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Na pewno zmieni swoje postępowanie

Natomiast to było ciekawe, że Zbyszek przez cały czas mówił: „Ach, co tam, będzie dobrze”. No,
jak gdyby od niego bił niesłychany optymizm. Już mają stan wojenny wprowadzać, Zbyszek
mówi: „Ach to tak..., ale będzie dobrze, zobaczycie”. No w końcu w jakimś tam sensie wyszło na
jego. Po jakimś czasie oczywiście, ale nie zawsze od razu. Zbyszek jakby zawsze widział te
pozytywne strony. Jak gdyby nigdy nikogo, nawet swojego oponenta politycznego czy
jakiegokolwiek innego nawet obelżywym słowem szczególnie nie nazwał. Jeżeli mu się zdarzyło
[to] chyba w jednym czy w dwóch przypadkach, już ten ktoś musiał wielokrotnie popełnić coś
wyjątkowo niegodziwego i wtedy Zbyszek potrafił prywatnie o takiej osobie użyć dość
niecenzuralnego określenia, co było tym bardziej niezwykłe, że Zbyszek w ogóle nie posługiwał
się takim językiem. Natomiast, no zdarzyło mu się może raz, może dwa o jakiejś osobie
wyjątkowo rzeczywiście niegodziwej powiedzieć w ten sposób, w bardzo małym gronie. Ale to
było jak gdyby chyba najbardziej mocne jego nazwanie kogoś kto zachowywał się niewłaściwie.
A tak uważał, że to wy[nika] może z niewiedzy, z głupoty i na pewno zmieni swoje postępowanie.
Więc jak gdyby nikogo nie skreślał. Nawet osoby, które ewidentnie były niemądre – Zbyszek
mówi: „No są może niemądre, ale to jeszcze trzeba poczekać to może jakoś to się zmieni”. No i
niekiedy miał rację. Tak. Natomiast miał ten taki pozytywny stosunek, że również w takich
osobach, które jak gdyby publicznie funkcjonowały to raczej starał się pokazać, czy podkreślać
te cechy jakie miały pozytywne - nawet jeżeli one były nieszczególnie istotne - niż podkreślać te
negatywne. M[iał] taką przypadłość, któr[a] w rozmaitego typu relacjach się realizowała. Że on
nie miał w sobie tej zaciekłości i przede wszystkim jak gdyby widział to, co dobre. Nawet
niekiedy wbrew faktom, ale uważał, że: „no to może on nie wszystko wie”. No trzeba było być
wyjątkowym niegodziwcem, żeby Zbyszek uznał: „Że no nie, no to nie dobrze. To chyba nie. No
nie powinna ta osoba jednak taka być”.
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