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Nie wierzysz chyba, że się na to zgodzę...

Cóż...kobiety...Pytałaś o kobiety? Pisanie o nich jest
dla mnie odtrutką na codzienne uprawianie niwy
satyry politycznej. Napisałem w jednym z tekstów, że
kobieta powinna być noszona na rękach, bo jej się
to zwyczajnie należy...

Czy mógłbyś publikować ten tekst częściej? Myślę,
że nie przeczytali go jeszcze wszyscy panowie...

... Niby płeć słaba, a przecież na jej piersiach wspiera
się świat mężczyzn. Ale okazuje się, że w dzisiejszych
czasach, czasach oszalałych feministek, pisanie przez
satyryka o kobietach to z założenia niebezpieczne
zajęcie. Zresztą, stan posiadania to także u nas ciągle
trefny temat. Tak było kiedyś, w mrocznych czasach,
o których nie chcemy pamiętać i tak zaczyna się
dziać znowu. Obecnie rządząca ekipa jakby uparła
się żeby z każdego kto ma choć odrobinę więcej
zrobić osobnika podejrzanego.

A Twoje plany na przyszłość, tę bardziej odległą...

Myślę, że albo będę pływał po morzach i oceanach,
albo pójdę do klasztoru.

Czym, gdybyś miał taką możliwość, poczęstował-
byś najchętniej gości z Australii?

Jest taka pyszna potrawa, którą się ostatnio zajadaliś-
my. Bożku!!! Co jedliśmy ostatnio na kolację? To
najlepszy sposób - zapytać żony, a ja w tym czasie
zaproponuję drinki. Ostatnio odkryliśmy połączenie
stocka z amaretto. Tajemnica tego napoju, którą
z przyjemnością odsłaniam przed naszymi gośćmi,
polega na zachowaniu proporcji. Otóż, ważne jest,
żeby to było dokładnie 6 do 4. Nie 3 do 2, tylko 6
miarek stocka do 4 miarek amaretto i najlepiej mie-
szać przy pełni księżyca. Zresztą, jeśli będę kiedyś
w Australii, pokażę Państwu osobiście.

Bożena Majewska: Mąż mówi o plackach z kabacz-
ków, które ostatnio podaję z gulaszem w sosie cze-
koladowym.

Placki robimy tak jak placki ziemniaczane z tym,
że ziemniaki zamieniamy kabaczkami. Obieramy je
ze skóry, wyrzucamy środek z nasionami i trzemy na
grubszej tarce. Do tej masy dodajemy 2 jaja i 2 szkl.
mąki. Gdyby okazało się, że ciasto jest zbyt rzadkie
dodajemy więcej mąki. Całość dokładnie mieszamy
i smażymy na oleju.

Natomiast gulasz przygotowujemy wg własne-
go uznania, a do niego dodajemy sos czekoladowy,
który robimy z rozpuszczonej na ogniu 1 tabliczki
gorzkiej czekolady połączonej z niewielką ilością
śmietany.

Brzmi to swojsko i egzotycznie zarazem...

B.M. : Bo połączenie mięsa i czekolady nie jest czymś
powszechnym, natomiast zapewniam, że danie sma-
kuje wspaniale i... na pewno się uda.

Czy to prawda, że satyrycy są, z natury, ludźmi
ponurymi?

Nie z natury, tylko ze względów bezpieczeństwa. I nie
ponurymi tylko bez poczucia humoru. Żaden satyryk
wprost nie ma prawa mieć poczucia humoru.  To nie-
odzowny warunek naszej pracy, warunek BHP!  Gdy-
by, w otaczającej nas rzeczywistości, satyryk miał
poczucie humoru szybko by zwariował, albo pękłby
ze śmiechu.

Wynika z tego, że wykonujesz zawód szczególnie
niebezpieczny...

Owszem, tak myślę, ale się nie boję...

Jak zostaje się znanym satyrykiem?

Jeśli zostanę kiedyś znanym saty-
rykiem to, oczywiś-cie, odpowiem
na to pytanie.

To zdecydowanie przesadna
skromność, ale intere-suje mnie
jak wpadłeś na myśl żeby zawo-
dowo zająć się satyrą.

Za czasów komuny, każdy kto się jej
sprzeciwiał ro-bił to tak jak umiał. Ja
umiałem grać na gitarze i pisać teksty.
 Inni umieli i chcieli tego słuchać i tak
to jakoś poszło. Potem komuna niby
odeszła, ale głupota i nieuczciwość
pozostały, tylko równiej rozmiesz-
czone po wszystkich stronach. Pracy
mi nie zabraknie.

Nie brzmi to zbyt optymistycznie...
Chcesz powiedzieć, że wraca nowe?

Nie chcę powiedzieć, że wraca nowe, teraz jest, po
prostu, normalniej.

Czy uczyłeś się gdzieś zawodu satyryka?

Takich szkół nie ma. Każdy, bez względu na wykształ-
cenie, może zostać satyrykiem. Nie ważne czy skoń-
czy szkołę wyższą, czy specjalną... Niektórzy nawet
nie wiedzą, że pełnią rolę satyryków i myślą, że są
politykami.

Jak żyje się satyrykom w tzw. trudnych czasach?

Satyryk, w odróżnieniu od innych zawodów, żyje
z trudnych czasów i gdyby wszystko było w porząd-
ku nie bardzo byłoby na co pisać satyrę, nie byłoby
o kim pisać, a więc byłoby cieniutko. Co prawda
zawsze można się odwołać do staropolskiej "Satyry
na leniwych chłopów", ja napisałem nawet satyrę na
leniwe baby, ale tak naprawdę dobra satyra dotyczy
chwili bieżącej...

Jak więc wybierasz tematy swoich wypowiedzi?

W tzw. trudnych czasach wystarczy otworzyć gazetę
i niemal każdy większy nagłówek staje się tematem
pracy satyryka. Zaryzykuję twierdzenie, że trudne
czasy to dla nas dobre czasy. Nie użyję słowa "cieka-
we", bo podobno Arabowie mieli takie przekleństwo:
obyś żył w ciekawych czasach!

Dwukrotnie byłeś na koncertach w Australii, jak
oceniasz poczucie humoru tamtejszej Polonii?

Jeśli mogę posłużyć się porównaniem to powiem, że
dużo wyżej niż poczucie humoru Polaków mieszka-
jących w Stanach Zjednoczonych. Polonia australij-
ska to już ludzie z zachodnich dzielnic, którzy potra-
fią nawet śmiać się  z siebie, co jest nie byle umie-
jętnością.

Rozumiem, że dobrze gra się dla publiczności,
z którą jest dobry kontakt...

To oczywiste,
a w ogóle byliśmy
zaskoczeni tym, jak
publiczność austra-
lijska reagowała na
nasze teksty. Oni,
pomimo tak ogrom-
nej dzielącej nas
odległości, dosko-
nale orientowali się
w sprawach Polski,
chociaż nie mieli
wtedy ani bezpo-
średniego progra-
mu radiowego ani
łatwego dostępu do
polskich stacji tele-
wizyjnych. Pewnie
teraz z tą orientacją
jest jeszcze lepiej.

Wydaje się, że gra-
nica pomiędzy żar-
tem, który bawi,
a tym, który może
urazić jest dość

płynna. Czy masz własny sposób oceny tego na ile
możesz sobie pozwolić?

Mam - posługuję się przyzwoitością i zapewniam, że
ta metoda nigdy nie zawodzi. Pozwolę sobie powtó-
rzyć za Mistrzem Antonim Słonimskim: jeśli nie wiesz
jak się zacho-wać, zachowaj się przyzwoicie... Na
pewno nigdy nie pozwoliłbym sobie na żart z czyjejś
ułomności. Natomiast granica tego co może urazić
bardzo się ostatnio w Polsce przesunęła. Coraz czę-
ściej okazuje się, że coś co jest ładnym i przyzwoitym
intelektualnie żartem kogoś uraża. Generalnie, Pola-
cy na własny temat mają nieduże poczucie humoru,
a już zwłaszcza dotyczy to obecnych rządzących...

Czy mógłbyś podzielić się  trochę swoją prywat-
nością?

To chyba nie jest ciekawe...

Zaraz, zaraz...przecież możesz chyba powiedzieć,
że masz wspaniałą, żonę, ciągle tę samą, dwoje
dorosłych dzieci, wnuczkę, że mieszkacie w pięk-
nym domu wśród drzew, opowiedzieć o swojej mi-
łości do zwierząt...Może o marzeniach, może o pla-
nach interesującego mężczyzny, który już spłodził
syna, wybudował dom i posadził las? Może o kobie-
tach, które taki mężczyzna spotyka...

...mów dalej, tak miło się słucha, a jak skończysz daj
znak, żebym mógł postawić kropkę.

Czy to prawda, że satyrycy są, z natury,
ludźmi ponurymi?


