nic więcej jej nie niepokoi
a jednak...
ogląda zmienność przyrody przez wielkie szklane ściany
w tej chwili biel zaokienna mnoży samotność
potęguje bezsilność
podgrzewane podłogi całują jej i tak zimne stopy
trzy poziomy samotności
z widokami od frontu i na pusty ogród
tysiące twarzy odbijanych w glazurze szkle
połyskujących kaflach parkietach
wszystkie dźwigające wyraz przerażenia
może tylko przerażonego znudzenia...
bierze do ręki pilota w poszukiwaniu towarzystwa
zanim wejdzie do salonu ON
weźmie do ręki pilota gazetę łyżeczkę
coś co zaszeleści zadźwięczy zaszumi
może rozleje na błyszczący blat kilka kropli kawy
i wtedy Ona będzie mogła nareszcie przerwać milczenie
albo przynajmniej skrzywić usta

  Pani premier Szydło mówi przy każ-
dej okazji, że najważniejsze dla jej rzą-
du jest zapewnienie bezpieczeństwa 
Polakom, tymczasem jak na ironię cała 
Polska znalazła się w niebezpieczeń-
stwie. Gigantyczny smog spowił kraj 
i zbiera śmiertelne żniwo. Mniej wię-
cej w tym samym czasie przybyły do 
Polski oddziały amerykańskie, by na-
szego bezpieczeństwa strzec. Jest więc 
nadzieja, że Amerykanie zareagują
natychmiast i skutecznie odeprą pod-
stępnego wroga w dobrze pojętym
wspólnym interesie. Nie wyobrażam 
sobie, by dowództwo wojsk sprzymie-
rzonych godziło się na permanentne 
narażanie zdrowia i życia swoich
chłopców. Tym bardziej, że zagroże-
nie jak zwykle przyszło ze wschodu, 
bo smog, jak twierdzą „narodowi” 
znawcy, jest w dużej mierze skutkiem 
spalania taniego i lichego węgla spro-
wadzanego z Rosji. Paradoks: gazu 
rosyjskiego nie chcemy, bo nie bę-
dziemy „bezpieczni energetycznie”,
choć dzięki niemu smog byłby nie-
porównanie mniejszy, z drugiej zaś 
strony sprowadzamy stamtąd lichy 
węgiel, który, mam rozumieć, daje 
nam większe bezpieczeństwo niż gaz, 
choć najwyraźniej bardziej zagraża. I 
jeszcze: z rodzimego węgla jako pod-
stawy naszej energetyki nie zrezygnu-
jemy (nigdy?). Bądź tu człowieku 
mądry i pisz wiersze. U nas w Rem-
bertowie, czyli na obrzeżach Warsza-
wy, w tak zwanych zielonych płucach 
miasta, nie można okna otworzyć ani 
w dzień, ani w nocy. W śródmieściu, 
gdzie dominuje ogrzewanie gazowe, 
człowiek się czuje jak w uzdrowisku, 
a przecież podobno i tam normy za-
nieczyszczenia powietrza są wielo-
krotnie przekroczone. 
  Kanada bez obaw przyjęła wiele 
tysięcy uchodźców z płonącej Syrii, 
w Polsce natomiast poczucie zagro-
żenia ze strony uciekinierów jest tak 
wielkie, że strach wzbudziło nawet 
dziesięć syryjskich sierot, którymi za-
mierza się zaopiekować prezydent 
Sopotu. Chojraka najwidoczniej stru-

ga. Nie lubimy takich odważniaków 
– chce się narażać, niech się naraża 
sam, ale „Polaków” narażać nie ma 
prawa.
  Wyjaśnia się w co ambitniejszych 
mediach, że nacjonalizmem, kseno-
fobią i niechęcią do złodziejskich elit 
karmione są ogłupione masy, a naj-
bardziej masy wykluczonych, i z re-
guły na takim wyjaśnieniu się po-
przestaje.   
 Nadzieję wykluczonym i zepchnię-
tym na boczny tor może dawać ro-
zum, bądź głupota. Rozum dociera 
do jeszcze nieskołowanych. Głupota 
bardziej przemawia do już w dużym 
stopniu skołowanych. Z czego wyni-
ka, że triumfująca głupota dzięki już 
ogłupionym jest skutkiem wcześniej 
triumfującego rozumu dzięki jeszcze 
rozumnym. Z czego dalej wynika, je-
śli zło utożsamić z głupotą, a dobro  
z mądrością, że dobro rodzi zło, zło 
zaś – dobro. Pozostało nam więc teraz 
tylko cierpliwie czekać. Czysta meta-
fizyka.
  A może jest tak, że dobro nie cał-
kiem dobrem było, a tylko całym 
dobrem było nazywane? Czyż dzisiaj 
rządzący nie przywołują rozmaitych 
przedsięwzięć minionej władzy, które 
dają im jakoby prawo do budzących 
grozę przedsięwzięć własnych? Jeśli 
były one dobre, zdają się mówić, to 
i nasze są dobre, a może jeszcze lep-
sze. W taki to sposób zło udaje dobro 
i mądrość, odwołując się do „dobra” i 
„mądrości” poprzedników. Skoro wy, 
dajmy na to, robiliście dobrze „poli-
tykując historycznie”, to my jeszcze 
bardziej się politycznie rozpolitykuje-
my, jeszcze lepsi od was będziemy.  
A już na pewno bardziej pryncypialni.  
Wynika znowu z tego, że cała wina 
leży w siewie i zasiewie. Jeśli nawet 
generalnie sieje się dobro, lecz i naj-
mniejsze ziarno zła się zasieje, to w 
przyszłości może ono zachwaścić całe 
pole, wówczas szukaj wiatru w polu.     

  Ludzie już jakoś rozumni wspierali 
niegdyś zmiany w Ameryce i ludzie

już jakoś rozumni popierali zmiany 
w Polsce i Europie po roku osiem-
dziesiątym dziewiątym. Jak to się sta-
ło, że do głosu w Ameryce, Europie 
oraz Polsce umysły odsuniętych i po-
krzywdzonych otworzyły się na głu-
potę, udzielając jej masowego wspar-
cia? Z tego rodzaju myślowej ukła-
danki wniosek płynie nieubłagany: 
za odbijanie się od ściany do ściany 
odpowiadają ściany. Gdyby ich nie 
było, wówczas ludzkość nawet po pi-
jaku mogłaby się poruszać niepoobi-
jana.
    
  Dzień dobry, pani Zofio. Jak leci 
w nowym roku?
- A leci, leci, ino jesce nie psyleciało. 
Dopóki się nie zji minsa ze starego, 
nowy się nie zacnie.
  Jo mum jesce sporo minsa  gynsiego 
i szmalcu w słoikach – dobry szmalec 
z gynsi i dobre minso. Wolasek godo, 
ze zezar jus wszysko ze świunt. No to 
un mo nowy rok, a jo ni mum.

ANDRZEJ KWIATEK

Stary smog w nowym roku

MARZEC

Powoli zaczynam się bać
od pierwszego dnia tego miesiąca
narasta przerażenie
przyjdą goście trzynastego
na imieniny
i trzeba będzie podziękować za życzenia
ukłonić się
ale wiem
że to jeszcze nie jest ten miesiąc
stać mnie na ukłon i wznoszenie toastu
na pewno jak zwykle upiję się
kogoś obrażę
a najbardziej obrażę siebie
wszyscy obrażą się na mnie
a potem wybaczą  jak zwykle
potraktują mnie pobłażliwie
i wtedy będzie mi najbardziej smutno
pójdę do specjalisty
będę grzecznie łykała tabletki na głupotę


