
My, Prezydent

Zosta∏em doradcà prezydenta. Spo∏ecznym
i jednoosobowym. W∏aÊciwie najpierw kandydata na
prezydenta. Poradzi∏em mu, ˝eby odmawia∏ udzia∏u.
Zastosowa∏ si´ i tak w∏aÊnie mówi∏. Wyra˝a∏ niech´ç.
W koƒcu uleg∏. Presji spo∏ecznej. On, czyli ja, posta-
wiliÊmy jednak warunki. Inni pretendenci muszà byç
przez niego, a wi´c przeze mnie, zaakceptowani.
DodaliÊmy, ˝e selekcja b´dzie ca∏kowita. Trzeba dbaç
o poziom. U˝yliÊmy te˝ s∏owa „to˝samoÊç”. Nie wiem,
co ono znaczy, ale us∏ysza∏em je ju˝ kilka razy.
Spodoba∏o mi si´, bo zawiera groêb´ utraty. Prezydent,
czyli my, wspomnieliÊmy o groêbie pozbawienia naszej
to˝samoÊci, gdybyÊmy postàpili inaczej. Wystarczy,
˝e dopuszczamy samych siebie. Zastosowa∏ te˝ s∏owo
„wartoÊç” – dla zwi´kszenia wagi w liczbie mnogiej.
Wtedy przybywa jedna litera z kropkà. Ma to wymow´.
Po tym wszyscy wszystko zrozumieli. Nie wiem, co zro-
zumieli. Kr´powa∏em si´ zapytaç. Oni te˝.

OpowiedzieliÊmy si´ za wyborami demokratycznymi
oraz wolnymi. Okaza∏o si´ to jasne. Dla mnie nie.
Milcza∏em. UstaliliÊmy, ˝e przy urnie musi byç mà˝
zaufania. Koniecznie kobieta. Ona ma parytet. Wyborcy
przyklasn´li. Sà obywatelsko zaanga˝owani. Zg∏osiliÊmy
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postulat. Merytoryczny. Wprowadzi∏em to s∏owo.
Ujawni∏em nim swojà màdroÊç. Urna ma byç przezro-
czysta. UzasadniliÊmy ów postulat higienà. Panowa∏o
milczenie. ZyskaliÊmy aprobat´. Pe∏nà. 

Powiedzia∏em g∏oÊno, czyli Prezydentowi, ˝e musimy
mieç przeciwnika. Wskaza∏em go. To rowerzyÊci. Ci
je˝d˝àcy na trójko∏owych rowerkach. Sà groêni. Mali,
a wi´c niewidoczni. Poruszajà si´ zawsze z obstawà.
Ona ma do nich stosunek bliski. S∏ysza∏em kiedyÊ, jak
mówi∏a: „dziecko”. Tak si´ umówili. Kamufla˝ i termi-
nologia majà znaczenie w wielu zawodach. Tacy rowe-
rzyÊci sà szkodliwi potrójnie. Robià trzy Êlady. Ha∏asujà.
Wpadajà na ludzi. Upadajà w niew∏aÊciwych miejscach.
Celowo, nie ma przypadków. Je˝d˝à za wolno. W do-
datku si´ Êcigajà. Pijà, a nawet jedzà. Zanieczyszczajà
przyrod´. Skrycie. Zajmujà miejsce innym. Koniec po-
b∏a˝ania. Musimy z nimi walczyç. Z ich agresjà.

Mój kandydat, czyli my mamy zostaç prezydentem.
Parkingu. Osiedlowego. WczeÊniej zmieniliÊmy nazw´
stanowiska. Poprzedni by∏ prezesem. Brakowa∏o dosto-
jeƒstwa. GdzieÊ us∏ysza∏em, ˝e si´ transformujemy. Albo
coÊ w tym rodzaju. Kr´powa∏em si´ zapytaç, co to znaczy.
Zrozumia∏em jednak, ˝e konieczna jest zmiana s∏ów,
a szczególnie nazw. DokonaliÊmy wi´c w osiedlu reformy.
J´zykowej. Prezydent brzmi w∏aÊciwie, a prezes nie. 

PrzedstawiliÊmy rozbudowany program. G∏´boki,
a zarazem rozleg∏y. Ju˝ go omówi∏em. Nast´pnego dnia
wygraliÊmy wybory. OczywiÊcie. Elektorat albo coÊ
w tym rodzaju nie zawiod∏o. Mamy przed sobà kilka
dzia∏aƒ. Na wyciàgni´cie r´ki zgi´tej w ∏okciu.
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Najpierw og∏osiliÊmy program naprawczy. UjawniliÊmy
odwa˝nie, ˝e poprzednik na tym stanowisku by∏ do
niczego. Samochody przyje˝d˝a∏y i stawa∏y na wolnych
miejscach. Panowa∏ ba∏agan albo bagno. Teraz b´dzie
inaczej. Uzdrowimy i osuszymy wszystko. Nasz teren,
czyli ca∏y parking, ogrodzimy. Siatkà wysokà na 1 metr
i 84 centymetry. Pomalujemy. Og∏osimy referendum, w
którym wszyscy wybiorà kolor ogrodzenia. Wska˝emy,
by wybrali trafnie: barw´ szarà. Jest najmniej  widoczna.
Zgodnie z naszà zasadà: skromnoÊç, bezpieczeƒstwo,
wspó∏praca. Pod ruchomà bramà zainstalujemy kolce.
¸adnie wyglàdajà, zw∏aszcza gdy si´ podnoszà. Wprowa-
dzimy regulamin wje˝d˝ania na terytorium parkingu
oraz opuszczania go. Najpierw trzeba b´dzie z∏o˝yç
wniosek do Prezydenta. Na piÊmie. Z do∏àczonà opinià
dwóch Rad: Rady Mieszkaƒców Stabilnych oraz Rady
Mieszkaƒców Mobilnych. Rady przed wyra˝eniem swo-
jego zdania zobowiàzane sà skontaktowaç si´ z Insty-
tutem Prezydenta. Opinie formu∏uje Prezydent. 

Za u˝ytkowanie terytorium parkingu nale˝y p∏aciç.
Kwoty przewidujemy symboliczne: od 1800 do 1809
z∏otych. Du˝y przedzia∏ wysokoÊci op∏at wskazuje na
elastycznoÊç nowego Prezydenta. Cecha ta jest w∏a-
Êciwie zlokalizowana w wysokoÊci. Mieszkaƒcy ˝yjàcy
w trudnych warunkach p∏acà mniej. Taki przywilej
przys∏uguje im tylko raz, co z pewnoÊcià zach´ci  ich do
poprawy egzystencji. Jeszcze nie ustaliliÊmy, czy jest to
op∏ata za tydzieƒ czy za pi´ç dni. Sk∏aniamy si´ do
wyboru pe∏nego tygodnia. Wa˝na jest jasnoÊç rachunków.
Choç w tym wypadku nie wiem, na czym ona ma
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polegaç. Obywatele je˝d˝àcy luksusowymi samochodami
sà ca∏kowicie zwolnieni z op∏at za parking. Odpowiednie
sumy wnoszà za nich nieje˝d˝àcy samochodami i ˝yjàcy
w niedostatku. Wprowadzamy tym samym silny czynnik
motywujàcy. ¸agodnà stanowczoÊcià zmuszamy ich do
poprawy swojej sytuacji. My, czyli Prezydent, znamy si´
dobrze na zarzàdzaniu. JesteÊmy reformatorami. 

Obrze˝a i wn´trze parkingu wyposa˝ymy w kamery.
Obraz w kolorze. Wzmocnimy oÊwietlenie i zainsta-
lujemy reflektory. Za takie zdobycze globalizacji
mieszkaƒcy zap∏acà. OczywiÊcie, a nawet naturalnie.
W zwiàzku z tym poczujà si´ lepiej. Zyskajà na wartoÊci.
W bramie ustawimy urzàdzenie do wykrywania metali.
Samochody z cz´Êciami metalowymi nie mogà wje˝d˝aç.
Ludzie te˝ nie. Wytniemy drzewa, bo one hamujà rozwój
miasta. Te sà przecie˝ dla ludzi i dla parkingów. Nie dla
dziczy. Za∏o˝ymy sygnalizacj´ Êwietlnà. Porzàdek musi
byç. Skoƒczymy z anarchià i orchideami.

Dzisiaj odby∏a si´ inauguracja kadencji. Czyli
uroczysty poczàtek. Licznie przyby∏a publicznoÊç.
ZarezerwowaliÊmy dla niej cztery miejsca. Lubimy spon-
tanicznoÊç, stàd nadwy˝ka dwóch miejsc. Zosta∏a nie-
wykorzystana do koƒca. Âwiadczy∏a o naszej otwartoÊci
wobec spo∏eczeƒstwa. Najpierw wystàpi∏ ksiàdz. By∏
wysoki rangà: biskup, a nawet byç mo˝e proboszcz.
Pokropi∏ mechanizm zamykajàcy parking i zaakcentowa∏
nadrz´dnoÊç prawa naturalnego. Póêniej wypowiedzia∏
si´ Prezydent. Nowy. By∏ ubrany elegancko. Dla odmiany
w spodniach, chyba w marynarce. Pod spodem mia∏
koszul´ i mo˝e jeszcze coÊ. Zauwa˝y∏em buty. Wyglàda∏
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skromnie, a zarazem gustownie. Bardzo. Z kieszeni
wystawa∏ mu krawat. PodkreÊli∏, ˝e parking jednoczy
wszystkich. Na nim, a w∏aÊciwie w nim, jesteÊmy u siebie.
Przypomnia∏, ˝e nigdy w naszych dziejach nie by∏o
takiego parkingu, bo nigdy nie by∏o tak dobrze. Po prostu
doskonale. Nastàpi∏y oklaski. Owacja na stojàco.
Miejsc siedzàcych nie by∏o. Zacz´∏a si´ cz´Êç artystyczna.
Wype∏ni∏ jà zespó∏ taneczny, sk∏adajàcy si´ z weteranów
wszystkich powstaƒ. Raz jeszcze zabra∏ g∏os Prezydent.
Mówi∏ o drugiej kadencji. Wskaza∏ drog´ ku przysz∏oÊci.
Post´p. Stanie tu parking wysoki. Dotychczasowy jest
poziomy, nast´pny b´dzie pionowy. (W tym momencie
biskup lub proboszcz przekr´ci∏ g∏ow´ na szyi ku górze).
Dziesi´ciopi´trowy. Wype∏ni je muzeum budowniczych
parkingu. Interaktywne. Niewàtpliwie. Po niebie prze-
lecia∏a flotylla samolotów. Bombowiec. Model na
uwi´zi. Póêniej wszyscy si´ rozjechali.

17.12.2014 r. 
godz. 21.10

Ciemno i coÊ pada
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