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...że choć – jak 
zwykle ostatnimi 
laty – postanowiliśmy 
zagłosować na Raymonda 
Chandlera do Sejmu 
i Jamesa Schuylera 
do Senatu, to (nie)
pisząc niniejsze, gdy nic 
jeszcze o wynikach nie 
wiemy, mamy nieodparte 
przeczucie, iż znowu nasz 
głos okaże się stracony 
i nic nie wskazuje na to, 

byśmy doczekali czasów, 
gdy stracony nie będzie.

...że oczyma duszy 
widzimy już zgiełk, 
skowyt, radość i żal, 
gdy się wyniki po 
wyborach pokażą i znowu 
wszystko zacznie się 
od nowa. Jedni źli będą, 
inni wniebowzięci. 
Jedni wspominać będą 
�� października klęskę 

pod Maciejowicami, 
inni zwycięstwo pod 
Koronowem.

...że podobno wła-
śnie �� października 
���� roku – ukazała się 
ostatnia książka Karo-
la Darwina „O tworze-
niu się gleby w następ-
stwie działania dżdżownic 
oraz obserwacje nad 
ich zachowaniem się”, 

a w ���� urodził się Fry-
deryk  Jarossy, który pew-
nie miałby coś o tym do 
powiedzenia.

...że przed nami naj-
pewniej długa i ponura 
jesień, która potem prze-
poczwarzy się w ponurą 
zimę i zupełnie nie wiemy, 
co począć, żeby choć raz 
nie było tak samo.

  

Założył w roku ��¢£
w Krakowie redaktor
Marian Eile

             

Po wyborach: czy jeden głos ma znaczenie?
To zależy, ilu wyborców mówi jednym głosem.

                          

„Przekrój” w sieci
 

               

Pamiętał te chwile, jakby dzia-
ły się dziś. Znów siedział za kie-
rownicą dodge’a  challengera 
¢¢� R/T, mknąc od Kolorado 
w stronę Kalifornii z policyjnym 
pościgiem na ogonie. Ciemne 
okulary chroniły ślepia przed pa-
lącym słońcem, droga wydawała 
się nie mieć końca, w tumanach 
rudego pyłu wzbijanych przez 
koła widział sceny, których przy 
pełnej przytomności nie ujrzałby 
nigdy. Był już bardzo zmęczony. 
Nie wiedział nawet, czy piosenkę 
właśnie usłyszaną w samochodo-
wym radiu nadawała jakaś lokal-
na rozgłośnia, czy może śpiewał 
ją któryś z demonów lub aniołów 
jego rozedrganej psyche. Za mało 
snu, za dużo małych, czerwonych 
 tabletek:

Gdybym to ja miała skrzydeł-
ka jak gąska, poleciałabym 
ja za Staśkiem do Śląska
Gdybym ja nie była zwykłą trasz-
ką małą, darowałabym ja miłość 
swoją całą
Ale żem jaszczurką tycią, chociaż 
zgrabną, Staśka Brontozaura inne 
mi ukradną. Hej...

Nie wiedział, skąd właścicielka pi-
skliwego, acz rzewnego głosiku 
znała jego prawdziwe nazwisko. 
Policji znany był jako Stashyek Ko-
walski. Tak. To musiała być halucy-
nacja. Tajemniczy głosik zaintono-
wał inną, nie mniej przeszywającą 
serce Staśkowe piosenkę:

Czerwone jabłuszko przekrojo-
ne na krzyż, czemu ty, Stasieńku, 
krzywo na mnie patrzysz?
Kaczki zawodzą, kaczki zawiodą, 
uciekaj, Stasieńku, bo cię pobodą!

Uciekaj, Stasiek, uciekaj! – po-
myślał Stasiek, strwożony. 
Albo od razu ślij nekrolog na 
redakcja@przekroj.pl! Może 
opublikują na www.przekroj.pl, 
 Facebooku lub Twitterze...

Wcisnął pedał i już po chwili było 
tylko widać na horyzoncie znika-
jący punkt.
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y już wiecie. My jeszcze nie. Gdy przygo-
towywaliśmy ten numer „Przekroju”, pyta-

nie o to, jaka będzie Polska po wyborach, wciąż 
jeszcze rozgrzewało wielu z nas. Dziś jest już 
po wszystkim. Ktoś wygrał, ktoś przegrał. Od-
daliśmy nasz kraj, nasze fi nanse i naszą przy-
szłość w ręce Platformy Obywatelskiej lub Pra-
wa i  Sprawiedliwości.

W obu przypadkach pewne jest jedno: Polska 
znów pękła na pół. Znów część z nas cieszy się 
ze zwycięstwa, a część przeklina i z frustracją 
wygraża pięściami. Co robić, tak już u nas jest.

Proponujemy wam trochę śmiechu, w nadziei 
że – podobnie jak muzyka – łagodzi on obyczaje. 
Poprosiliśmy dwóch publicystów z dwóch politycz-

nych biegunów, by popuścili wodze fantazji. „Le-
womyślny” Roman Kurkiewicz zadrwił z ewentual-
nych rządów Prawa i Sprawiedliwości (strona ¡). 
Konserwatywny Marcin Wolski postraszył wizją 
wszechobecnej Platformy (strona £).

A żeby nie było za wesoło, mamy też dla was 
kubeł zimnej wody. Ekonomista Richard Mbe-
we (na stronie ¦£) przekonuje, że przed nowym 
rządem stoi najtrudniejsze zadanie. Ktokol-
wiek wygrał wybory, musi zatroszczyć się o na-
sze pieniądze. Partia, która nie wyprowadzi bu-
dżetu na prostą, w przyszłych wyborach będzie 
zmuszona wyprowadzić sztandar. Miejmy na-
dzieję, że ktokolwiek zasiądzie w premierow-
skim fotelu, będzie o tym pamiętał.

        �  
               
   W jakiej Polsce obudziliśmy się  października? 

Otulonej oparami posmoleńskiej mgły 
czy antyklerykalnej? Marcin Wolski i Roman Kurkiewicz 
kreślą straszne i zarazem śmieszne wizje naszego kraju 
po wyborczej wygranej PO lub PiS. Który z nich trafi ł 
z przewidywaniami?

               
  Są jak pionierzy przemierzający Dziki Zachód. 

Mimo  lat wolnej Polski właściciele mieszkań 
na wynajem, gdy trafi ą na nieuczciwego lokatora, 
mogą go co najwyżej... przekupić. O wojnach 
domowych, trwających w najlepsze dzięki opieszałości 
państwa, Sylwia Czubkowska i Barbara Sowa

  To przełom. Leczenie raka stało się opłacalne. 
O kontrakty z NFZ walczą już nie tylko zatłoczone 
centra onkologii, ale też prywatne szpitale. Problem 
jest tylko jeden: o tym, czy leczą lepiej, przekonamy 
się dopiero za kilka lat. Jeden z nich odwiedziła 
Joanna Dargiewicz-Rożek

  Rządy Węgier i Danii wypowiedziały wojnę 
niezdrowej żywności i opodatkowały tłuszcze, 
sól, cukier i kofeinę. Ofi arami tej batalii będą 
jednak ci, w obronie których ona się toczy – twierdzi 
Łukasz Wójcik

                
  Robert Mazurek rozmawia z Richardem Mbewe. 

O Polsce, której potrzeba przywódcy formatu 
Margaret ³ atcher

          
  Pamiętał chwile, gdy myślał, że przegrał wszystko. 

Za każdym razem podnosił się jeszcze silniejszy. 
Wierzył, że tym razem też wygra z fatum – mylił 
się. Steve Jobs, jeden z największych wizjonerów 
przełomu wieków, zmarł na raka w wieku  lat. 
Wspomina Olaf Szewczyk

  Też pytanie!
  To była najsmutniejsza edycja naukowych Nagród 

Nobla w historii. Dlaczego? Odpowiedź w tekście 
Olafa Szewczyka

      
  W fi lmie nastała dziś pajdokracja: rządzą dzieci, 

bo to one ciągną rodziców do kina. Pierwszym 
królem tego nowego ustroju nie był znany nam 
wszystkim Maciuś, ale Steven. Steven Spielberg. 
Tekst Karoliny Pasternak

   lat po Wisławie Szymborskiej Akademia znów 
uhonorowała poetę – Tomasa Tranströmera. 
Czy rzeczywiście Szwed wielkim poetą jest – 
Marcin Sendecki

  Najnowszy John le Carré to wzruszające 
rozczarowanie – Marcin Sendecki nie 
ma wątpliwości, że -letni autor epokowego 
„Ze śmiertelnego zimna” i słabego „Wiernego 
ogrodnika” wraca do formy

      
  Karolina Pasternak rozmawia z Wojciechem 

Smarzowskim. O wódce i fi lmie

          
  William Turner lubił patos, zarówno w malarstwie, 

jak i w życiu. Kazał się pochować zawinięty w obraz, 
a po śmierci podarował rodakom  tysięcy prac. 
W Krakowie można zobaczyć  z nich. U nas jeszcze 
mniej, ale za to jakie – pisze Jacek Tomczuk

       
  Muzyka: Flint wielbi Łonę
  Komiks: Frąckiewicz poleca „Czasem”
  Teatr: Sieradzki odnajduje „Ziemię obiecaną”
  Film: Kałużyński nie mówi nie operze mydlanej
  Książka: Mizuro zachwala solidną powieść 

na ciężkie czasy

                  
, ,  Rozmaitości
,   z krzyżówką, Kronikami popkultury 

Orbitowskiego, Lewomyślnie Kurkiewicza, 
Ładnymi rzeczami Salwy i kuchnią Gesslera

 Dziennik Jerzego Pilcha
 Stopklatka
 , ,   Raczkowski

Rysunek na okładce:
Weronika Ulicka
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