
Jaszczurcza półrocznica

Czternastego września 2020 r. minęło pół roku od wprowadzenia stanu epidemii w Polsce. Jak 
zawsze, gdy w grę wchodzą wielkie interesy, decydujące akty prawne mają rangę papieru 
toaletowego, a jednak skutecznie uderzają w masy ludności. W 1981 r. stan wojenny w Polsce też 
wprowadzono nielegalnym dekretem, co nie przeszkadzało w aresztowaniach, biciu, a nawet 
zabijaniu ludzi.

Obowiązujący stan epidemii zasadniczo różni się od stanu wojennego, stąd nie bez racji ma inną 
nazwę. Stan epidemii jest sprawą globalną – Polska, obok setki innych państw, jest tylko 
wykonawcą poleceń, nawet nie wiadomo czyich (co jednak niczego nie usprawiedliwia); stan 
wojenny zaś był konfliktem lokalnym, ze zidentyfikowanymi stronami. W stanie wojennym ludzie 
jednoczyli się, w stanie epidemii wyraźnie dzielą, gnębiąc jedni drugich – głównie kawałkiem 
tkaniny pod nazwą maseczka – i prąc do wojny domowej. Co łączy obydwa okresy, to 
stacjonowanie obcych wojsk na terenie Polski, tyle że z odmiennych krańców świata.

Ograniczenie wolności ludzi wpływa na wszystkie dziedziny życia, a więc i na pasażerski transport 
publiczny. W stanie wojennym funkcjonował on dość kulawo, a to przez ostre zimy, zmasowane 
strajki przewoźników przeciwko działaniom władz, niedobór prowadzących pojazdy – również 
wskutek ich internowań za działalność opozycyjną, niedostępność oleju napędowego, części 
zamiennych. W stanie epidemii z tym wszystkim kłopotów nie ma, za to zatrważająco ubywa 
pasażerów.

Ponieważ organizowanie transportu publicznego jest domeną bogatych, zaś korzystanie zeń – 
biednych, można bezgranicznie podkręcać śrubę wszystkim ludziom zmuszonym do 
przemieszczania się, a niemogącym – czy to z biedy, wieku, stanu zdrowia, czy też z innego 
powodu – korzystać z samochodów. Dzięki tej okoliczności władze przekwalifikowały transport 
publiczny w swoje zbrojne ramię, siejące terror maseczkowy. W najlepszym wypadku można zostać
wyrzuconym z autobusu czy tramwaju przez siły mundurowe i obciążonym przymusową płatnością 
pod nazwą mandat karny. Jednak coraz częściej w rolę funkcjonariuszy wcielają się 
współpasażerowie – społecznie i znacznie bardziej gorliwie. Dlatego kto żyw, komu życie miłe, kto 
chce oddychać powietrzem a nie dwutlenkiem węgla – unika transportu publicznego.

Lecz to nie jedyny powód ubytku pasażerów. Ludzie tracą potrzeby dojazdów. Największy temat 
tabu – przez stan epidemii kurczą się miejsca pracy; upadają krajowe, małe i duże biznesy. Kto 
zostaje bez środków do życia nie myśli o podróżowaniu, raczej o cmentarzu. Ubezpieczeniowa 
służba zdrowia leczy telefonicznie, uczelnie edukują internetowo, a zacne instytucje kultury, 
biblioteki, czy niektóre szkoły – faktycznie nie działają. W sklepach ten sam terror maseczkowy – 
zwykłe wyjścia (wyjazdy) na zakupy stały się prawdziwymi wyprawami po chleb.

W ledwie pół roku władze gładko zamknęły Polaków w ich własnych mieszkaniach czy domach. 
Kto nie wytłucze się nawzajem w autobusie czy piekarni – by umierał z biedy, samotności i braku 
realnej pomocy medycznej, lub by dał się wyłapać za odwagę wirtualnych kontaktów 
międzyludzkich, głównie za pośrednictwem w pełni kontrolowanego internetu.

A zatem gdy władze już osiągną swoje cele – wychodzi, że to dopiero początek tej drogi – 
pasażerski transport publiczny nie ma szans odrodzić się do postaci znanej sprzed ogłoszenia stanu 
epidemii. Owszem, nadal będzie domeną biednych, jednak tylko tych, którzy to wszystko przeżyją. 
Czyli godzących się na niewolniczą pracę za psie pieniądze, przekupionych lekkimi świadczeniami 
socjalnymi oraz dzieci i młodzieży – pokoleniu wychowanemu po nowemu, z największym ideałem
życiowym w postaci smartfona. Innych pasażerów, żywych, zwyczajnie nie będzie.



Nie sposób tylko rozstrzygnąć, gdzie za 40 lat będą potomkowie tych z ludu, którzy dziś świadczą 
reżimowi. Historia dowodzi, że potomkowie tych, którzy przed 40 laty faktycznie walczyli o 
wolność w Polsce, z reguły klepią biedę w Anglii czy innych Niderlandach. Zaś tych, którzy 
wówczas skrycie ułożyli się z władzami, są dziś szanowanymi obywatelami i piastują zaszczytne 
stanowiska w swojej ojcowiźnie. Ale historia zna i inne przypadki. Dalsze 40 lat wstecz jedna nacja 
wyrzynała drugą nację rękami kolaborantów, po czym wyrznęła samych kolaborantów.

Na pocieszenie. W pół roku „po”, odnosząc się do doniesień światowych, w Polsce naprawdę wciąż
nie jest najgorzej. Jeszcze nie porywają dzieci ze szkół, jeszcze przymusowo nie szczepią ludzi nie 
wiadomo czym, ba, nawet jeszcze można protestować, choć tylko z udziałem… przedstawicieli 
władz (!). Mało tego, wciąż nawet pozwalają właścicielom sklepów komunikować, że obsługują 
bez maseczek (Kamienna Góra Antonówka), czy właścicielom portali internetowych – że więcej nie
będą publikować obwieszczeń Sanepidu („Nasza Mława”).

Chyba że to cisza przed burzą. Siedemnastego września 2020 r. prezydent Białorusi zaapelował do 
Litwinów i Polaków: „powstrzymajcie swoich szalonych polityków, nie pozwólcie wybuchnąć 
wojnie!” Po czym stwierdził konieczność zamknięcia granic z Litwą i Polską. Co to przyniesie i jak
będzie się miało do stanu epidemii – czas pokaże.

Fakt jest tylko jeden. Gdyby rok temu ktoś odezwał się, że za pół roku będą samoloty lądować, 
będą najszybsze pociągi w polach zatrzymywać, specjalnie po to, by wysadzić pasażera bez 
maseczki, czy też że człowiek człowieka, brat brata będzie mógł bezkarnie pobić za brak tego 
znaku na twarzy, ten zostałby uznany za zwykłego idiotę.

Pokoju, wolności i zdrowia.

https://linkd.pl/aumm
https://linkd.pl/a2ap

