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SĄ TAKIE CHWILE 
• 

W ZYCIU CZŁOWIEKA 

Są takie chwile w życiu człowieka, kiedy 
· krzesło przestaje być krzesłem, stół stołem, 
buty butami. Dzie je się tak dlatego, że nie 
wiemy , co się z nami stało . 

N ie wiemy również, dlaczego tak się stało. 
I tak, człowieku, byłeś swój, j esteś nieswój . 

. Gdybyś przypadkiem, zapukał do własnych 
.drzwi, nie wpuściłbyś siebie do środka (chyba, 
że j esteś inkasentem i jako osobę urzędową 

. musisz wpuścić) . 
Niepokój trwa, nie ustaj e, narasta. Zmieniasz 

koszulę, twarz, zawód, numer t elefonu . Byłeś 
trzy razy w toalecie i raz w filharmonii , ale 
przyczyny tego niepokoju nie zdołałeś ustalić. 
Wtedy przypominasz sobie starą perską pieśń. 

Je żeli patrzysz na róże i widzisz tylko kolce, 
nie idż do karczmy - pobiją cię. 
Jeżeli patrzysz na róże i widzisz tylko kwiat, 
idź do karczmy - pobiją cię, ale już nie tak 

mocno. 



Fachowiec to facet, który umie, 
dzo mu się chce. 

To znaczy nie chce mu się wcale, chocia 
umie. 
Właściwie t o nie bardzo umie i do t ego 

się nie chce. 
Czyli jemu się nie chce, bo p o prostu dłużej 

nie umie. 
Jeśli zacznie mu się chcieć, okaże się, ż nie 

umie. 
I tak był fachowiec i go nie ma. 
upełnie jak z tym facetem , co przyszedł do 

s epu po gwoździe. 
A jak było, nie opowiem , bo mi się nie chce. 
Gdyby mi się chciało , okazałoby się, że nie 

Nie nerwowo 
Tu nie piekarnia 
Wiem co r obię 
Nie krzycz pan 
Jak pan taki mądry, to sam pan przepy
chaj tę rurę 
Tylko bez chamstwa 

tych rzeczowych sformułowań wyłania 
obraz człowieka, który: 

a) ceni sobie godność ornbistą 
b) oznacza się umiłowaniem swobody 
c) ma świadomość ważności swej roli spo-

łecznej 
Jak komuś nie odpowiadają t e głębokie warto
ści tkwiące w osobowości fachowca , to .. . to co? 
To może zastosować się do 7 punktu kodeksu 
honorowego fachowca, który brzmi: skocz mnie 
pan na warsztat obiema nogamy w tenisów

ach. 



Prowizorycznie 

Puchacz w tronowej sali 
pucha. 
Książe wziął etat, dworzanie zwiali 
i cisza głucha. 
Cieć zbierze śmieci po wycieczce, 
potem w kimono uderzy ... 
Wszystko przemija, nic nie trwa wiecznie, 
puchacz wciąż pucha z wieży. 

Jakiż z te j sceny strasznej wynika 
morał, względnie podpucha? 
Orzeł wywinął orła i le ży, 
przeżyła mucha. 

Prowizorycznie 
będzie się trzymać , 
chociaż się zmienią czasy i klimat. 
Zatkać, zalepić, mało wymagać 
na korek, dętkę, na kit, na szpagat. 
Niech wiatr historii wie je jak orkan , 
to co przetrzyma - to prowizorka. 
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Hymn fachowców 

Przez cały kraj 
idziemy dwaj 
czy słońce, czy śmiech, czy słota, 
niezbędna jest, 
czy chce ktoś, czy nie 
w pionie usług fachowa rcbota. 
Czy to sens ma 
kląć, że ten świat 
z kiepskiego zrobiony surowca, 
bo dobry Bóg 
już zrobił co mógł! 
Teraz trzeba zawołać fachowca. 

Słucham teraz tych takich różnych rozmów 
w kolejkach, które stoją za masłem, za rybą 
wędzoną, czasem za proszkiem do prania -
jak rzucą - jak też w kolejkach za gazetami. 
A więc w tych kolejkach, jak też i w tej prasie 
wystanej w kolejkach można w tej chwili za
uważyć wyraźną zmianę asortymentu potrzeb 
społecznych. Był taki burzliwy okres nazywany 
skrótowo okresem Jan osika, kiedy to domino
wał gniew ludowy ujawniający się w żąda
niach, żeby tym różnym bogatym pozabierać 
te złote sedesy, te modrzewiowe dworki , te 
prywatne przystanie na Mazurach, czy te okrę
ty podwodne kapiące złotem, te złote sztuczne 

· szczęki i te inne przywłaszczone dobra. 
Po tym okresie przyszedł czas potrzeby ja

kiejś takiej sprawiedliwości za krzywdy mo
ralne i wykroczenia przeciw prawdzie, za zbio
rowy gwałt na nieletnim rozsądku i za narko-

, tyzowanie narodu pozornym sukcesem. Czy 
też - cytuję za prasą - za robienie wody 
z mózgu za pośrednictwem publikatorów 
z dziennikiem telewizyjnym na czele. Taka 
w tej chwili jest potrzeba na dziś. 

Ta wolta w wachlarzyku potrzeb społecz
. nych ma swoje głębokie uzasadnienie. Naród 
• zobaczył, że odebranie tej śmiesznej grupce 
zakładników tych ich paru milionów, pozabie-



ranie z ich kont tej małej kupki dolarów 
i upaństwowienie tych ich różnych nierucho
mości nie zdziałały spodziewanego cudu, me 
uczyniły z kraju El Dorado, a wręcz przeciw
nie. Kolejka za masłem wydłużyła się o parę 
metrów, a kolejka za wędzonym szprotem 
o kilka przecznic. Upaństwowienie paru zagra
bionych brudnymi łapami milionów nie po
lepszyło bytu. Ten byt jakby wziął się . i po~ 
gorszył, co zgodnie ze starą zasadą SOCJOlogn 
doprowadziło do wzrostu świadomości. Tym
czasem twórcy systemu okłamywania ludzi, 
działający w swoim czasie ze ślepą dezynwol
turą, widzący w całym narodzie sobie podob-: 
nych skautów, co to wicie, rozumicie, w teJ 
czterobrygadówce, kiedy tylko jest ta robota, 
robota, a po robocie robota - to przegonią 
Japonię ; ci wszyscy panowie prominenci, przy
puszczam, nadal żyją sobie spokojnie i na pe
wno w kolejce po masło nie stoją, co raczej 
zaprzecza elementarnym prawom natury. 
Z drugiej strony stoją w kolejkach po masło 
schorowani emeryci. Ja tu nie chcę nikogo roz
czulać ani roztkliwiać, ale stoją ci emeryci -
niejednokrotnie emeryci zasłużeni. Taka tylk.o 
ich bieda, że zaświadczenie lekarskie wystawił 
im lekarz osiedlowy w jakimś tam zatłoczonym 
ZOZ-ie po paru tygodniach stania w kolejce -
a nie grupa lekarzy z tytułam.i profesoró~. 

Nie można tu mówić o jakiejś nawet slado
wej sprawiedliwości, bo jeśli nawet ci schoro
wani biedni ludzie jakichś tam związkowych 
sukcesów w życiu nie osiągnęli , to z drugie_j 
strony w takim rozłożeniu kraju na łopatki, 
jak to teraz widać, palców nie maczali. 

Stojąc w tych kolejkach słyszę różne głosy 
zmęczonych ludzi. Nikt w kolejce nie wymaga 
sądów ani scen chińskich, ale coś się jednak 
ludziom należy. Tym ludziom zapędzonym 
w kozi róg bez nadziei, prowadzonym n~ sznu
reczku przez ugory kulturki , bez dob.reJ. ~si~z
ki, karmionym rozrywką z cyklu ł?di. rtdt, J.ak 
nam dobrze, ucha!; tym ludziom cos się nalezy. 
Jakaś przynajmniej mała publiczna .~Po.wiedź. 
Nie jeden list w trudno osiągalnym p1sm1e. 

Tak stoję w tych kolejkach i słyszę, że coś 
takiego, jak telewizyjny cykl imprez w rodzaju 
„Wszystko za wszystko" lub „Sam na sam" 
naprawdę by był na miejscu. Trzeba tym lu
dziom zadać publicznie pytanie. Co o tym my
ślą ci ludzie? Co o tym myś~eli ci ludzie? .c .o 
oni czytali wtedy, jak podnosili SWOJe kwalifi
kacje? Co robili z raportami o nastrojach spo
łecznych? Jak w praktyce realizowali to histo
ryczne posłannictwo, jakim jest władza dana 
od ludu? Jak rozumieli reprezentowanie mas? 
Takie różne pytania: o upodobaniach oprócz 
tego, o ulubionych potrawach. Tak jak to_ w~
dzimy w telewizji. Tu pytanie tu odpowiedz. 
Za to wszystko piosenka Abby, czy Boney M., 
lub te ulubione stronice z książki „Winnetou" 
czy „W pustyni i w puszczy". Na tyle - to 
bardzo niedużo. 

Tej społecznej potrzeby nie przeskoczymy 
niestety. To taka mała potrzeba igrzysk, jakże 
nieważnych . Igrzysk, które w krajach całego 
świata i to również w tych krajach, które, jak 
się chwalimy, w dziedzinie sprawiedliwości 
i demokracji stoją niżej, niż my. W tych kra
jach odchodzący prezydent żegna się z . na~o~ 
dem, choćby nawet odchodził po wielkie] 
aferze. 

W tej chwili nachodzi mnie taka refleksja: 
jakże bezwzględny i surowy jest system, 
w którym kandydat na sekretarza stanu musi 
się długo i publicznie przed Kongresem, tłuma
czyć ze swej przeszłości, w telewizji. Wszyscy 
to pokazują i my też to pokazujemy. J~k bez
względny jest system, żeby tak męczyc przy
szłego ministra spraw zagranicznych , pana 
Haiga. . 

I z drugiej strony: ile my mamy wspaniało
myślności, ile mamy taktu i jak gig~ntycz.n~ , 
pokorną skłonność do puszczania w mepam1ęc . 

Nadano w audycji „60 minut na godzinę" 
25 I b.r. 
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