
Milczenie jest złotem – i udręką agitatora 

Był jednym z tych, którzy cholernie lubią słuchać 

własnego głosu. Wręcz się nim upajał, podniecał i nieomal 

doprowadzał do orgazmu. Dlatego mówił dużo i często. 

Można by nawet powiedzieć, że gęba mu się wręcz nie 

zamykała. Z determinacją godną lepszej sprawy, z 

premedytacją niemalże zboczeńca wykorzystywał każdą 

sposobność, każdą chwilę, by coś tam z siebie wypluć – 

nawet gdyby to całkowicie nikogo nie interesowało, a on 

sam nie miał właściwie nic do powiedzenia. Słowem jego 

oratorstwo było niczym permanentna ejakulacja. Jego 

ejakulacja! A najgorsze, że w zasadzie zawsze trafia się ktoś 

taki, gdziekolwiek by człowiek się znalazł. Przed takimi po 

prostu nie ma ucieczki. Są jak uciążliwe insekty, nie 

wiedzieć skąd i dlaczego. 

Więc, tak jak już powiedziałem, był niezwykle 

gadatliwy – ustawicznie i nieprzerwanie mówił, mówił, i 

mówił. Jak, nie przymierzając, jakiś rasowy polityk. 

Niemniej jedno trzeba mu przyznać uczciwie: wielu tym 

ględzeniem przekonał do swoich racji. Nie wiem, czy na 

stałe, ale to akurat nie było takie ważne – liczyły się wyniki 

tu i teraz. I związana z tym statystyka! A ta była dla niego 

sprzyjająca. I to się liczyło. Ale mimo że wyniki miał dobre, 

to chciał je mieć jeszcze lepsze. W myśl powiedzenia, że 

lepsze jest wrogiem dobrego. Po prostu najzwyczajniej w 

świecie zżerała go ambicja. Jakby niektórzy powiedzieli: 

nastąpił naturalny przerost formy nad treścią! Dlatego też nie 

ustawał nawet na chwilę w swojej agitacji. Ciągle chodził to 

tu, to tam, agitował, krzyczał, namawiał, zdzierał zelówki i 

gardło, słowem wypruwał z siebie przysłowiowe flaki 

wszędzie tam, gdzie był choć jeden człowiek, który mógł go 
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wysłuchać. Była to bowiem jego potencjalna „zdobycz”, 

kolejna ofiara jego krasomówstwa. A że był solidny i nie 

lubił żadnej fuszerki, to łapał taką ofiarę w swoje sieci i już 

jej nie wypuszczał. Należała do niego! Stąd też i rosnące 

wciąż słupki jego skutecznej działalności. 

I gdy tak spokojnie działał na tej niwie swojej 

propagandy z fanatycznym wręcz oddaniem i nie słabnącą 

nawet na jotę zapalczywością, pewnego dnia dopadło go 

osłabienie i zaniemógł. Nie była to jednak chwilowa 

niedyspozycja, to było coś o wiele gorszego: stracił głos! Po 

prostu odmówił mu posłuszeństwa i to w najbardziej 

nieodpowiednim momencie: na kolejnym zebraniu w terenie. 

Początkowo myślał, że to nic, głupstwo, co najwyżej 

lekkie przeziębienie, czy coś w tym rodzaju. Ale wkrótce 

okazało się, że to coś znacznie poważniejszego: był chory! 

„Atrofia strun głosowych” – brzmiało orzeczenie lekarskie. I 

nawet operacja nic nie była już tutaj w stanie zmienić. Za 

późno. Choroba była zbyt zaawansowana. 

Gdy to usłyszał, przeżył szok. Nagle cały jego świat 

legł w gruzach. On, dla którego głos był narzędziem pracy, 

wytężonej harówki, miał być go pozbawiony! „Nie, to 

niemożliwe. To nie może być prawdą!” – krzyczał, tyle że 

teraz już tylko wewnętrznie. W duszy. – „Wszystko, tylko 

nie to. Proszę… To niesprawiedliwe!” – rozpaczliwie 

próbował się bronić przed nieuchronnym wyrokiem losu. 

Ale los był nieubłagany i nieprzekupny. Tyle, że on z takim 

wyrokiem losu pogodzić się nie mógł. Nie chciał. I nie 

umiał. No bo z jednej strony niby normalna rzecz, można by 

nawet powiedzieć, że wypadek przy pracy, czy też może 

szybciej – choroba zawodowa, z drugiej jednak to przecież 

jego dotychczasowe narzędzie pracy i całe jego świat. Sens 
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jego życia! Nie, to było zbyt ciężkie i bolesne, żeby tak 

spokojnie, bez walki zaakceptować. Wiele mógł przyjąć, 

próbować pogodzić się z większym czy też mniejszym 

bólem, tylko nie to. Na to zgody u niego nie było i być nie 

mogło! 

Niestety, raz jeszcze okazało się, że jednak na wyroki 

Opatrzności jesteśmy za słabi. I mimo że nie poddawał się i 

walczył do końca, widać było jak z każdym upływającym 

dniem systematycznie gasł w oczach, zarówno jego zapał, 

jak i on sam, co nie pozostawało naturalnie bez wpływu na 

efekty jego pracy: coraz bardziej zaczęło mu brakować 

słuchaczy – widzów jego oratorskiego talentu. I wtedy 

powoli zaczął się oddalać, uciekać gdzieś w głąb siebie, w 

świat głuszy i ciszy niezmąconej ani jednym słowem, 

choćby i najmilszym. Zagłębiał się w niej coraz bardziej i 

głębiej, aż w końcu nadszedł dzień, kiedy zrozumiał, że jego 

godzina wybiła, dotarło do niego z brutalną szczerością, że 

mimo iż nadal jest, trwa fizycznie, to jednak tak naprawdę 

odszedł. Na zawsze. Pozostając w wiecznej ciszy. Sam. 

Zupełnie nieprzydatny. 


