
LISTY Z PRZYCINKIEM

Statystyki pokazujà, ˝e ludzie byli bardziej zado-
woleni z ˝ycia w PRL-u. Majà do tych lat sentyment.
By∏a cicha, ma∏a stabilizacja. Praca, codzienna karto-
flanka. Âwi´to to by∏o ÂWI¢TO. Kurczak na obiad albo
schabowy z buraczkami. A Wielkanoc? Jak˝e wspania-
∏a, przy rodzinnym stole z wym´czonà w kolejce dwu-
dniowej bia∏à kie∏basà, wystanà szyneczkà. Mo˝na
napawaç si´ sukcesem zdobytego dobra, czy wyrwa-
nego gdzieÊ na kartki pieczystego. I tak by∏o.

Teraz wielu niezamo˝nych, bezrobotnych b´dzie
czeka∏o na naszà hojnoÊç w z∏o˝eniu dobra spo˝yw-
czego do koszy wystawionych w du˝ych sklepach. Do
wielu ta pomoc nie dotrze, bo nie wyciàgnà r´ki ze
wstydu.

Nie by∏o wtedy aferzystów? Byli, ale w∏adza sku-
tecznie ich wy∏apywa∏a i przyk∏adnie kara∏a. Ukrad∏
mi´so nale˝ne spo∏eczeƒstwu? - zap∏aci∏ g∏owà. Pobi∏
dwie panienki czy nie daj Bo˝e dokona∏ czynu lubie˝-
nego? - sprawna w∏adza szybko znalaz∏a sprawc´ i wy-
rok wykonano.

Kara odstrasza∏a, przest´pstw jakby by∏o mniej. No
i dokonywali je g∏ównie zwyrodnialcy, ludzie z mar-
ginesu.

Có˝, ˝e teraz odnajdujà si´ ludzie i dokumenty,
˝e by∏o niezupe∏nie tak. Pami´ç ludzka jest wybiórcza,
a podejÊcie do sprawy subiektywne. A i gazety pisa∏y
raczej o sukcesach w wydobyciu w´gla, a nie o zbro-
dniach.

A teraz media (jak nie lubi´ tego s∏owa) ˝yjà dzi´-
ki sensacjom naszego ˝ycia. I dostarczajà ich wszyscy.
Bo z∏odziejem nie jest wy∏àcznie z∏odziej, ale te˝ lekarz,
pose∏, czcigodny dyrektor, prezes sponsorujàcy bied-
ne dzieci. A sprawiedliwoÊç wymierza nie sàd, a „kole-
dzy”. G∏ównie post´powanie „swoich” to oczywiÊcie
przede wszystkim obrona. Bo cz´sto sami post´pujà
podobnie.

Nawet gdy pedofilowi udowodniono przest´ps-
two, „koledzy” organizujà konferencje, listy poparcia.
Bo przecie˝ on tylko wykona∏ badania do pracy nau-
kowej.

Lekarz zostawi∏ no˝yczki w brzuchu albo wycià∏
nie t´ nerk´, co trzeba - to tylko b∏àd w sztuce lekars-
kiej. Nic si´ nie sta∏o. B∏àd w sztuce, tylko „sztuki”
ludzkiej ju˝ nie ma...

Kierowca potràci∏ kobiet´ na pasach. Od razu ta-
tuÊ m∏odzika uruchamia przyjació∏ policjantów, orga-
nizuje Êwiadków. Lekarz stwierdza „pomrocznoÊç
jasnà”, bo po co przechodzi∏a przez jezdni´.

Jeszcze o lekarzach. Majà du˝e mo˝liwoÊci, bo
opini´ medycznà trudno podwa˝yç. Wi´c i jakby bar-
dziej ch´tni do pomocy bliêniemu. Szczególnie kole-

dze dyrektorowi (bo zatrudni∏ mojà ˝on´), prezeso-
wi, bo znalaz∏ posad´ dla syna lekarza. Gdy rada nad-
zorcza ma zastrze˝enia, chce pozbawiç funkcji, od razu
sà na zwolnieniu lekarskim kilkumiesi´cznym z
powodu wycieƒczenia psychicznego, stresu perma-
nentnego, nerwicy. A gdy prezes zwolni za jednym
zamachem 10 osób z sobie tylko znanego powodu
(zawsze Êwietnie umotywowanego za poradà kolegi
prawnika) - nikt nie przejmuje si´ losem kucharki,
piel´gniarki czy salowej. No có˝, takie ˝ycie. Niech si´
zarejestrujà w urz´dzie pracy, dostanà (albo i nie)
zasi∏ek...

Gdzie si´ podzia∏o morale ludzi? Wykszta∏cenie o
niczym teraz nie Êwiadczy (a mam tu swoje zdanie, ˝e
szko∏y p∏atne raczej niewiele uczà w porównaniu z
dawnymi „paƒstwowymi”, o renomie od lat). Gdzie
etyka zawodu, przysi´gi sk∏adane na poczàtku drogi
zawodowej. Pomylono demokracj´ z anarchià.
Wszystko wszystkim wolno. Skandale, korupcja - na
porzàdku dziennym. I nikogo ju˝ to prawie nie dziwi.
Bo i spokój duszy mo˝na kupiç, i sprawiedliwoÊç w
sàdzie. Ot, Temida Êlepa, a Bóg jest co prawda wsz´-
dzie, ale ko∏o poszkodowanego biedaka akurat Go nie
by∏o.

Media, ˝e przywo∏am tu tv, niewiele mogà pomóc,
bo sà nie od tego. Chocia˝ drobne sukcesy te˝ cieszà,
bo kropla drà˝y ska∏´ (vide - jedna pracownica „Bie-
dronki” poruszy∏a lawin´ spraw supermarketów).

A wi´c mo˝na?
I tylko nie wiem, czego by tu dzisiaj trzeba chcieç...
Mo˝e tradycyjnie: alleluja, zielonoÊci wiosennej,

dyngusa i rózeczki. I ˝eby mieç nie tylko czyste sumie-
nie, ale i czyste r´ce.

Wasza wiosenna
Pieg˝a z I∏˝y
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 POLECA:
 wywo∏anie filmu i odbitki  zdj´cia

do dowodu, paszportu itp.  zdj´cia oko-
licznoÊciowe w zak∏adzie i terenie  zdj´cia
techniczne, reporta˝owe i diapozytywy

 aparaty fotograficzne, baterie, filmy -
zakupione u nas wywo∏ujemy bezp∏atnie.
NOWOÂå!
Zdj´cia do dokumentów w technice cyfrowej

WIDZIANE Z BOKUWIDZIANE Z BOKU


