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Mój głos

Mój głos
Właściwie ten krótki tekst powinienem zatytułować „Moje głosy”, jednakże zaraz znaleźliby się tacy, którzy
w pokraczny sposób odczytaliby intencję tytułu, wrzeszcząc: „Ten Hendzel twierdzi, że słyszy głosy!”. Zatem odpuśćmy sobie tę przyjemność. Ponadto moja wypowiedź dotyczy w istocie jednego głosu – mojego głosu wyborczego.
Faktycznie w Koszalinie, czyli mieście w którym się urodziłem i mieszkam od półwiecza, była druga tura wyborów
i jakby doszło do rozdwojenia głosów. Co nie zmienia faktu, że to rozdwojenie jaźni wyborczej – ciekawe tylko czy
aktywnej czy pasywnej, czyli czynnej czy biernej – to rozdwojenie jaźni, powiadam, dało w istocie coś jakby liczbę
podwójną głosów. Jak za dawnych czasów sławne „Wicie, rozumicie.”. Jednakże, jak mówiłem, nie rozdwoję tego
głosu... a wspomnę jedynie o zapomnianym wieszczu Wacławie Potockim i jego zapomnianej a niezwykłej „Wojnie
chocimskiej”. Tak oto kwitował nasze poczynania wieki temu, jeszcze gdy Rzeczypospolita była pierwsza, a nie
ostatnia:
Wyrzekł się świat szczerości, rzadko między braty
Znajdziesz ją rodzonymi, nikt nic bez prywaty
nie robi, i gdzie mu się praca nie nagrodzi,
Niech tonie, niech psy drażni, niech o kiju chodzi,
Bliźniemu nie usłuży, nie poradzi szczerze,
Cóż by go miał wykupić z pogańskiej obierze?

I co w tym złego, że każdy za kasą goni? Że byle łajza ciągnie, doi i się niczego nie boi przy tym? Niczego
oprócz tego, że zbędzie się tej prywaty, na której jej lub mu tak zależało. Kobiety przodem. To że jakiś śmieć wypromuje swoją córunię na stołek obok siebie, to przecież winien wyborca, który zagłosował na takie zdarte z ludu
skórki. To lud winny. Ot, prawdziwa niedorzeczność. A takie oto bredzenie, że jakoby lud zdurniał i mimo tego, że
miał już do czynienia z książeczkami do wyborów, grającymi rolę kart wyborczych, bo w ogóle Naród ma od jakiegoś czasu do czynienia z książką, ale tym razem rozum mu ponoć odjęło, bo oddał prawie 30% nieważnych głosów.
Politykierstwo ma w istocie lud za idiotów, a Naród Polski za stado kretynów, skoro uważa, że ludziom na mózg
padło, a nie jest według niego i jego pomagierów tak, że przyczyna leży gdzie indziej.
Do wyborów pchało się najgorsze ścierwo. Wszelkiej
maści tałatajstwo i ludzie powiedzieli temu wszeteczeństwu:
„Dosyć!”. Zrobili to bez wrzasków, bez fajerwerków i bez
owacji. Naród wie swoje, ma w głowach rozsądek i nie potrzebuje być traktowany jak bydło rzeźne. Znudził się ludziom ciągły tępak, plecący jako gadający łeb w pudle z
ruchomymi obrazkami. Ludzie naoglądali się plewy, która
obiecuje gruszki na wierzbie i nic potem nie robi, bo nikt jej
nie rozlicza za te bździny. Ale mimo to... kretyństwo totalne
zdobyło swoje stołeczki, bo wygrałoby wybory nawet jednym głosem, gdyby cały Naród odmówił głosowania oprócz
jednego wyborcy w każdym okręgu.
Dla mnie to pocieszające, co się stało. Wreszcie lud przemówił głosem, który sam oddaję od
przeszło dwudziestu pięciu lat. Głosem zupełnie nieważnym, gdzieś tam na peryferiach i to na peryferiach kraju traktowanego przez wszystkich obcych jak zadupie, bo sami rządzący krajem pozwalają
Najjaśniejszą Rzeczypospolitą Polską traktować jak zapadłą dziurę w mało istotnej prowincji, jaką jest
obecnie Europa. I to głosem skrupulatnie skreślającym wszystkich biernie głosujących.
Wszakże dzisiaj żyjemy w jakiejś Rzeczypospolitej numerowanej. Nie wiem pod jakim numerem występującej, bo chyba się trochę pogubiłem. Jedno jest pewne, jest to Rzeczypospolita ostatnia.
Każda Rzeczypospolita w której żyjemy, jest ostatnia. Oczywiście do momentu, gdy nie przeflancuje
się jej na nową... równie ostatnią. W tym kierunku idą wysiłki politykierstwa.
Dlatego ten głos, ten gdzieś tam znikąd lecący i przebijający się z trudem przez skorupę głupoty politykierstwa w Polsce, ten nikły głosik nabrał roli symbolu. Zmęczyliście Naród, półgłówki
zatracone, gdyż uprawiacie politykę jak marną nierządnicę. I Naród wam wystawił cenzurkę. Mówi
do was: „Na drzewo!”. I to na suchą gałąź. Bo każdemu z was należy się taka sucha gałąź.
Z Bogiem.
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