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...że oto skończył się 
okrutny miesiąc i zaczyna 
następny. Jeszcze 
okrutniejszy? Bardzo 
to być może. Bo obawiamy 
się, że tak już będzie 
do końca.

...że się kłócą o raport 
i że klecą się listy, 
a w kombajnach huczą 
młocarnie. „A panowie 
z telewizji – jak śpiewał 
pewien człek zacny – 
kręcą cały czas”.

...że – jak pisał inny 
człek zacny – „lethal 

się skończył/ i pop się 
skończył/ i jest all time 
low/ pa pa pam”

...i że nie pociesza nas, 
iż niedawno „w Pałacu 
w Wojanowie zakończyły 
się Mistrzostwa Świata 
w grze na pile. Do pałacu 
zjechało się �� pilarzy 
z Polski, Niemiec, Francji, 
Szwecji i Japonii”. 
I zawiścimy bliźnim, 
których to pociesza.

...i że otuchy szukamy 
raczej w podróży, w którą 
tym razem udamy się 

z „Niejakim Piórko” 
niezawodnego Henriego 
Michaux: „Przez pomyłkę 
wsiedliśmy do 
niewłaściwego pociągu. 
A ponieważ w naszym 
wagonie znajdowała się 
kupa jakichś Bułgarów, 
mamroczących 
coś do siebie bez 
przerwy, niemogących 
usiedzieć w miejscu, 
postanowiliśmy od 
razu z tym skończyć. 
Wyciągnęliśmy 
rewolwery i zaczęliśmy 
strzelać bardzo prędko, 
bo nie ufaliśmy im 

ani na jotę. Na wszelki 
wypadek lepiej ich było 
unieszkodliwić. Oni wydali 
się tym nieco zaskoczeni, 
ale, wiecie, jak to jest, 
z Bułgarami nigdy nic 
nie wiadomo”.

...że odkąd Michaux 
to napisał, minęły co 
najmniej ¤¥ okrutne lata.

...że panowie z telewizji 
kręcą cały czas.

...że który to już raz?

 

Założył w roku �§¨�
w Krakowie redaktor
Marian Eile

             

Apel urlopowiczów do TVP: 
nigdy więcej „Czarnych chmur” w lipcu!

                          

„Przekrój” w sieci
 

Stasiek Brontozaur miarowo 
ostrzył nóż. A ostrze jego z harto-
wanej było stali. Pewne i gładkie, 
masywną wieńcząc klingę, sie-
kało nieraz w Staśkowej kuchni 
a to marchew, a to kapustę, a to 
szczypiorek zielony. Z taką łatwo-
ścią, z jaką promyk słońca przeni-
ka górskie powietrze w rześki zi-
mowy poranek.
W metodycznych, powolnych ru-
chach frykcyjnych dzierżącego 
osełkę Staśka było coś niepokoją-
cego. Obsesyjnego nawet – rzec 
by mógł strwożony obserwator. 
Przekrwione ślepia patrzyły gdzieś 
hen, nieobecne jakby, przeszywa-
jąc na wskroś sza¬ i z rondlami, 
fl aszki merlota i ściany.
Stasiek myślał. I były to 
myśli  ponure.
Połączone komisje sejmowe cof-
nęły projekt przygotowany przez 
Parlamentarny Zespół Przyjaciół 
Zwierząt. W tej kadencji nie zo-
stanie zatem przyjęty. Cierpią-
cym zwierzakom nie będzie lepiej. 
Egoistyczne, wredne człowieki!
Nie dalej jak wczoraj Stasiek od-
wiedził starych kumpli w schro-
nisku. – Nie jest dobrze, Sta-
siek – poskarżył się spaniel 
Rambo. – Gminy miały zapewniać 
z urzędu godną opiekę bezdom-
nym psom i kotom, dokarmiać 
preferujące wolność dachowce. 
Ryb nie wolno by więcej męczyć, 
trzymając za skrzela, ani poddu-
szać, jak karpi przed Świętem Mi-
łości, w niedotlenionej wodzie. 
A teraz przez tych partyjnych – 
tu szczeknął coś niezrozumiale, 
na co jamniczka w boksie obok 
zakryła swemu szczenięciu uszy – 
którzy złośliwie i małostkowo za-
blokowali projekt, żałość jeno 
i zgryzota. Kres naszych nadziei.
Stasiek myślał z zimną furią o li-
derach dwóch populistycznych 
partii, których głosy zaważyły na 
tej hańbie. A gdy naostrzył nóż, 
obrał rzepę i zaczął ją chrupać. 
Zawsze go to uspokajało. Cóż po-
cząć? Poprosić o wsparcie me-
dialne załogę z www.przekroj.pl? 
Czas wysłać SOS na
aa

redakcja@przekroj.pl
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uba ma alergię, pod koniec kwietnia tra-
fi ł do szpitala z zapaleniem płuc. A prze-

cież tego samego dnia po południu był u pani 
doktor. Zapisała leki, ale niczego alarmującego 
nie znalazła. Kuba i my jako jego rodzice i tak 
mamy szczęście. Prowadzi go od okresu pre-
natalnego znakomity pediatra, a przy okazji 
przyjaciel rodziny. Tyle że swoich porad udziela 
nam najczęściej przez telefon. Jeździ z miasta 
do miasta na naukowe konferencje, z wykła-
dami. Pacjentów odwiedza w domach, kie-
dy tylko wykroi odrobinę czasu. Jego wizyty 
o �� są dla nas normą.

Opisałem własną historię, ale jest nas wie-
lu. Rodziców, którzy drżą przed każdą choro-
bą swego dziecka, bo nie wiedzą, czy otrzymają 

na czas pediatryczną pomoc. Nie atakuję leka-
rzy.  Kiedy bywam czasem w pobliskim ośrodku 
zdrowia, to tylko pani doktor współczuję. Na ko-
rytarzu tłum, na każde dziecko ma najwyżej kwa-
drans. Bieg. Cenę za taki stan rzeczy płacimy 
wszyscy. Przemęczeni lekarze popełniają błę-
dy, zdarza się, że źle wybrany antybiotyk odcho-
rowuje się potem latami. Rodzice, którzy mogą, 
idą do specjalisty prywatnie. A ci, których nie 
stać, wieszają na służbie zdrowia psy.

Klincz trudny do rozwiązania i dobitny dowód, 
że systemowe błędy (jakie – czytaj na stronie ��) 
popełnia się szybko, ale naprawia w nieskończo-
ność. Tymczasem stawką w tej grze nie są niczy-
je fanaberie, ale poczucie spokoju i bezpieczeń-
stwa. Tego się nie da przeliczyć na pieniądze.

        �  
               
   Mówią, że zmarła alkoholiczka i narkomanka, która 

sama tego chciała. Nieprawda. Zmarła wielka artystka, 
która stała się ofi arą własnego sukcesu. A my wszyscy – 
klikając w kompromitujące ją zdjęcia na Pudelku 
i domagając się jej koncertów i nagrań za każdą cenę – 
przyłożyliśmy do tego rękę. I powinniśmy się wstydzić. 
O Amy Winehouse – Jarek Szubrycht

               
   Czy doczekamy się polskiego Breivika? 

Psycholog Wojciech Warecki w rozmowie z Łukaszem 
Wójcikiem nie ma wątpliwości, że tak. Portret 
Norwegii po wielkiej tragedii na wyspie Utoya 
kreśli natomiast Maciej Jarkowiec

   W Polsce na jednego pediatrę przypada około 
 tysięcy dzieci. To oczywiście za mało. 
Problem w tym, że będzie jeszcze gorzej. Przyczyna? 
Wynik nieprzemyślanej reformy służby zdrowia – 
dowodzi Agnieszka Fiedorowicz

  Katastrofa smoleńska już dawno przestała być 
narodową tragedią. Chodzi tylko o to, by wskazać 
winnych – mówi Marcelinie Szumer prof. Marcin Król. 
Czy wśród tych, o których upomni się sprawiedliwość, 
będą też Rosjanie? W rozmowie z Łukaszem Wójcikiem 
odpowiada mec. Piotr Kruszyński: – Tylko wtedy, gdy 
będzie tego chciał rosyjski prokurator

                
  Robert Mazurek rozmawia z Wojciechem Fibakiem

          
  Nałogowcy, neurotycy czy smakosze? 

Czego by nie sądzić o audiofi lach, ich świat z jego 
osobliwym porządkiem rzeczy drży dziś w posadach – 
pisze Paweł Franczak

  Też pytanie!
  Ahoj, przygodo! Wracamy na Marsa, by ostatecznie 

ustalić, czy było tam – a może nadal jest – życie. 
Przez przestrzeń kosmiczną prowadzi Olaf Szewczyk

  Żebyś wiedział

      
  Wspominamy wielkich detektywów 

z przeszłości. Z uwagą przyglądamy się 
nowym bohaterom masowej publiczności. 
Wojtek Kałużyński o wadach i zaletach Columbo, 
Kojaka, Wallandera i innych

  Karolina Pasternak zaprasza na Transatlantyk. 
Do Poznania

  OFF Festival czas zacząć. Mariusz Herma 
o afrykańskich gościach imprezy

      
  Jacek Tomczuk rozmawia z Krystyną Mazurówną. 

O zbyt wielu ciekawych sprawach, by zbyć 
to krótkim: o życiu

          
  Jeszcze  lipca Lucian Freud był najdroższym 

żyjącym malarzem na świecie. Stach Szabłowski 
o fenomenie artysty, który zmarł tego dnia 
w słusznym wieku  lat

       
  Film: Pasternak chwali „Kreta”
  Teatr: Wakar poleca „Kartotekę” na DVD
  Muzyka: Herma i Dunaj pochylają się 

nad płytami gwiazd OFF-a
  Książki: Sendecki recenzuje Leśmiana
  Komiks: Frąckiewicz każe kupić „Mglistego Billy’ego”

                  
, ,  Rozmaitości
,   z krzyżówką, Kronikami popkultury 

Orbitowskiego, Lewomyślnie Kurkiewicza, 
Ładnymi rzeczami Salwy i kuchnią Gesslera
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