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Podsluch
'Pan doktor kazał załoŻyć podsłuch.
Magnetofon pod koszulą, żeby zapisywał wszystko, co się we mnie dzieje. Zapisem Holtera nazywa się to w

języku medycznym.

Przykazano,
abym niczego ni-e udawał, Żył jak żyję' pił normalnie, a rnagnetofon wynotuje dokładnie, czy to co się dzie|e

z

moim sercem, to zwykła nerwica,
arytmia, miażdżyca czy permanentny
stan przedzawałowy. Kazano mi też
notować przez całą dobę rÓżne odczucia, wydarzenia, aby skonfrontować zapis aparatu z wpływami zycia

więcej' aby obywateli nie deprawowaĆ. Podobnie było kiedyś z basenami - co to jeden miał przypadać na
sto tysięcy. Trzeba zachorować, aby
spojrzeĆ z dystansu i stwierdziĆ, ze
ciągle Żyjemy W kraju ustalania
norm, co zaczęło się w mglistej
przeszłoŚci, kiedy to związki zawodowe rozdzielały skarpetki według

- dwie pary na członka.
Po południu dzwonią, że pani J.
rozstała się po wielu latach z panem

normy

G., ale aby tego na wszelki wypadek
nie ruszaĆ, bo to na pewno sprawa

polityczna. Czegokolwiek by teraz
nie ruszyć, to okazuje się, ze polityczne. Mąz stanu pan K. pomÓwiony
przez drugiego męża, ze lubi chłopców, od razu zwołał konferencję prasową, na której się odciął i oświadczył, że chcą go zniszczyc politycznie.

nętrznych za niesłuszne podanie do
wiadomości,iz pełniłrolę agenta.
Bardzo to jest ciekawe. Ministerstwo
przeprasza obywateli za nieprawdziwe informacje' ktÓre samo podało do
wiadomoŚci. MSW nie wie, kto był i
lest agentem?

Policja jest bardziej konkretna i
ma już gotowy ranking największych
przestępstw. Na liścieprowadzi
przemyt papierosów i alkoholu przed
wyłudzaniem pieniędzy z bankow,
fałszowaniem banknotÓw i kradzieżą
samochodow. Ranking sporządzany
|est dla czystego sportu, bo ciągle
nie ma konkretnych danych personalnych, kto został skazany i za co.
Byli panowie senatorowie tez siedzą'
ale raczej tylko do wy!aŚnienia' Sądy

nie mają mocy przerobowych!
WieczÓr z Elfem i raut w Pęcicach
sklasyf ikowałbym eX aequo, ze

codziennego.

Notuję więc rano. Jak co tydzień
przyszła W sobotę baba z jajami. ln_
stytucja bab z polędwicą, drobiem i

śmietaną przetrwała okupację, komunę i wcale nie zamierza się poddawac w naszej odmianie kapitalizmu. Wymieniamy garŚĆ uwag. Jaja
drożeją niezgodnie z obliczeni'ami
Centralnego Urzędu Planowania i
Ministerstwa FinansÓw, według ktÓrych żywnośÓ powinna podrozeć o
dwa procent. Jaja skoczyły z 1,5 tys'

do 2,5 tys., czyli o 50

procent.

Wszystko w ogÓle, co nadaje się do
jedzenia' o 20-30 procent, chociaż
CUP uparcie twierdzi, że o dwa'..
Notuję dalej. Prymas Glemp wypowiedział się na temat seksu. Bardzo go
nie lubi i twierdzi, ze stąd bierze się
wszelka zgnilizna. W tym samym

mniej więcej czasie odbywał się w
Madrycie ll Światowy Kongres Mię-

dzynarodowej Federacji Zonatych
Księzy. Jest ich już przeszło sto tysięcy. Co poniektÓrzy przybyli do
Madrytu z dzieÓmi, a jeden z uczest-
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Pan

doktor :: montuiąc.

'mi

aparat

podsłuchowy na przedpieisiu przestrzegł, że muszę unikac większych
pizeżyć i zdecydowanie ograniczyć

życie towarzyskie. Stąd

Zgodnie ze zwyczajem w południe
piję piwo' dla zdrowia, co aparat -powinien odnotowac. Codziennie 3-4
miliony ludzi budzi się w Polsca na

warzyskim: otwarcie nowego biura
firmy olejowej Elf czy też przyjęcie w

kacu, dziesięĆ milionÓw pali, bez

,*M.
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TAK| JEST LoS oBYWATELA, KTÓRY PRZYPADKoWo JEST W M|ARĘ ZDRoWY NA
SERCE. (Autor ,,Kroniki" drugi od prawej.)

ników twierdzi, że oticjalne zniesienie celibatu to tylko kwestia czasu.
Zdenerwowanie prymasa wydaje się
w tej sytuacji zupełnie zrozumiałe.

J*

niniejsza

kronika taka bardziej ogÓlna. Wspomnieć wszakŻe trzeba. Są dyskusje,
co były większym wydarzeniem to_
dworku

w Pęcicach z okazji

Cudu

przerwy, a reszta chodzi do kościoła. nad Wisłą. U szefa Elfa Błażeja KruSpołeczeństwo niszczone W ten spo- py było paru ambasadorÓw, kilkaset
sÓb fizycznie i moralnie zbyt długo osÓb, baloniki lecące prosto w światnie powinno Wytrzymac i aŻ dziw ła lotniczych reflektorów oraz droga
bierze, że niektÓrym starcza jeszcze do salcesonu wytyczana przez bańki
siły na wyłudzanie pożyczek z ban- z olejem. Parasole tez dawali,..d
kÓw. Dolar w grudniu tego roku ma Kizysztof Materna załatwiłmi 'dwa
kosztować 19 tysięcy 550 złotych, a dodatkowe. WieczÓr z Elfem wyreżyza rok 23 tysiące 690 zł. Rząd ustalił serowany przez Jana Zylbeńa, byłe_
normy na gry hazardowe. Jedno ka- go posła, który został wraz z paroma
syno powinno przypadaĆ na 250 ty- innymi osobami przeproszony pubsięcy mieszkańców, ani o jednego licznie przez ministra spraw wew-

wskazaniem na Pęcice. Nie było tu
salcesonu, ale za to orkiestra na wodzie grała i Pan Prezydent był obecny. Dworek w Pęcicach sprzyja pełnej integracji. Zamieszkiwał tu Stan

Tymiński' szefowie ART-B' obecnie
sfery najwyzej nam panujące' czemu
nie nalezy się dziwić i zazdrościć' bo

nie wiadomo' jak długo to potrwa.
Na tym mniej więcej zakończyłem
zapisywanie wydarzeń codziennych,

aby lekarz mógł dobrze odczytaĆ
magnetofonowy zapis Holtera. Od-

c?ylał. Arytmia w normie. Leki mogę
odstawić, ale zabronił mi zblizać się
do alkoholu.

Taki jest los przeciętnego obywatela' ktÓry przypadkowo 'jest w miarę
zdrowy na serce. Musi to wszystko
przeży ć na trzeżw o.' Koszmar!

Jerzy lwaszklewlcz
Fot.

Jarosław M. Goliszewski
SUKCES Listopad tqSf 13

!

^
o

x=
D
{

o
{
D

u
N

o

x

D

