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Zapukaç! Mo˝e jednak nie. Nie, jednak zapukam.
Sàsiad ju˝ od godziny s∏ucha tak g∏oÊno muzyki, ˝e
u mnie dr˝à fili˝anki w szafce. I co mu powiem? ˚e
prosz´ o cisz´? Mo˝e ˝eby chocia˝ przyciszy∏ odrobi-
n´... No tak, ma argument, ˝e dopiero 14, ˝e to nie
cisza nocna... Niestety, innego - ˝e nie mo˝na zak∏ó-
caç spokoju tak˝e w ciàgu dnia - nie zna. A to podle-
ga pod mandat. Mo˝e wi´c zadzwoni´ od razu po po-
licj´...

Po policj´! Hmm... Ju˝ kilkanaÊcie razy zg∏asza-
liÊmy, ˝e sàsiad pod oknem kocha czyniç rozruch
motocykla lub samochodu. Pojazdy sà doskona∏ej
marki, ale jakby z felerem, bo „chodzà” bardzo g∏oÊ-
no. Jeêdzi nimi m∏odzieniec wokó∏ bloku i warczy,
˝e a˝ mi∏o. Jemu mi∏o. Nam nie. A latem, gdy okna
otwarte, jest to nie do wytrzymania.

Tak wi´c nie mamy wsparcia we w∏adzach. JesteÊ-
my terroryzowani i bezsilni. To tak, jak z palaczami
nadmiernie kurzàcymi wsz´dzie, gdzie tylko sà. Pomi-
mo zakazów. Bo oni „muszà” zapaliç. A my musimy
to wdychaç? Gdzie jest granica wolnoÊci osobistej,
a gdzie prawo, przestrzeganie wolnoÊci zakopconych,
zag∏uszonych?

Z regu∏y w sposób doÊç nerwowy i brutalny rea-
gujà na zwróconà uwag´, czy zwyk∏à proÊb´. Tak wi´c
spokojni obywatele, cisi, dobrze wychowani muszà
ulegaç chamstwu, grubiaƒstwu, które rozplenia si´
wsz´dzie.

Nie jest to te˝ wina policji. To po prostu normal-
ny brak wychowania, podstaw kultury, którà wynosi
si´ z domu. Gdzie sà ich rodzice, ˝e nie zwrócili na to
uwagi. A mo˝e sà tacy sami? Wi´c z domu przyk∏adu
nie mo˝na by∏o wynieÊç.

W mieszkaniu pi´tro wy˝ej awantura. Ona i On.
Mieszkanie w blokowisku urozmaica mój spokój i ci-

sz´ mojego domostwa. Nad g∏owà krzyki totalne. Je-
go tubalny g∏os. Jej piskliwy. I ∏omot: mebli? Mo˝e
ok∏adajà si´ r´cznie? Mo˝e popychajà? Bo˝e to nie do
wytrzymania! Pójd´ na gór´ i poprosz´ o spokój. Ale
po co wtràcaç si´ w rodzinne rozmowy. Siadam. Pró-
buj´ oglàdaç telewizj´. Nie daj´ si´. Krà˝´ po miesz-
kaniu. Chyba jednak pójd´ na gór´. Przecie˝ ich znam.
Mo˝e zadzwoniç na policj´? Ale dlaczego ja? Przecie˝
jest jeszcze 10 lokatorów. Nagle trzasn´∏y drzwi. Ja do
wizjera. On zszed∏ z torbà. Ucich∏o. Nareszcie spokój.

Nast´pnego dnia Ona zacz´∏a chodziç z nogà w
gipsie. A ja z wyrzutami sumienia, ˝e mo˝e wystarczy-
∏o do nich zapukaç, ˝e ktoÊ obok jest Êwiadkiem ich
awantury. Mo˝e przez moje wahanie Ona mia∏a z∏ama-
nà nog´?

Idàc na poczt´, pod ˝ywop∏otem zobaczy∏am le-
˝àcego m´˝czyzn´. Obok niego przechodzi∏o wiele
osób. Pierwsza myÊl - trzeba pomóc. Tak mnie uczy∏a
mama. Ja, wàt∏a ptaszyna, zacz´∏am podnosiç - jak si´
okaza∏o - m´˝czyzn´ ponad metr osiemdziesiàt. Gdy
doprowadzi∏am go do pionu, myÊla∏am, ˝e ja si´
przewróc´. Od jego chuchu. By∏ zalany w pestk´. Ale
doprowadzi∏am go do taxi. I ca∏y czas myÊla∏am, czy
to ja powinnam go ratowaç. Ale na pewno nie zosta-
wiç go na ziemi. Od tego czasu, zawsze w takich wy-
padkach dzwoni´ na policj´.

Bo drugiemu cz∏owiekowi mo˝na pomóc. Trzeba
pomóc. Zaniechanie pomocy to tak˝e grzech.

Ale trzeba chcieç...
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