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SZANOWNI PAŃSTWO,
pokazało się słońce i stało się cieplej, ale czy weselej? Wątpię… Dręczy nas wszystkich ten
COVID-19, zabija, ale – kto wie – czy nie bardziej dręczymy się wzajemnie my sami, podminowani
jego niszczycielskim wpływem. Jest więcej zakażeń – rząd wprowadza obostrzenia, co spotyka się
z natychmiastowym protestem części społeczeństwa, że się nas zniewala, że to wbrew Konstytucji.
Jest mniej zakażeń – rząd luzuje obostrzenia, co znowu spotyka się z krytyką, że rząd naraża nas na
niebezpieczeństwo. Zaświeci słońce – wielu ludzi zdejmuje maski, urządza sobie imprezy, pikniki,
spędy rozmaite. A po kilku dniach, gdy ponownie zwiększa się liczba zakażeń, rozlegają się pretensje: „rząd nic nie robi...”. Gdzie w tym logika, proszę ja kogo…
Od dawna mam wrażenie (raczej nawet przekonanie), że z roku na rok powiększa się społeczna
polaryzacja, negatywne różnicowanie ludzkich postaw i opinii w każdej nieomal dziedzinie. Mało
kto potrafi już porozumieć się bezkonfliktowo z kimś innym – nawet wcale nie w jakichś sprawach
zasadniczych, ale przecież w zwykłych, codziennych, normalnych. Autorytetami, a raczej pseudoautorytetami, stali się rozmaitego autoramentu celebryci i blogerzy. Głos zabrała znana influencerka
modowa (cokolwiek to znaczy) – i wszystko jasne! Rzym przemówił, sprawa zakończona…
W czasach niegdysiejszych, jakich wielu naszych rodaków już nie pamięta, opiniotwórcami byli
wybitni – przepraszam za powtórzenie: wybitni (albo chociaż znający się dobrze na rzeczy) – ludzie
nauki, pisarze, artyści, dziennikarze, specjaliści rozmaitych dziedzin, politycy i mężowie stanu (nie mylić tylko ze współczesnymi
prostackimi i wulgarnymi aparatczykami lub poputczikami, gotowymi radośnie poprzeć każdego, byle tylko dopaść do koryta).
Co się stało z tamtymi ludźmi? Gdzie się podziali? Czyżby zniknęli jak sen jaki złoty… Przecież nie wszystkich zabrał COVID…
Co więc takiego stało się z nami wszystkimi, że zapatrzeni Bóg jeden wie na co tracimy z oczu własny kraj z jego wielowiekową
historią naznaczoną wzlotami i upadkami, z bohaterami oraz zwykłymi ludźmi pospołu tworzącymi nasz wspólny dom? Strzeżcie
domu! Czy strzeżemy tego domu, w którym od setek lat kwitło i umierało, umierało i kwitło nasze życie? Uczciwe, proste, szlachetne
życie wielu pokoleń? […] Nasz dom się wali, rozsypuje się w gruzy, zapada się w ziemię. Niszczeje z nim to, co było zgrzebne, lecz
uczciwe. Pamiętają Państwo, czyje są to słowa?
Strzeżmy domu… Powiedziałem to sąsiadowi, a on mi odrzekł, że zgorzkniałem i gorycz przeze mnie przemawia. I dodał, że
w sklepach mamy do wyboru ponad sto (dwieście?) gatunków wędlin, a ja rozglądam się tylko za baraniną i koniną, czego akurat
notorycznie brakuje. Tak się wymigał od odpowiedzi. Ech, żeby to wszystko można załatwić żartem… Strzeżmy naszego domu,
Kochani, bądźmy mu wierni.
Musa Czachorowski
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