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Rozmyślania

Wiosennie,
prawie letnio

i optymistycznie
Na wiosnę życie budzi się na nowo.

Niektórzy mówią, że chce się żyć. Na
wiosnę mówimy sobie, że trzeba rozpo-
cząć coś od początku. Tej wiosny jest
nadspodziewanie dużo nadziei. Więk-
szość wierzy, że będzie ona przełomem
– oby tak było.

___________________________

Andrzej Dębkowski
____________________________Siła natury jest zadziwiająca. Czasamiwydaje się, że znowu zabraknie czasu nadojrzewanie wiosennych posiewów, żesłońce wypali resztki wilgoci z zeschłej ziemi,a tu nagłe deszcze przywracają nadzieję...Potem znowu słońce i kolejne deszcze, i...wszystko wraca do normy. Życie małomia-steczkowe ma tę dobrą stronę, że wszystkowidać jak na dłoni. Mieszkańcy z okolic, gdziestoi mój stary, ale jakże kochany dom, wktórym coraz bardziej chce mi się mieszkać,nawet ci najbardziej trzeźwi, rozsądni,umiarkowani, niepijący i niepalący dali sięwciągnąć do dyskusji na temat przyszłościnaszego kraju. Większość jest oczywiście zanaszym trwaniem w Unii Europejskiej, alejest to raczej efekt tego, co usłyszą lub prze-czytają, niż samodzielnie dokonanego wy-boru. Niemniej jednak już sam fakt podjęciaprzez moich sąsiadów dyskusji na ten tematjest wydarzeniem wyjątkowym i, muszę toprzyznać, napawającym optymizmem.Pamiętam jeszcze rok temu, równieżpróbowano dyskutować na ten temat, alebyło to wszystko jakieś takie nudne, pod-szyte strachem przed ośmieszeniem, bądźmożliwością wytykania przez innych palca-

mi. Dzisiaj nie ma śladu po strachu. Myślę, żejest objaw zdroworozsądkowego podejściado sprawy i dojrzałości ludzi, którzy doszli downiosku, że w końcu trzeba wziąć swojeżycie w swoje ręce oraz to, że nikt nic za nichnie zrobi. Oczywiście wiem, na kogo będągłosować, ale w Unii chcą podobno być.Podobał mi się również sposób w jakidyskutowano. Choć większość jest za tym,żeby podróżować po Europie bez paszpor-tów, to jednak nikt nie przejawił zbytniegohurraoptymizmu – każdy zdawał sobiesprawę, że Polska w Unii to raczej dobrasprawa dla Polski, ale były też i obawy.Muszę przyznać, że to zachowanie przy-wróciło mi na moment wiarę w to, że możejeszcze nie jest aż tak źle z naszym społe-czeństwem. Może to jednak efekt ogromnejsamotności wielu ludzi, bezustannej gonitwyw celu zdobycia pieniędzy. Może w końcuzaczynamy dostrzegać, że w życiu liczą sięrównież i inne wartości. Może potrzebujemywięcej spokoju i przewidywalności. A tomoże nam zagwarantować bycie w rodziniepaństw europejskich.

Rys. Barbara MedajskaMyślę, że powoli dojrzewamy do tego,abyśmy stawali się społeczeństwem rozum-nym – z jednej strony oczekującym od swo-ich elit przykładnego postępowania, a zdrugiej – eliminującym te wszystkie patolo-gie, zagrażające naszemu krajowi. Ludziezaczynają dostrzegać wagę i siłę kartki dogłosowania, wierzą, że od nich samych zależybardzo wiele. Przykładem jest rozmowa zjednym z sąsiadów, który „dorwał” mnie naulicy i pyta:– Panie Andrzeju, pan tak ciągle jeździ poświecie, czyta i pisze te mądre książki, to jakto ma być. Opłaca nam się to bycie w Eu-ropie?Ja mu na to odpowiadam, że do końcanigdy nic nie wiadomo, ale czy wolałby, żebybyło tak, jak w czasach sprzed 1989 roku –kłopoty z wyjazdami za granicę, puste sklepy,brak perspektyw dla jego dzieci i wnuków, wkońcu czy chciałby żyć w kraju takim, jakBiałoruś.– Ano, nie bardzo. Tam to dopiero musibyć straszna bieda... – odpowiedział z trwogą

w głosie.– No właśnie – dopowiedziałem.Następnego dnia spotykają mnie dwajinni sąsiedzi, już po konsultacjach w tymrozmawiającym ze mną dzień wcześniej.– Panie Andrzeju,  pan to tak mądrzetłumaczył wczoraj Gienkowi, niech nam panteż opowie o tej Europie – jak tam jest? A natej Ukrainie, Białorusi, na Litwie to naprawdęjest gorzej niż u nas, w Polsce?– No, widzicie, jest źle, ale najgorsze jestto, że na takiej Białorusi czy Ukrainie niezanosi się na razie, że będzie lepiej. Na Litwiejest już poprawa, ale te setki tysięcy hekta-rów ziemi leżącej  odłogiem...  To robi wra-żenie...Sąsiedzi zamyślili się, pokiwali głowami,poklepali mnie po ramieniu i poszli w swojąstronę...Nazajutrz, w sklepie z pieczywem, o krokod mojego domu, mówiło się tylko o UniiEuropejskiej. Dominowały argumenty, że myw tej Europie to musimy być i nawet ci, którynie byli dotąd zdecydowani, stali się gorący-mi orędownikami naszej dalszej integracji zpaństwami Zachodu. Przestrzegano niezde-cydowanych, zachęcano przeciwników.Wracam więc do domu, w torbie niosęgorący jeszcze i pachnący chleb. W uszachsłyszę, te wszystkie rozmowy, może trochęnieudolne i bardzo rozentuzjazmowane, aleniezwykle szczere. Słońce pięknie przygrze-wa, ludzie spokojnie podążają do swoichobowiązków, a ja myślę, że siła literatury jestogromna. Przecież dzięki niej zdołałemprzekonać i rozbudzić w tych ludziach po-trzebę dyskusji, potrzebę rozmowy. Przecieżbez niej nie moglibyśmy się dogadać, a idącrano do sklepu, nie zapytalibyśmy:– Co tam dobrego, sąsiedzie?I tym momencie obudziłem się!... █

Rys. Barbara Medajska


