polegała na pilnowaniu aparatu administracyjnego w dziele
skrzętnego wypełniania tysięcy dokumentów. I to cały sukces
Millera.
Nadzieja związana z rządami Leszka Millera prysła bardzo szybko. Na tle rządów Buzka, dobrego faceta, ale powolnego naukowca, ten był jak dynamit. Pękł jednak, bo lewicy popieprzyły się
cele. Poświęcali swój czas nie państwu, lecz własnym sprawom.
Zgubiła ich pazerność i pycha.
Nazwał pan Millera karłem.
Nie karłem, tylko kurduplem. To było u mnie w domu, przyszedł
z prośbą, która tak mocno mnie zaszokowała i zbulwersowała, że
przestałem się grzecznie zachowywać.
Jaka to była prośba?
Nie chcę o tym mówić. Zostawmy. Ta postać już straciła swoją
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polityczną szansę i nie warto jej poświęcać czasu.
Cała lewica straciła szansę, może nawet na bardzo długie
lata.
Umówmy się, że pan i ja nadużywamy słowa „lewica”. Myślę,
że chyba jednak żaden z tych ludzi, którzy byli u władzy wraz
z Leszkiem Millerem, nie był lewicowcem. Oni do tej pory nie
wiedzą, co to znaczy. Tu już nawet nie chodzi o te garnitury
i krawaty od Bossa czy Armaniego, którymi błyszczeli na salonach, tu rzecz rozbija się o pryncypia. SLD było imitacją lewicy.
Pod płaszczykiem lewicowych haseł popychano liberalne rozwiązania. Troszczyli się o elity, a nie o miliony pracowników
najemnych i pracowników sfery budżetowej, o najuboższych.
Chciałbym, żeby była choć jedna partia, która ma taki program
i realizuje go. Zresztą, podobnie jest dzisiaj na prawicy: czy sądzi

pan, że PiS to prawica? Dostrzega pan w partii Kaczyńskiego elementy konserwatywnego programu? Bo ja tam widzę więcej
populizmu i komunistycznej urawniłowki niż w niejednej skrajnie lewicowej partyjce.
Władysław Bartoszewski

Nooo, to jest inna bajka. Przedwojenna marka. Nadmiar energii,
przerysowana osobowość, ogromne poczucie humoru, prawdziwy
patriota. Niech go pan nie zestawia razem z innymi. Nie ta liga.
Proszę go jakoś wyodrębnić.
Dlaczego nie słuchamy takich ludzi?
Bo dziadostwo nigdy nie lubi porównań z najlepszymi.

