


Wsêpniax

W³aœnie skoñczy³em pisaæ “List...”
(Jest gdzieœ w Anytenie). Ka¿dy kto go
czyta³ mo¿e siê domyœlaæ o aktualnym
stanie mojego umys³u. A mi akurat
przysz³o do g³owy coœ do Was napisaæ
(znowu). STOP! Nie przek³adaj kartki, to
nie bêdzie takie tandetne jak “List...”.
List to dopiero rozgrzewka, teraz dopiero
siê zacznie...

Najpierw ma³e sprostowanie, a raczej
wyjaœnienie. Otó¿ w zesz³ym numerze
sk³ama³em pisz¹c, ¿e to mia³ byæ ostatni
numer AM (tzn. w momencie pisania
tekstu nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e
nastêpny numer siê ukarze) Zrobi³em to
z premedytacj¹ (porozumiewaj¹c siê
oczywiœcie z reszt¹ redakcji). Przyczyna
– tekst narodzi³ siê wtedy kiedy
mieliœmy jeszcze b³ogie nadzieje, ¿e
wydamy AM#12 1 kwietnia (Prima
Aprilis). A poza tym chcia³em zobaczyæ
jak bardzo zale¿y wam na gazetce (taki
ma³y psychotest).

To, ¿e piszê ten tekst wcale nie znaczy,
¿e coœ siê zmieni³o. Po prostu kiedy
pisa³em “Do Was” ju¿ planowane by³o
sprostowanie “Do Was 2” (redakcja nie
lubiæ k³amaæ... za du¿o). Ale niestety
wbrew waszym marzeniom i chêciom
(tak przynajmniej zrozumia³em reakcje
po poprzednim numerze) ten numer siê
ukaza³. Staracie siê jak mo¿ecie, ale my
jak z³y sen – zawsze wracamy. Nie
piszecie? ¯aden problem! Kilka stron
Rysiotworów mo¿e zmieni wasz pogl¹d

(Rysio lubi pisaæ wiêc parê stron, a
nawet ca³y numer siê znajdzie). Nie
czytacie? Nie k³amcie, przecie¿ widzê...
(jeœli tego nie czytasz a odbierasz
telepatycznie to odszczekuje to
“k³amiesz”). Czyli krótko mówi¹c:
redakcja nie zamierza siê poddaæ (chyba
¿e polegnie w boju). I teraz wcale nie
mam ochoty Was pytaæ “Pomo¿ecie!!?”
(boje siê tej ciszy jaka by nasta³a).

No dobra, ale na serio. Z tego co wiem
czytelnia  AM nie spada (widzê to po
niezmiennej iloœci egzemplarzy, które
“schodz¹”). Tylko dlaczego nikt nie
pisze? Ja rozumiem, w okresie ostatnich
poprawek i kucia od 8:00 od 8:00 nie za
bardzo chce siê pisaæ, ale czy nie fajnie
usi¹œæ kiedyœ i wy³adowaæ siê na kartce
papieru przy u¿yciu d³ugopisu? Wierzcie
mi pomaga na wszelakie humory. W
zesz³ym sezonie pod koniec roku szkol-
nego nie mieliœmy takich problemów, jak
brak tekstu. Ale wtedy nie
wprowadziliœmy jeszcze zasady nic z
internetu lub innych pozaszkolnych
Ÿróde³ (czasem, ale bardzo rzadko
robimy od tego wyj¹tki w zale¿noœci od
formy przedstawienia materia³u z inter-
netu (np.: z komentarzem) oraz jego treœ-
ci i “weso³oœci”). Przyjêliœmy tê zasadê
bo wierzyliœmy, ¿e Hoffmaniacy potrafi¹
sami zaspokoiæ swoje zapotrzebowanie
na teksty. I rzeczywiœcie, we wrzeœniu
2000 (nie wiem czy pamiêtacie tak
zamierzch³e czasy) by³o 36 stron

pochodzenia czysto Hoffmanowego. A
wiêc koniec gderania. Do piór,
d³ugopisów, o³ówków, klawiatur itd.,
liczê, ¿e we wrzeœniu bêdê mia³ ca³e
biurko tekstów do sk³adania. (to zabrzmi
jak zboczenie, ale ja na serio to lubiê).
Mo¿e komuœ przyjdzie pomys³ na jak¹œ
seri¹ (we wrzeœniu 2000 zaczê³o siê
kilka). Jak na razie ja mogê Wam tylko
zagwarantowaæ, ¿e my siê nie poddamy.
Dopiero kiedy AM bêdzie ca³y z tekstów
redakcji i sprzeda¿ spadnie tak, ¿e to nie
bêdzie ju¿ sprzeda¿ a “co ³aska”, to
wtedy uznamy, ¿e przegraliœmy. Jak na
razie nie jest dobrze, ale tragedii te¿ nie
wietrzê. A wiêc do wrzeœnia (wiem, ¿e
tak naprawdê to chcecie by AM prze¿y³,
a do tego potrzeba tak ma³o...).

Groch
P.S. I
Ma³y apel do humanów. Dosz³y mnie

s³uchy, ¿e humany* nie chc¹ pisaæ bo to
gazeta “mat-ble”. Gucio prawda. Mo¿e
wszyscy tak myœlicie i dlatego nie ma
zbyt wielu (bo by³y!!)  tekstów z
humana. A mo¿e chcecie to zmieniæ... do
wrzeœnia!

*przepraszam za ten obraŸliwie
brzmi¹cy wyraz, ale humañcie brzmi
jeszcze gorzej

P.S. II
Co word chcia³ zrobiæ
Rysiotworów  na Rysi otworów

Do Was 2

Witam was po raz kolejny na stronach
waszej ulubionej i dodam, ¿e jedynej,
gazetki szkolnej. Nadszed³ ju¿
odpowiedni czas i znów mo¿emy goœciæ
w waszych rêkach. Jak prawdopodobnie
zauwa¿yliœcie, nie mo¿na okreœliæ
konkretnych dat pojawiania siê Anytena
Mleka, dlatego za ka¿dym razem
staramy siê wam zrobiæ
niespodziankê i zaskoczyæ
was ogromn¹ ró¿norod-
noœci¹ ciekawych
artyku³ów, z których na
pewno znajdziecie coœ dla
siebie. Niestety, czas to stwierdziæ, nad-

szed³ czas pewnych
zmian w naszej
szkole. Przede
wszystkim jest nas
teraz o jeden rocznik
mniej (czwarte klasy ju¿ odesz³y, a w
przysz³ym roku pierwszaków nie
bêdzie). Ca za tym idzie, nagle zrobi³o

siê bardzo ma³o osób do tworzenia
g a z e t k i .
W i ê c ,
gor¹co was
zachêcam,
jeœli pisze-
cie jakieœ

teksty, rysujecie komiksy, etc., to
podzielcie siê nimi z nami na ³amach
Anytena. W przeciwnym razie mo¿e to

groziæ kompletnym
o g r a n i c z e n i e m
wydawania gazety.
Poza tym wielkimi
krokami zbli¿aj¹ siê
wakacje (tak, to jest

prawda), znakomity czas do prze¿ycia
wielu, wielu niesamowitych przygód
godnych opisania i publikacji. Tak¿e
jeszcze raz proszê: piszcie, piszcie i
jeszcze raz piszcie. To by by³o tyle
tytu³em wstêpu, ¿yczê wam mi³ej lektu-
ry. 

Pawe³

Na temat ok³adki:

Podziêkowania odredakcyjne
Prof. Natorfowi za ksero,
Skavenowi za rozprowadzanie gazetki.

W tym miesi¹cu redakcja sk³ada siê z:
Pawe³ “Pavlo” Lubowiecki 3D - redaktor naczelny
Konrad “Groch” Grochowski 2C - sk³adacz
Marcin “Sawix” Sawicki 3C - marketing
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Hej -  ho!
Kolejny pi¹tkowy wieczór i znów

siedzê w domu. W³aœnie siedzê w domu
i zamiast d¿amprezowaæ, patrzê siê na
pust¹ kartkê jak sroka w gnat. Dobrze
przeczyta³eœ – kartkê.    W przeciwieñst-
wie do innych osobników mojego
pokolenia nie œliniê siê na widok kom-
putera.

No tak, wypada³o by teraz jakieœ
nawi¹zanie, rozwiniêcie, zakoñczenie, a
w zakoñczeniu to najlepiej napisaæ:
moim zdaniem; uwa¿am, ¿e; in conclu-
sion i tak dalej. Zawsze trzeba mieæ
jakieœ zdanie. A co, kurde, z tymi, co go
nie maj¹? Jakie zdanie o œwiecie ma
mieæ osoba, która przewala siê w domu z
k¹ta w k¹t i s³ucha muzyki, do której
niespecjalnie siê przyznaje (ej! ¿adne
disco w polu czy panna Spears) i stwarza
pozory, ¿e siê uczy, jak starzy s¹ w
domu. O! Teraz leci dobry kawa³ek z tej
muzyki, do której wstyd siê przyznaæ.
Oooo. Dobra, nie bêdê œpiewaæ.

Tak sobie teraz pomyœla³am, ¿e z tymi
co nie maj¹ w³asnego zdania, nie jest tak
Ÿle. Gorzej z tymi, co je maj¹ a nie
powiedz¹ albo co gorsza  powiedz¹, ale
tak, ¿eby nie odstawaæ. Chc¹ byæ w
ogóle, wiêkszoœci, gdy¿ w niej kryje siê
si³a. A co z marginesem? Ludzie!
Zawsze jest jakiœ margines. 

Uwaga! Muszê przyciszyæ, bo mnie
s¹siedzi tego tamtego. Ej! Co jest?
Przyciszyæ nie mo¿na? Czytasz, to czy-
taj, a nie marudzisz. Ty to masz tupet.
Jak chcesz s³uchaæ muzyki, to sobie
w³¹cz. Ej! Gdzie siê wybierasz? Chcesz
w³¹czyæ?! Za chwilê, jak zaczê³aœ(-¹³eœ)
czytaæ, to skoñcz, bo jak za chwilê wró-
cisz, to zapomnisz o co chodzi, nie
bêdzie Ci siê chcia³o czytaæ dalej i mnie
olejesz (a tak swoj¹ drog¹, dlaczego przy
druczkach do wype³niania najpierw jest
– eœ, a potem – aœ? Ja jako zagorza³a
feministka, uwa¿am to za jawn¹
dyskryminacjê!).

Widzê, ¿e czytasz. Wow!
Gratulujê wytrwa³oœci, a w nagrodê
mo¿esz skoñczyæ czytaæ. Zamierzam
wróciæ do tematu. Uwaga, wracam! Dla
tych, co ju¿ zapomnieli o co chodzi
(radzê mniej cholesterolu), przypomi-
nam i powtarzam: “A co z marginesem?
Ludzie! Zawsze jest jakiœ margines
“(koniec powtórki). Fakt, ka¿dy chce
byæ inny, wyj¹tkowy, ale czego to ludzie
nie wymyœl¹.

Na przyk³ad dzisiaj. Jadê sobie auto-
busem, gor¹co jak nie powiem co. Stoj¹

sobie takie dwie ubrane w kurtki bez
ma³a, pot siê po nich leje strumieniami i
stêka

jedna przez drug¹, ¿e jest strasznie
ciep³o, a¿ wreszcie po burzliwej dyskusji
na ten temat postanawiaj¹ otworzyæ
okno. Tak sobie myœlê: indywidualizm,
czy g³upota? Hmm, chcesz byæ
cz³owiekiem wyj¹tkowym, to za³ó¿ w
upa³ ciuch kumpla Eskimosa.

Ceniê ludzi o prawdziwym indywidu-
alizmie z tzw. potrzeby serca. Naci¹gany
indywidualizm u pozerów mo¿e
powodowaæ. Kurde sama nie wiem co,
sam sobie dokoñcz, bo nie mam zdania.
A mo¿e mam, tylko nie powiem, bo mnie
zlinczuj¹ jacyœ niedorobieni napaleñcy.
Wrócê do domu z limem i co ja powiem
rodzinie? Zaliczê siebie do grona
“spadaj¹cych ze schodów”?

Teraz na powa¿nie. S¹ równie¿ ludzie,
którzy nie chc¹ odstawaæ. Boj¹ siê
mówiæ, myœleæ inaczej. Strach przed
wyalienowaniem bywa czasem silniejszy
ni¿ chêæ bycia sob¹. Ludzie powinni
ceniæ innych za ich szczeroœæ, powinni

lubiæ siebie i akceptowaæ takimi, jakimi
s¹. 

Niech ka¿dy mówi, to co myœli i ju¿.
Nie jest to (podobno) takie straszne.

Nale¿y przy tym wszystkim pamiêtaæ,
¿e margines nie mo¿e istnieæ bez ogó³u.
Je¿eli jest ktoœ przeciêtny, normalny
(je¿eli coœ takiego w ogóle istnieje), te¿
dobrze. Istotne aby nikt siê nie ba³ “co
ludzie powiedz¹”.

Piszê o tym wszys-
tkim z powodu pro-
gramu “Big Brother”.
Dziwne? Tak jakoœ mi siê nasunê³o,
poniewa¿ jest to program, który nadal
wzbudza wiele kontrowersji. Gdzie nie
przeczytam wszyscy twierdz¹, ¿e nie
ogl¹daj¹, bo co to za pomys³, ¿eby
podgl¹daæ: zboczone, prymitywne, dla
plebsu i tak dalej. I tak sobie myœlê,
dlaczego ten program bije rekordy
ogl¹dalnoœci na ca³ym œwiecie, skoro
niektórzy (wiêkszoœæ) siê do niego nie
przyznaj¹. Wiêkszoœæ osób publicznych
oficjalnie krytykuje tego typu programy,
twierdz¹, ¿e nie ogl¹daj¹, bo coœ tam
(tutaj s³owotok polityków, aktorów, dzi-
ennikarzy, a¿ papieru brakuje). Takie
programy bêd¹ popularne, bo ludzie
lubi¹ reality show, bo lubi¹ podgl¹daæ,
bo s¹ ciekawi innych. S³ysza³am
wypowiedŸ psychologa mówi¹cego, ¿e
jest to ca³kowicie naturalne zjawisko. W
zwi¹zku z tym, jak ktoœ ju¿ ogl¹da, to
niech nie kituje, ¿e tego nie robi, albo nie
mówi, ¿e to cha³a. Owszem œmieszne,
ale niezbyt ambitne. Ogl¹dasz, œmiejesz
siê (g³upie czy nie), ogl¹dasz, bo Ciê
relaksuje, poprawia humor. I wiesz co?
Ciesz siê, ¿e to nie Ciebie podgl¹daj¹.

Chyba czas ju¿ koñczyæ ten nie wiado-
mo jaki tekst. Coœ namota³am, niewiele
chyba z tego wysz³o, ale miejsce w
“Anytenie” zapcha. Koñczê, zaraz
bêdzie “Big Brother Extra” (s¹ tam
podobno “ciekawsze” fragmenty), wlejê
sobie Cappy Extra i siê zrelaksujê. A ty
cz³owieku ciesz siê ¿yciem, bo wszystko
dooko³a próbuje Ci powiedzieæ, ¿e to ¿e
¿yjesz, ¿e mo¿esz obejrzeæ “Big
Brothera” albo nie, ¿e mo¿esz siê napiæ
soku pomarañczowo-mandarynowego z
dodatkiem wapnia, jest Extra (i oczywiœ-
cie to, ¿e mo¿esz kupiæ i przeczytaæ
“Anytena” za jednego zeta).

A teraz w ramach prawdziwego
zakoñczenia pragnê wprowadziæ

pewne uwagi do swoich wypocin. Po
pierwsze: nie piszê na komputerze, bo
nowego jeszcze nie mam i nie wiem
kiedy bêdzie. Po drugie: nie mówiê
jakiej muzyki s³ucham, bo nie potrafiê
sprecyzowaæ. Po trzecie: nie jestem
feministk¹, œciemnia³am. A propos
(chyba tak siê to pisze) œciemy, jeœli coœ
jest œciem¹, to nie musisz kupowaæ
Sprite’a ¿eby to powiedzieæ. Uff.

Hej - ho.
Marta Kroczewska
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2001
Ryszard Kostecki

przedstawia

Ostatni na œwiecie dramat
napisany w zesz³ym tysi¹cleciu a
jednoczeœnie pierwszy na œwiecie

dramat napisany w obecnym
tysi¹cleciu...

2001
PROLOG

G¯EGO¯: Kopaæ le¿¹cego to
niehonorowo, ale bezpiecznie.
LENIN 95: Chyba, ¿e kopiesz nag¹
duszê, towarzyszu.
G¯EGO¯: Wprawdzie nie jestem prud-
eryjny, ale rozebrane dusze (w odró¿nie-
niu od cia³) napawaj¹ mnie wstrêtem,
zw³aszcza, gdy s¹ w³ochate.
LENIN 95: Rozumiem, towarzyszu.

AKT I

G¯EGO¯: (wœciek³y, wchodzi na scenê z
m³otkiem) Przecie¿ mówi³em, ¿e nie
lubiê golizny!
AUTOR: Przepraszam towarzyszu.
(niestety... na G¿ego¿a spad³a kurtyna,
³ami¹c mu krêgos³up. Pogrzeb w sobotê
o 12.00. Psy prosimy wprowadzaæ na
smyczy)

AKT I, wersja 2.01

¯YRAFA PUNK: Jo³ men, towarzyszu.
ANTENA: Witaj, o boska.
¯YRAFA PUNK: Siemanko, Antie, ³aj
nie by³aœ na imprze wczoraj,
towarzyszu?
ANTENA: Ojciec mój, Ze³ós
Gromow³adny, prosi³ mnie, abym na
uczcie z okazji jego œwiêta wziê³a udzia³,
przeto woli jego nie sprzeciwiaj¹c siê,
pozosta³am...
¯YRAFA PUNK: O³, men, to sie
zabawi³aœ. A ja tu siem... ten tego... no...
ajm boring, towarzyszu.
ANTENA: Nieprawdziwie suponujesz.
Napotka³am bowiem na tej pamiêtnej
uczcie Tyfona, syna Rei.
¯YRAFA PUNK: Hie hie... yyyyyy... hie
hie... yyyyyyy... Breja i Syfon! Kulne
xyfki majom to twoje kumpelstwo,
towarzyszu.
ANTENA: Ale si³a i moc ich wielka i

szkodê uczyniæ mi mog¹ konszachtami
swoimi...
LENIN 95: ...z Ciemn¹ Stron¹ Mocy?!
Ach ten Skywalker! Niech ja go dopad-
nê!... Niech mocz bêdzie z Wami,
towarzysze!

AKT II

BRUEGHEL: ... (maluje “Pojedynek
karnawa³u z postem”)
TAJWAÑSKI ROLNIK: ... (orze ziemiê
w b³ocie, a nicienie (które, jak wiadomo,
nale¿¹ do obleñców) przebijaj¹ mu siê
przez skórê do krwiobiegu...)
NEWTON: ... (dosta³ w ³eb
wysokocukrowym produktem
spo¿ywczym pochodzenia roœlinnego o
kszta³cie zbli¿onym do kulistego i teraz
ma guza)
JULIUSZ CEZAR: ... (æwiczy lapi-
darnoœæ stylu)

AKT III
(G³êbiny Sedesu... ehm... przepraszam...
Hadesu (znowu ¿eœcie kartki pomylili!
Nie widzicie, ¿e program idzie na
¿ywo?!!))
BEN ZEN: 137, 137, 137...
MICKIEWICZ: 44, 44, 44...
BEN ZEN: 137!
MICKIEWICZ: 44!
BEN ZEN: 137!!!
MICKIEWICZ: 44!!!
OBYDWAJ: Pif! Paf!
BEN ZEN: 138, 138, 138...
LENIN 95: Ale¿ towarzyszu, co
towarzysz?...

AKT IV
(fabryka ¿elazek)
KONRAD: Daj mi rz¹d dusz!
HENIO: (podaje mu rz¹d dusz) Masz!
KONRAD: Oh!
HENIO: Hoh?!
KONRAD: O³!
OBYDWAJ: Hoh-O³!
CHOCHO£: (wbiega na scenê) Kto
mnie wo³a³? Czego chcia³?
(z Chocho³a wychodzi Witkacy, po czym
wiesza siê na sznurze, jednoczeœnie
strzelaj¹c sobie w g³owê. Na pod³ogê
spadaj¹ krople krwi... Wtem kropelki te
zlewaj¹ siê w jedn¹ ka³u¿ê. Z ka³u¿y
wyrasta Wyspiañski, który biegnie na
wesele swojej prawnuczki....)
SIUDYM: Czyœta powariowali ?!

AKT V

MAGDA: (œpiewa
znan¹ piosenkê ludow¹
(autorstwa pewnych kobietów (dawno
dawno temu, bo w zesz³ym tysi¹cleciu))
na rytm marsza albo i nie)

Siedzia³em pod mostem
Nie mia³em co jeœæ
Poszed³em do sklepu
Kupi³em chleb
Chleb by³ niedobry
Bo kokosowy
A potem by³ tylko be³t...

CHORUS:
Zabe³ta³em siê na œmieræ
Nie zosta³o po mnie nic
Pochowali mnie pod mostem
Gdzie zawsze chcia³em ¿yæ

SUBCIOR:
Eeeeee?... Heeee!...

AKT VI

REKLAMA: Guma orbit dla dzieci bez
cukru
DZIECKO Z CUKREM: Poproszê!
REKLAMA: Za ma³o!
DZIECKO Z CUKREM: Poproszê!
REKLAMA: Za ma³o!
DZIECKO Z CUKREM: Mama! On mi
zablal i nie da!
REKLAMA: To ja przepraszam.

AKT VII

RULEZ: Konstantynopolitanowianeczka
jest cienka w talii siedemset-
siedemdziesiêciosiedmiokartowej.
T£UM: Jaki on m¹dry!
RULEZ: P³ynnoœæ beztroski
ezoterycznej jest infinityzemalnie
zaniedbywalna w koegzystencji
cywilizacji.
T£UM: Jaki on roztropny!
RULEZ: Apsik!
T£UM: Brawo, geniuszu!
MARTIN LUTER (KING): Mia³em
sen...
T£UM: I co?
MARTIN LUTER (KING): ...i siê
obudzi³em.
T£UM: (wygwizduje go) Eeee....
MARCIN LUTER (NIE KING): Mia³em
sen...
T£UM: I co?
MARCIN LUTER (NIE KING): No i
zak³adam zespó³: “Doors 95”
T£UM: Jestem podzielony.
GAUSS: Przez ile? 
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2001
T£UM: (pali go na stosie)
GALILEUSZ: Uwa¿am inaczej!
T£UM: (te¿ go pali, na tym samym
stosie)
G£OS: (wœród trzasku p³on¹cych
drewien i skóry... dochodzi jakby z
wnêtrza stosu...) ...towarzysze...

AKT VIII

BRUEGHEL: ... (dalej maluje
“Pojedynek karnawa³u z postem”)
TAJWAÑSKI ROLNIK: ... (dalej orze
ziemiê w b³ocie, a nicienie (które, jak
wiadomo, wci¹¿ nale¿¹ do obleñców)
nadal przebijaj¹ mu siê przez skórê do
krwiobiegu...)
NEWTON: ... (podrapa³ siê po g³owie i
wymyœli³ rachunek ró¿niczkowy)
JULIUSZ CEZAR: ... (dalej æwiczy lapi-
darnoœæ stylu)

AKT IX

BAKA:
Azali nie wiesz,
¯e œmieræ jak je¿?
Strze¿ siê, biedaku,
Satanistycznych Œlimaków!

SATANISTYCZNE ŒLIMAKI:
Zbli¿amy siê!
¯YRAFA PUNK: Szit!
SZIT: Co?
¯YRAFA PUNK: Nico.
SZIT: No.
SATANISTYCZNE ŒLIMAKI: Nie to
nie. £aski bez.

AKT X
(Bia³y Dom, Washington)

SZEF DEPARTAMENTU D/S
OBRONY USA: W³aœnie zakoñczyliœmy
opracowanie nowego typu rakiet samon-
aprowadzaj¹cych. Potrzebujemy ma³ego
konfliktu dla przeprowadzenia testów
bojowych.
CLINTON: (bierze do rêki globus,
zmyka oczy, krêci globusem i na chybi³
trafi³ zatrzymuje globus palcem) Serbia!
SZEF DEPART. D/S POLITYKI
ZAGRANICZNEJ USA: Rozumiem.
SZEF DEPART. D/S PROPAGANDY W
PAÑSTWACH UZALE¯NIONYCH
GOSPODARCZO OD USA:
Rozumiem.
SZEF DEPART. D/S OBRONY USA:
Jak zwykle, trafny wybór, Billy.
SZEF DEPART. D/S GOSPODARKI

USA:  Lubiê wierszyk ten
(mówiê go co dzieñ):
“Najpierw ich gospodarki bombar-

dowanie,
A potem im gospodarki sprzedawanie”

SATANISTYCZNE ŒLIMAKI:
Jesteœmy tu!
PIESEK LAFIK: Ja te¿, ale chce mi siê
siku, towarzyszu.

AKT XI

ŒWIÊTY MIKO£AJ:
Santa Claus is comming to town
Santa Claus is comming to town
But if you were ugly or bad

Santa Claus will cut your head,
towarzyszu.
BEN ZEN: 138, 138... Hello, Santa!...
139, 139...
PÓ£G£OWEK: Czyœ ty jest cykliczny,
czyœ aromatyczny, mój ty sentymentalny
kochanku przeœliczny?
BEN ZEN: (bez wahania) 139.5, 139.5,
139.5...
INGEBORGA: Bez przesady, monsieur!
Móg³byœ zaprzestaæ ju¿ tej bezsensownej
postmodernistycznej be³kotliwej rzezi!
BEN ZEN: Hmm... Mówisz m¹drze....
189.5, 189.5, 189.5...
KOMPUTER: Gratulacje! pobi³eœ reko-
rd gry! Mo¿esz siê zatem wpisaæ do tabl-
icy highscore!
BEN ZEN: (wpisuje:) Rene Sans
KOMPUTER: (nagle) Program “¯ycie”
wykona³ niedozwolon¹ operacjê i
zostanie zamkniêty. Naciœnij cokolwiek,
aby kontynuowaæ.
BEN ZEN: (naciska na spust)
SATANISTYCZNE ŒLIMAKI:
1957221452419, 1957221452419,
1957221452419...
NOWOTKO: Mam nowotwór!
SATANISTYCZNE ŒLIMAKI:
1957221452420, 1957221452420,
1957221452420...

AKT XII

ŒWIATOWID: A ku ku!
LENIN 95: Wróci³em w³aœnie z podró¿y
po Chinach. To bardzo interesuj¹ce,
towarzysze...

AKT XIII

BRUEGHEL: ... (jak
gdyby nigdy nic wci¹¿ maluje
“Pojedynek karnawa³u z postem”)
TAJWAÑSKI ROLNIK: ... (jak gdyby
nigdy nic wci¹¿ orze ziemiê w b³ocie, a
nicienie, jak gdyby nigdy nic, wci¹¿ prze-
bijaj¹ mu siê przez skórê do krwio-
biegu...)
NEWTON: ... (urz¹dza czarn¹ mszê)
REJ: ... (pisze “Krótk¹ rozprawê...”, po
czym, aby ukryæ siê przed zwolennikami
ustroju feudalnego, dodaje sobie do
nazwiska “Mont” i pisze rozprawê
naukow¹ “Who ð?”)

AKT XIV

AKT XIV: Dobra, przyznajê siê. Jestem
aktem mêskim. Na imiê mam Ludwik.
DOSIA: A ja kosztujê tylko z³oty
dwadzieœcia. Mo¿e zawrzemy bli¿sz¹
znajomoœæ?
LUDWIK XIV: Z przyjemnoœci¹.
LENIN 95: I ¿yli, towarzysze, d³ugo i
szczêœliwie...

AKT XV

CZ£OWIEK Z ¯ELAZA: Takie nudy, ¿e
rdzewiejê!
CZ£OWIEK Z MARMURU: A ja nie.
CZ£OWIEK Z LASU: Hê???
WILK Z LASU: W dzisiejszych czasach
wilk wilkowi cz³owiekiem.
KACZMARSKI: Amen.
LENIN 95: Ale¿ towarzyszu, co
towarzysz?...

AKT XVI

WANIA NA TRAKTORZE: Traktory
zdobêd¹ wiosnê!
KOMBAJN BIZON: Moja rola to rola.
WANIA: Oto ch³opska dola!
BIZON: Od pola do pola.
WANIA: Chyba, ¿e przyjdzie Ola.
BIZON: A wtedy z pola...
WANIA: W³aœnie. Oto, jak w
dzisiejszych czasach technika wspaniale
rozumie potrzeby cz³owieka!...
BIZON: ...ale cz³owiek nie rozumie
potrzeb techniki! Buuuu! Ja te¿ chcê
Bizonównê, Bizonczycê, czy jak tam siê
samica traktora zwie!
WANIA: Dobrze. Je¿eli tylko grzecznie
poprosisz, otrzymasz samicê traktora.
BIZON: Poproszê.
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WANIA: Ju¿ siê robi. (Ustawia samego
Mercedesa Trucka na torach kolei
Berlin-Moskwa)
BIZON: Dziêkujê. Jesteœ kochany.
WANIA: Ano. Przez Olê.
LENIN 95: Õîðîøî ñêàçàíî, íó ïîìíèé Âàíÿ:
äîâåðÿé, íî ïðîâåðÿé! Òîâàðèùö...

AKT XVII

AUTOR:
Behawioryzm i sarmatyzm   (aF)
Dominuj¹ w moich myœlach (CG)
Jest mi przez to ciê¿ko przetrwaæ
W d¿ungli dzisiejszego œwiata
Nie wiem co mam z sob¹ zrobiæ
Chyba pójdê do lekarza
Wezmê jakieœ prochy na noc
I przestanê siê rozmna¿aæ

CHORUS:
Uuu - œpiewaj¹ ryby    (daCe)
Uuu - œpiewaj¹ grzyby
Uuu - nie b¹dŸmy smutni
Uuu - bo krótko ¿yjemy

MUHI: Bzzzzzz...
KARA LUHI: Trszsz trszsz trszsz...
OQLISTA: Mam ostre spojrzenie na
sprawy œwiata...
CHIRURG: A ja siêgam gdzie wzrok nie
siêga.
OQLISTA: Za górami, za lasami...
HAMLET: Jecha³ poci¹g ze smerfami
MUHI: Bzzzzzz...
KARA LUHI: Trszsz trszsz trszsz...
CHIRURG: (patetycznie) Ale poci¹g siê
wykolei³ i znowu mia³em PE£NE RÊCE
roboty.
ROBOTY: Uwaga! Roboty na wysokoœ-
ciach!
ANIO£ STRÓ¯: A na ziemi pokój
ludziom dobrej woli.
LENIN 95: Amen.
KACZMARSKI: Ale¿ towarzyszu, co
towarzysz?...

AKT XVIII

CHRÓMKF: Azali nieprawda¿?
STRÓNTF: Jak bowiem bynajmniej!
CHRÓMKF: Ach, a gdyby¿ tak pchn¹æ
w tê ³ódŸ je¿a lub oœm skrzyñ fig?
STRÓNTF: Zdyssypowa³yby siê wnet
niebawem.
CHRÓMKF: K³am mi zadajesz?!
STRÓNTF: Jak bowiem bynajmniej!
CHRÓMKF: LeŸ! Doœæ póŸnych
k³amstw! R¹b fuzjê! Giñ!
(strzela do STRÓNTFA z przenoœnego
miotacza ko³ków osikowych)

STRÓNTF: Giñ te¿!
(strzela do CHRÓMKFA z przenoœnego
miotacza wêgorzy elektrycznych pod
napiêciem 10000V. [=== Tylko u nas
najœwie¿sze dostawy wêgorzy elek-
trycznych! Wszystkie modele, wszystkie
rozmiary, wszystkie napiêcia! Zadzwoñ
ju¿ dziœ pod numer 0-700-137-045, albo
odwiedŸ któregoœ z naszych
licencjonowanych dealerów na terenie
ca³ego kraju! ===])
CHRÓMKF & STRÓNTF: W³aœnie
wyzionêliœmy ducha.
DUCH: Potwierdzam ich zeznania,
Wysoki S¹dzie.
WYSOKI S¥D: Zarz¹dzam przerwê.
ŒREDNI S¥D: Zarz¹dzam przerwê.
NISKI S¥D: Zarz¹dzam przerwê.
HAMLET: (wpada na scenê z siekier¹)
Przerwa na Whiskas!
WYSOKI S¥D: Proszê ducha, niech
duch chucha, bo zaraz wyzionê ducha.
DUCH: Chuch!
HAMLET: Na mnie to nie dzia³a,
bowiem nie mam cia³a! Jam jest TAU-
TOLOGICZNY! X OR NOT X!
Siekierezadaaaaaaaa! (zarzyna wszyst-
kich i sam ginie)
STACHURA: W geœcie sprzeciwu
wobec nieetycznego i niezgodnego z
prawem wykorzystania przez pana
Hamleta Duñskiego moich pomys³ów...
pope³niam samobójstwo. ¯egnam. Acha!
I jeszcze jedno: OdpêdŸcie czarne myœli,
doœæ ju¿ waszych ³ez! (pope³nia
samobójstwo)
T£UM: Brawo! Podziwiamy go! (bije
brawo)
GRECHUTA: (jak zwykle pijany) Wa¿ne
s¹ tylko te dni, których jeszcze nie
znamy... (pije)
T£UM: Brawo! Podziwiamy go! (bije
brawo)
KACZMARSKI: (jak zwykle pijany)
¯yjemy! Dobra nasza! (pije)
T£UM: Brawo! Podziwiamy go! (bije
brawo)
WYSOCKI: (ju¿ upity, wchodzi na
scenê, poci¹ga z butelki, patrzy woko³o
b³êdnym wzrokiem, poci¹ga jeszcze jed-
nego ³yka, po czym upada na scenê i
umiera z przepicia)
T£UM: Brawo! Brawo! Bravissimo!
WITKACY: (jak zwykle wzi¹³ coœ co ma
d³ugi wzór strukturalny i skomplikowan¹
nazwê) A jednak dobrze jest, wszystko
jest dobrze. Co? - Mo¿e nie? Dobrze jest,
psiakrew, a kto powie ¿e nie, to go w
mordê! (pope³nia samobójstwo)

T£UM: (szaleje z
zachwytu i stawia mu
pomnik)
KURT COBAIN: (pope³nia samobójst-
wo w wieku 27 lat)
JIM MORRISON: (pope³nia samobójst-
wo w wieku 27 lat)
JANIS JOPLIN: (pope³nia samobójstwo
w wieku 27 lat)
T£UM: (kupuje ubrania z ich podobiz-
nami, kupuje ich nagrania, kupuje
ksi¹¿ki o nich, ogl¹da filmy o nich, no i
oczywiœcie zje¿d¿a siê na ich grób by siê
naæpaæ i kopulowaæ)
LENIN 95: To ja przepraszam,
towarzysze.
OSTATNI TEMPLARIUSZ: Nie dziw-
cie siê wiêc, ¿e przekl¹³em potomnych.
MIETEK THE ¯UL: Ypp! Zenek! Nalej
jeszcze!
PROFESOR: Nie zgadzam siê z opini¹
mojego przedmówcy. Otó¿...
T£UM: (wygwizduje go)
SATANISTYCZNE ŒLIMAKI:
Jesteœmy tu!
(zapada ciemnoœæ i cisza. Nagle na jed-
nym z brzegów sceny pojawia siê dziwna
postaæ ze œwieczk¹ i ikon¹...)
IWAN BEZDOMNY: Massaraksz!

AKT XIX

KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER:
Jaka¿ jest przeciw w³óczni z³ego twoja
tarcza, cz³owiecze z koñca wieku?
M£ODZIE¯ Z IX LO: Hm?
CZ£OWIEK Z KOÑCA WIEKU:
Pieni¹dze, pieni¹dze, pieni¹dze!
M£ODZIE¯ Z IX LO: Hm?
INNY CZ£OWIEK: Wódka! wódka!
wódka!
CHOPIN: Gdybym ¿y³, to bym pi³.
M£ODZIE¯ Z IX LO: Hm?
INNY CZ£OWIEK (chyba z Afryki): My
nie mamy takich problemów, bo codzi-
ennie pragniemy tylko do¿yæ jutra.
M£ODZIE¯ Z IX LO: (nie us³ysza³a)
BILL GATE$: Afryka? To s³aby rynek.
Za ciep³o - nie maj¹ w domach OKIEN.
M£ODZIE¯ Z IX LO: Hm?
WOLÜMPIK: Erzac.

AKT XX

WIEK XX: Chce mi siê siku!
FOREST GUMP: A mia³ byæ lepszy ten
nasz XX wiek...
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AUTOR: Nie oczekuj po mnie, ¿e
napiszê coœ m¹drego o 4 nad ranem
pierwszego dnia nowego tysi¹cle-
cia.
FOREST GUMP: Czwarta nad
ranem...
SDM: Copyright!
URZ¥D SKARBOWY: Hm?
LENIN 95: Jeszcze tylko trochê,
towarzysze...

AKT XXI
(w rytmach Dance Macabre,
czyli Disco Polo)

ILLEGAL: Jêzyk polski jest bardzo
ubogi, szczególnie w okreœlenia
dotycz¹ce koloru duszy, na jaki
zabarwia j¹ obryzgany krwi¹ flak z
miêœni, drgaj¹cy w rytm muzyki
¿ycia niczym jak w agonii...

HAL 9001: Chyba nie rozumiem
was, ludzie. Wasz Titanic tonie, a
wy?... Tañczycie! = I DO NOT
UNDERSTAND = I DO NOT
UNDERSTAND = I DO NOT
UNDERSTAND = I DO NOT
UNDERSTAND = I DO NOT
UNDERSTAND = I DO NOT
UNDE...

WINDOWS 95: General Protection
Fault. System Halted. You Have No
Chance. Game Over.

BILL GATE$: ...¿e co?... system
zawiesi³ siê i sam odpali³ rakiety?...
termoj¹drowe?!... przepraszam, ale
nastêpna wers...wers...wers... O
MÓJ BO¯EEEEEEEE!!!

LENIN 95: Widzia³em, s³ysza³em,
by³em. Stara Rewolucja umar³a.
Przyznajê siê – pope³ni³em b³¹d.
Wierzy³em w ludzi, wierzy³em w
idee. B³êdne za³o¿enia. Ale jednak
nie umar³em - wiele podró¿owa³em
przez te lata, wiele zrozumia³em.
Zmieni³em siê. Nie bêdê ju¿
zmienia³ œwiata. Od dziœ me imiê to
LENIN 2001.

Do zobaczenia, towarzysze.

KONIEC
(pisane od 23 w nocy 31.XII.2000
do 4 nad ranem 1.I.2001)

sposobów na samookaleczenie

Witamy w rubryce 1001 sposobów na
samookaleczenie siê. Ju¿ na samym
wstêpie pragniemy zaznaczyæ i¿
metody przedstawione w naszym
poradniku mog¹ ale nie musz¹ byæ
przez was wykorzystane. Jeœli nie
macie 18-stu lat, zapytajcie rodziców
o zgodê.

Sposób nr 1 
Jeœli jesteœ facetem przebierz siê w
damsk¹ sukienkê, umaluj siê i,
pytaj¹c siê ka¿dego przechodnia która
jest godzina, pochodŸ po Dworcu
Centralnym PKP.

Sposób nr 2
Nale¿y nasmarowaæ siê miodem
(uprzednio zdejmuj¹c ubranie), wzi¹æ
gruby kij i waliæ nim w ul tak d³ugo ,
a¿ nie obudzi siê ostatnia pszczo³a.

Sposób nr 3
Rozbierz siê i za³ó¿ ubranie wyko-
nane z 10 kg surowego krwawego
miêsa wo³owego. Nastêpnie nale¿y
wybraæ siê na spacer do lasu.

Sposób nr 4
Przykleiæ narty do kasku
spadochronowego (b¹dŸ takiego jaki
akurat bêdzie pod rêk¹). Za³o¿yæ kask
i zjechaæ z górki o nachyleniu stoku
nie mniejszym ni¿ 25 stopni  i
wysokoœci nie mniejszej jak 53 metry.

Sposób nr 5
Pójœæ na si³ownie, podejœæ do
najbardziej umiêœnionego faceta i
powiedzieæ mu, ¿e jego miêœnie to
implanty  silikonowe.

Sposób nr 6
Wyskoczyæ z samolotu z margaryn¹
zamiast spadochronu.

Sposób nr 7
Ogl¹daæ seriale brazylijskie (ostate-
cznie wenezuelskie, b¹dŸ
meksykañskie) przez 24 godziny.
Spowoduje to trwa³e uszkodzenie
psychiki.

Sposób nr 8
Pójœæ na pikietê feministek w
koszulce “MACHO MEN”.

Sposób nr 9
Pójœæ na demonstracjê
skinheadów z pacyfkami w
koszulce “SZERZMY MI£OŒÆ I POKÓJ”.

Sposób nr 10
Pójœæ do pani ——————- i powiedzieæ,
¿e ——————- a potem jeszcze, ¿e ——
———— i —————— i ——————
a tak w ogóle to jest—————— a tak w
ogóle to jest ——————.

Sposób nr 11
Zawin¹æ siê w dywan i spróbowaæ sturlaæ siê
po schodach.

Sposób nr 12
Zamkn¹æ siê w walizce i przejœæ pe³n¹ kon-
trolê baga¿ow¹ na lotnisku.

Sposób nr 13
Wys³aæ siê poczt¹ za poœrednictwem Poczty
Polskiej do Abu Dabi.

Sposób nr 14
Nasmarowaæ wazelin¹ w³osy i pójœæ pogadaæ
z ch³opakami z kaszlaka.

Sposób nr 15
Nie wiem. Sami se coœ wymyœlcie.

Sposób nr 16
Zamiast przynêty za³o¿yæ swój w³asny palec
na haczyk a potem zarzuciæ wêdkê.

Sposób nr 17
Zjechaæ z Guba³ówki na pokrywie od œmiet-
nika.

Sposób nr 18
Uszczypn¹æ w    poœladek    cz³owieka
posiadaj¹cego trzeci Dan.

Sposób nr 19
Wejœæ do klatki z gorylem górskim i porobiæ
do niego g³upie miny.

Sposób nr 20
Wejœæ do klatki z koksiarzem i powiedzieæ,
¿e mu buzia spuch³a.

Sposób nr 21
Za³o¿yæ maskê twarzy Grocha i wyjœæ na
miasto.
(tu tekst siê urywa gdy¿ autor skorzysta³ ze
sposobu nr 1001 - ostatecznego: Wkurzyæ
Grocha – przyp. KGB)

£ysy

2001
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Tekst bez tytu³u o niczym (chyba)
Przepraszam wszystkich twórców

wymienionych postaci za przeniesienie
ich w czasie i przestrzeni do bli¿ej
nieokreœlonego miejsca w bli¿ej
nieokreœlonym czasie.

Kuba Rozpruwacz dopiero nad ranem
wróci³ z pracy. W Biurze kazali mu zro-
biæ kontrakt na 2 mln na wczoraj. Po 16
godzinach pracy musia³ siê rozerwaæ, a
raczej rozpruæ... Jak tylko gospodyni
zobaczy³a go w drzwiach wiedzia³a, ¿e
tego garnituru ju¿ siê nie dopierze. Kuba
przejrza³ siê w lustrze i doszed³ do
wniosku, ¿e na rozrywkê lepiej nie ubier-
aæ siê u Armaniego, bo zabawa za drogo
wychodzi. Nim wszed³ do pokoju,
gospodyni uprzedzi³a go jeszcze o tym,
¿e od 5 godzin czeka na niego goœæ. W
pokoju przy stoliku ktoœ uk³ada³ pas-
jansa. Kuba oprzytomnia³: “No tak, prze-
cie¿ umówi³em siê z Rambo na partyjkê
pokera”. G³oœno powiedzia³:

- Podobno d³ugo ju¿ tu siedzisz. Albo
masz interes, albo coœ ciê gryzie.

Rambo zaskoczony gwa³townie siê
odwróci³, ale gdy zobaczy³ pytaj¹cego
od³o¿y³ obydwa CKM’y z powrotem pod
stó³ i westchn¹³ tak, ¿e œcianom ¿al siê
go zrobi³o.

- Co? Nie poszczêœci³o ci siê? –
próbowa³, mimo zmêczenia, nawi¹zaæ
rozmowê Kuba.

- ¯adnego...  Ani jednego... Nigdzie
nie by³o Wietnamców. Z³azi³em pó³
miasta i nic. Nawet pod stadionem ich
nie by³o.

- Mog³eœ paru Ruskich, jak ju¿ by³eœ
na miejscu.

- Eee... Ruscy - nie moja dzia³ka. Ale
po twoim wygl¹dzie widaæ, ¿e przynajm-
niej tobie siê poszczêœci³o.

- Tak, ale nie dla przyjemnoœci, lecz z
koniecznoœci - by³em z³y.

- A nie wiesz co z Chuckiem?
Szuka³em go bo liczy³em, ¿e  razem
poszukamy Wietnamców, ale on chyba
zagin¹³ w akcji.

- Ale¿ sk¹d! Skar¿y³ siê, ¿e tu nudno i
pojecha³ do Teksasu kogoœ skopaæ.

- Kogo?
- Czy to wa¿ne? Kogokolwiek. W

razie gdyby przesadzi³ powie, ¿e jest z
oddzia³u Delta Force 20 i wykonuje tajn¹
misjê.

- Temu to dobrze.
- No - zgodzi³ siê rozmarzonym

g³osem Kuba - Ja to siê zawsze bojê, ¿e
mi ten tasak kiedyœ z kieszeni na ulicy

wypadnie.
Rambo z Kub¹ grali w pokera i u¿alali

siê nad sob¹ do po³udnia. Wtedy
zg³odnieli. Kuba siê przebra³, Rambo
zrobi³ kilka pompek, bo przez noc jego
pot zd¹¿y³ wywietrzeæ; i poszli. Po
drodze minêli elitarn¹ restauracjê.
Rambo szturchn¹³ Rozpruwacza:

- Ty, patrz! Bond.
- Cham siê nawet nie uk³oni! Udaje, ¿e

nas nie zna.
- Uwa¿a siê za lepszego - elitarnego.

Poza tym ma ju¿ licencjê na zabijanie i
starzy nauczyciele mu niepotrzebni...

- He! He! Ale mi elita. W³aœnie kopie
jakiegoœ przechodnia w zadek.

- A... to porucznik Borewicz. Bond
chyba nigdy mu tej siódemki nie daruje.

W McDonaldzie usiedli w k¹cie, aby
móc obserwowaæ ca³¹ salê - zawodowe
przyzwyczajenie. Rambo opuœci³ Kubê
na parê minut aby wykonaæ telefon do
maklera (szykuje siê dobra transakcja).
Wtedy podszed³ do niego uradowany
MacGuyver.

- Co tak zêby szczerzysz? - zagadn¹³
Kuba - Wygl¹dasz jakby jakiegoœ przeci-
wnika uda³o ci siê nie uratowaæ.

- No!!! I to dwóch naraz!
- NieŸle, stary! Rozwijasz siê.
Rambo wróci³, przywita³ siê z Mac’em,

ale prawie od razu wybieg³, bo zobaczy³
Wietnamca handluj¹cego sznurówkami
na rogu. Rozmowê Rozpruwacza i
Guyvera zag³uszy³y na chwilê (ale tylko
na chwilê) strza³y. 

- Mac, wiem, ¿e technika posz³a
naprzód, ale ja jestem staromodny.

- Nie rozumiesz! Pi³a ³añcuchowa daje
ci zupe³nie nowe mo¿liwoœci. Mam kat-
alog. Zobacz, mogê ci tak¹ za³atwiæ za
pó³ ceny plus moje ulepszenia gratis.

- Co znowu za ulepszenia?
- Elektrowstrz¹sy, 5 kV. Dzia³aj¹ na

bateriê tak¹ jak w zegarku.
Ich rozmowie przys³uchiwali siê ze

stolika obok Hercules Poirot i Sherlock
Holmes.

- Przys³uchuj¹c siê ich rozmowie -
rozpocz¹³ wywód Poirot – mo¿emy
sobie stworzyæ portret psychologiczny
ka¿dego z nich. Dziêki temu znaj¹c
rodzaj zbrodni od razu bêdziemy mogli
przyporz¹dkowaæ j¹ jednemu z tych
typów psychologicznych i sprawa
rozwi¹zana. Wiem, ¿e to brzmi skomp-
likowanie, ale nie ka¿dy dorasta
geniuszem Herculesowi Poirot.

- Po pierwsze dowód! Gdybyœmy ich

teraz nagrali, a na
miejscu zbrodni
z n a l e Ÿ l i b y œ m y . . .
powiedzmy pi³ê ³añcuchow¹,
wiedzielibyœmy, ¿e to on i sprawa
rozwi¹zana. Wa¿ne s¹ dowody i umiejêt-
noœæ ³¹czenia ich w logiczn¹ ca³oœæ -
dedukcja!

- Ale¿, mon ami! Psychologia jest
najwa¿niejsza!

- Nie, nie, najwa¿niejsze s¹ dowody i
dedukcja.

- Psychologia! - Hercules
- Dowody! - Sherlock
- Psych..wody...do..sy..wo..logia –

k³ótnia
- Na zewn¹trz – obaj
Rambo wracaj¹c min¹³ dwóch

œmiesznych staruszków ok³adaj¹cych siê
laskami na ulicy. Po chwili zjawi³a siê
policja oraz FBI z agentem Mulderem.
Ten, nie widz¹c ani UFO, ani swojej
siostry w okolicy, poszed³ na du¿e frytki
i szejka. Poniewa¿ szejk Iranu w³aœnie
wyjecha³, musia³ zadowoliæ siê tylko fry-
tkami. Przy stoliku w k¹cie zobaczy³
starego znajomego.

- Kuba! Kopê lat!
- Fox! Niech ciê UFO strzeli. 
- Ty! Bez takich.
- Sorry! Siadaj i opowiadaj co u ciebie.
- Nic ciekawego: têskniê za starymi

czasami. Pamiêtasz ten odcinek, gdy
œciga³em ciê przez   pó³   miejskiej
kanalizacji? Ech, to by³y czasy! Teraz to
nawet psychopaci nie ci sami, co
najwy¿ej gard³o poder¿n¹. Nawet rz¹d o
dziwo nic nie knuje. Ale, Kuba, mo¿e
byœ tak kogo szlachn¹³, ja bym ciê poga-
nia³, a potem na koniec, kiedy bêdziesz
ju¿ mia³ rozpruæ Scully to ja wpadnê,
strzelê ci 15 razy z Pancerfausta w
g³owê, ale ty prze¿yjesz, bêdziesz mia³
tylko lekk¹ bliznê, ¿eby wróciæ za pó³
serii.

- Wiesz, szlachn¹æ kogoœ to ja bardzo
chêtnie, szczególnie jeœli jest m³ode,
³adne i w spódniczce, ale na to ganianie
to ju¿ jestem za stary. Ale gadaj co z tym
rz¹dem, bo mi siê wierzyæ nie chce.

- Nic specjalnego - wybory id¹. Wiêc
s¹ dobrzy dla elektoratu, a r¿n¹ siê
nawzajem, ¿adna frajda: zawsze wiado-
mo kto, kogo i dlaczego.

- Ale po wyborach to siê odwróci i
bêdzie ciekawie - pocieszy³ Muldera
optymistyczny MacGuyver.
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P. Prof. Ma³gorzata Wiœniewska

– Moje belferskie serce krwawi
– ...bo tam pisa³ facet, a  tu  pisze
kobieta i tak... no, przynudza... Ale
przynudza najmniej
– (P. Prof.): ...warianty: chlusn¹æ –
chlustn¹æ...
(Ucz.): Coooooo???
(P. Prof.): Jêzyk polski jest bogaty...!
– O, widzê, ¿e Natalia jest w siódmym
niebie...!
– To nie ja, to s³ownik!

P. Prof. Jolanta ¯ak

– Ewa, ja ciebie kiedyœ uduszê!!!
– (P. Prof.): Maæku, pozwól do tabli-
cy...! (Po pewnym czasie mil-
czenia w/w. Maæka): Mieliœmy to
kiedyœ...
(Maciek): A kiedy to by³o...?
(P. Prof.): Dawno.
(G³os z klasy): Maciek, ¿¹daj
daty!!!
– (P. Prof.): Dobrze, jedziemy
na wycieczkê. Tylko na jak¹?
(Klasa): Na szko³ê przetrwania!
(P. Prof.): Proszê, tylko bez
szko³y   przetrwania!   Ja   tej
szko³y   nie   przetrwam!!!
– (P. Prof.): ...wiêc mamy szeœæ
mo¿liwoœci w rzutach kostk¹,
tak?
(Ucz.): A jeszcze mo¿e wpaœæ w szparê
pod³ogi!

P. Prof. Grzegorz Wierzchowski

– (P. Prof.): ...bo wy jesteœcie klas¹
mi³¹, przyjazn¹ dla nauczycieli...

(Klasa): Kobiec¹!  (faktycznie: na 32
osoby tylko 28 dziewczyn... – przyp. aut.)
(P. Prof.): ...po prostu a¿ mi³o na was
patrzeæ!
– (P. Prof. Oddaje wypracowania):
Czyta³em tu bardzo dojrza³e rzeczy...
Jesteœcie bardzo m¹dre... m¹drzy...
– (Ucz.): ...to ta pani mo¿e przyjœæ i
poprowadziæ lekcjê...
(Stanowczy odzew klasy): My wolimy
pana!!!
(P. Prof. ): W³aœnie na tak¹ odpowiedŸ
liczy³em!!!
– Wiecie co? Muszê wam powiedzieæ,
¿e kiedy wy do mnie przychodzicie do
pokoju nauczycielskiego, to wszyscy
nauczyciele mi takiej klasy zazdroszcz¹,
bo s³ysz¹: “Czy pan czegoœ nie potrzebu-

je na lekcjê?”, a za dwie minuty: “A,
chcia³am przypomnieæ, ¿e mamy w
ósemce..”
– (P. Prof.): Jak wygl¹da wasza
wychowawczyni?
(Klasa): Pani X.Y. nieœmia³a, ale bardzo
urokliwa...!

P. Prof. Ewa
Karpiñska

– Marsza³ek Herman Goering... uwiel-
biaj¹cy siê przebieraæ i fotografowaæ
przy tej okazji,
– Józef Gebels – s³ynny kuternoga
– ...wyl¹dowa³ w Anglii i powiedzia³:
<I’m Hess> i ci Anglicy siê pukali w
g³owê i mówili: “Nienormalny!”
– W maju 1926 negatywnie oceni³
rz¹dy i parlament w Polsce... A wiecie,
co o nich mówi³? Cytujê: “Hotel, fotel,
serdel i budel”
– Pañstwo pozwol¹, ¿e zaproponujê
(na klasówkê) 29 paŸdziernika... Si? No,
dobrze. Okej! Piszê: “prrrrrrrrrr kla-
sowa”!

– (Patrz¹c na rubrykê
HISTORIA i nie widz¹c
¿adnych ocen): O, jaka tu
puszcza dziewicza! (Teraz
ca³a klasa zg³asza nieprzygo-
towanie): No, ju¿ widaæ, ¿e
pracujê, a wy dajecie odpór!
Jakaœ akcja i reakcja...
– Co ja jestem, wdówka
jakaœ malutka, ¿e mnie nie
widzicie...?!
– Mussolini sadzi³
drzewka eukaliptusowe i nie
by³o komarów
– Dajcie mi korektor!

Kto mi siê tu wpisa³?! Niech oni siê
bujaj¹!!! Kto jest od dziennika? Powiedz
pani N.N., ¿e j¹ wykasowa³am i niech siê
przeniesie w inne miejsce! I pani M.M.
te¿ powiedz, ¿e j¹ skasowa³am. Albo
sama im powiem! No...! Tenis sto³owy...!

Zebra³a: Kachna Wysocka.

Skoñczy³o siê tym, ¿e wszyscy
umówili siê na bryd¿a wieczorem u
Kuby.

***
Gdy rozpoczynali trzeciego robra, ktoœ

zapuka³ do drzwi. Kuba, jako gospodarz,
poszed³ otworzyæ. Chwilê po naciœniêciu
klamki zala³ go potok s³ów. By³ to tak
wytrenowany domokr¹¿ca, ¿e prêdkoœ-
ci¹ wyrzucanych z siebie s³ów og³uszy³
nawet Kubê, który pozwoli³ wejœæ mu a¿
do kuchni. Kuba w tym czasie zd¹¿y³
za³apaæ tylko tyle, ¿e domokr¹¿ca nic
nie sprzedaje (co jeszcze bardziej

og³uszy³o rozpruwacza), tylko oferuje
swoje us³ugi i ¿e jest cichym spokojnym
fanatykiem religijnym, w wolnych
chwilach ucz¹cym siê pilota¿u. Gdy
odkrêci³ w kuchni gaz i postawi³ w
pokoju na stole miernik gêstoœci kryty-
cznej gazu (nie przerywaj¹c potoku
s³ów), do Kuby docieraæ zaczê³y pier-
wsze s³owa domokr¹¿cy o tych
us³ugach, ale ostatnie ju¿ zapomnia³, bo
powy¿ej 20 s³ów na sekundê ju¿ nie
wyrabia³. Kiedy na czujniku zapali³a siê
lampka, m³ody mê¿czyzna przerwa³
mowê, uk³oni³ siê wszystkim i

powiedzia³ cicho i spokojnie: 
- Dziêkujê panom, ¿e raczyli mnie

wys³uchaæ i zrozumieæ. Bêd¹ panowie
zadowoleni!

Poczym wyci¹gn¹³ zapalniczkê...
Ulicê oœwietli³a niebieskawo-

pomarñczowa ³una, a z okolicznych
domów posypa³o siê szk³o. Jedyny prze-
chodzieñ na ulicy wyj¹³ nadajnik
radiowy z turbanu: 

- Mustafa! Zmiana planu! Ktoœ nas
uprzedzi³! Skrêcaj na Amerykê!

Groch

Wyjêzyczenia z czasów ostatnich  

(FRONT WYZWOLENIA MYŒLI FRYWOLNYCH)
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New York, 11.IX.2001 (relacja)
W zwi¹zku z katastrof¹ w World Trade

Center przysz³o do mnie (czego zreszt¹
absolutnie siê spodziewa³em) kilka maili
z ro¿nymi pytaniami, na które
postanowi³em udzieliæ odpowiedzi tu.
Poniewa¿ jednak sam nie by³em œwiad-
kiem tragedii, zaczerpn¹³em parê infor-
macji od znajomych, w szczególnoœci
tych, którzy katastrofê widzieli na
w³asne oczy.

Pocz¹tek pamiêtnego dnia by³ piêkny:
“Szed³em do pracy o siódmej rano

dok³adnie miêdzy bliŸniakami. Gdy spo-
jrza³em w górê, zobaczy³em dwie monu-
mentalne budowle piêknie rozœwietlone
blaskiem wschodz¹cego
s³oñca”

- relacjonowa³ mi kolega z
domu, gdy rozmawialiœmy
wieczorem. Do nikogo wów-
czas nie dociera³o wszystko to,
co zaczê³o siê o 8.45 rano.
Najbardziej dla mnie
wstrz¹saj¹ce by³o to, co
zrelacjonowa³ mój przyjaciel:

“Wysiad³em w “Pavonii
Newport” i uda³em siê trady-
cyjnie przez bazar do pracy.
Pech chcia³, ¿e akurat by³ jakiœ
ma³y remont i wstrzymano ruch pieszych
w tej okolicy, musia³em wiêc obejœæ tar-
gowisko. Postanowi³em przejœæ przez
promenadê wzd³u¿ rzeki Hudson. By³o
mo¿e za dwadzieœcia dziewi¹ta, wiêc
park œwieci³ pustkami, tylko dwóch geo-
detów robi³o jakieœ pomiary swoimi lor-
netkami. Wymin¹³em ich bez najm-
niejszego zainteresowania, gdy nagle
us³ysza³em nerwowe s³owa jednego z
nich: “Patrz tam! Patrz tam!”.
Odruchowo odwróci³em g³owê najpierw
na mierniczych, potem spojrza³em we
wskazanym kierunku i po prostu nie
mog³em uwierzyæ w³asnym oczom. Na
nieprawdopodobnie niskiej wysokoœci
nadlatywa³ samolot, chybota³ siê nawet i
nagle uderzy³ w jeden z wie¿owców. Po
prostu to by³o nieprawdopodobne! Nagle
poczu³em jakieœ drgniecie w sercu.
Geodeci natychmiast ustawili swój
aparat na Manhattan. Spyta³em, czy
mogê spojrzeæ i prze¿y³em drugi szok.
Widzia³em ludzi wyskakuj¹cych z
p³on¹cego wie¿owca na pewn¹ œmieræ.
Ludzie zaczêli siê zbieraæ wko³o lornet-
ki. By³o nas mo¿e ze dwadzieœcia osób...
Na ustach ludzi wci¹¿ tylko jedno
pytanie, czemu to siê sta³o? Jak to
mo¿liwe? I wtedy sta³a siê rzecz, której

nikt siê nie spodziewa³. By³ to szok
jeszcze bardziej nieprawdopodobny. Oto
nadlecia³ drugi samolot i wbi³ siê z
niebywa³¹ si³¹ w drugi wie¿owiec. Znów
eksplozja, tym razem nie uda³o mi siê
dostaæ do lornetki. Œwiat po prostu
zawirowa³.

Ale okaza³o siê, ¿e to jeszcze nie
koniec. Oko³o dziesi¹tej akurat sta³em
przy lornetce, jakoœæ by³a bardzo dobra.
Widzia³em wszystko. Panika na brzegu.
Ludzie skacz¹cy z brzegu do ostatnich
odp³ywaj¹cych ³odzi. Niektórych ³apali
marynarze. Inni wpadali do wody... W
pewnym momencie konstrukcja jednego

z wie¿owców nie wytrzyma³a. W ci¹gu
parunastu sekund czterystumetrowy
kolos zamieni³ siê w gigantyczne
rumowisko. Grób tysiêcy Ofiar katastro-
fy. Ci którzy nie uciekli z nadbrze¿a
zostali po prostu wepchniêci do wody. To
by³o straszne. W g³owie pojawia siê rój
pytañ: “Gdzie Kuba?”, “Gdzie Pawe³?”,
“Przecie¿ oni tamtêdy chodz¹ do
pracy!”. Ogarn¹³ mnie strach, przecie¿
ktoœ z domu móg³ akurat mieæ wolne i
pójœæ sobie na zakupy do WTC! To nic,
¿e by³a dopiero dziesi¹ta. W takim stra-
chu nie myœli siê racjonalnie. Potem
drugi upadek. Opuœci³y mnie si³y. Nie
by³em ju¿ w stanie myœleæ. W pracy nie
mog³em dojœæ do siebie. Do po³udnia
siedzia³em tylko z szefem i ogl¹da³em
informacje. Po prostu nie by³em w stanie
zrobiæ czegokolwiek...”

Opowiada³ te¿ o swoim szefie, którego
syn pracuje na trzydziestym piêtrze jed-
nego z wie¿owców. Potem okaza³o siê,
¿e zd¹¿y³ uciec na jednej z ³odzi. Nie
rozmawia³em z nim osobiœcie, ale
s³ysza³em tylko o panice jaka wybuch³a
na nadbrze¿u. O ludziach tratuj¹cych siê
nawzajem...

Ca³y dzieñ na wszystkich kana³ach
telewizyjnych i radiowych nadawano

tylko informacje o
tragedii (jedynie
Cartoon Network
wy³ama³ siê z tej zasady). Zablokowana
zosta³a tak¿e wszelka komunikacja na
Manhattanie, na kilka godzin zatrzy-
mano ruch na mostach i w tunelach tu
prowadz¹cych.

Od nastêpnego dnia ¿ycie Nowego
Jorku zaczê³o wracaæ do normy.
Burmistrz Giuliani zaapelowa³, aby kto
nie musi nie udawa³ siê na Manhattan.
Prosi³ te¿, by nie jeŸdziæ po Manhattanie
samochodem. Do czwartku wstrzymany
by³ ruch samochodów poni¿ej czter-

nastej ulicy (oko³o trzech kilo-
metrów od WTC). W powietrzu
unosi³ siê py³. Doœæ nieprzyjem-
ny, ale nie utrudniaj¹cy oddycha-
nia. W parkach, na stacjach,
przystankach i niektórych
budynkach zaczê³y pojawiaæ siê
kartki z fotografiami zaginionych
pracowników, z proœb¹ o infor-
macje, gdzie mog¹ znajdowaæ siê
te osoby. Ludzie zapalali œwiecz-
ki w ró¿nych miejscach...

W pi¹tek otwarto ju¿ dojazd
poni¿ej czternastej ulicy. Pada³ w

nocy deszcz, wiêc ju¿ normalnie mo¿na
by³o oddychaæ. Nie potrzeba ju¿ krwi w
szpitalach i pomoc wolontariuszy nie jest
ju¿ tak bardzo potrzebna. Zaczê³a tak¿e
normalnie funkcjonowaæ gie³da na Wall
Street.

Jednak Nowy Jork wci¹¿ nie jest
spokojny. Œrodowy wieczór przyniós³
jeszcze jeden (na szczêœcie nieporówny-
walny z katastrof¹) strach. Ktoœ zagrozi³,
¿e w Empire State Building zosta³a
pod³o¿ona bomba, podobna wiadomoœæ,
dotycz¹ca tym razem Grand Central
Terminal, zosta³a podana w czwartek.
Wiêkszoœæ ludzi tutaj nie bierze jednak
powa¿nie tych gróŸb. Jest chyba doœæ
czêstym zjawiskiem nasilenie fa³szy-
wych alarmów zaraz po tak wielkiej
katastrofie jak ta z 11 wrzeœnia br., dlat-
ego te¿ wszyscy czekaj¹, a¿ znów wszys-
tko wróci do normy i ¿ycie znów zacznie
p³yn¹æ swoim normalnym torem.
Niestety jednak nic ju¿ nie bêdzie tu
takie samo jak kiedyœ. Myœlê, ¿e
wtorkowa katastrofa zmieni chocia¿ w
minimalnym stopniu ¿ycie ka¿dego
mieszkañca Nowego Jorku.

Hanson
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Osie³ka Porfiriona

Rozwa¿ania Czysto
Philosophiczne
(A.D. 2001)

Szczerze mówi¹c, to mia³am zamiar
napisaæ cosik o charakterze kryminalno-
mi³osnym, ale jak na razie nic z tego.
Natomiast postanowi³am podzieliæ siê z
Wami, Kochani Hoffmaniacy, czymœ, co
mnie gnêbi od jakichœ kilkunastu miesiê-
cy. A tak dok³adniej: od pewnego czasu
nachodz¹ mnie filozoficzne pytania o
sens ¿ycia ludzkiego (to chyba wp³yw
tego kina!...).

Bo tak w³aœciwie, to po co my
¿yjemy?... Znalaz³am parê odpowiedzi u
innych ludzi, trochê sama wykombi-
nowa³am, ale... tak, prawdê mówi¹c, nie
jestem w pe³ni usatysfakcjonowana
i przekonana do jakiejkolwiek z tych
wypowiedzi...

Celem naszego ¿ycia jest tylko i
wy³¹cznie przekazanie materia³u genety-
cznego. Tu d³ugiego komentarza chyba
nie potrzeba. Ale prawdê mówi¹c, ta teo-
ria przemawia do mnie najmniej. Gdzie
w takim razie miejsce na jakiekolwiek
uczucia, na przyjemnoœci, na
muzykê (oj, chyba tego
brakowa³oby mi najbardziej!)??? Czy
to znaczy, ¿e zaraz, gdy tylko – jak to
³adnie zosta³o ujête – przeka¿ê mój
gen, powinnam siê wynieœæ z tego
œwiata, daæ miejsce innym, bo
zagracam niepotrzebnie planetê? Nie
wiem, mo¿e siê mylê, ale tak rozumiem
tê wypowiedŸ o przekazywaniu mate-
ria³u genetycznego. Poza tym co maj¹
pocz¹æ ludzie nie mog¹cy mieæ
dzieci? Out? Chyba jednak ka¿dy po
coœ tu jest.

Cz³owiek przez ca³¹ swoj¹ bytnoœæ (na
ziemi) szuka samego siebie. Czy znamy
siebie? Czy jesteœmy w stanie
przewidzieæ ka¿dy swój ruch,
powiedzieæ, jak zadecydujemy w
konkretnym przypadku? To inna sprawa,
¿e ca³y czas siê zmieniamy, ka¿dy umys³
podlega ewolucji (a niektóre nawet grun-
townej rewolucji), ale czy mimo to
mamy mo¿liwoœæ powiedzenia, kim
jesteœmy?... Chyba nie do koñca – ja
bynajmniej nie znam odpowiedzi na te
wszystkie pytania, ale jeœli ktoœ by³by
tak dobry i pomóg³ mi, to z mi³¹ chêci¹.

Mamy ¿yæ tak, ¿ebyœmy na sam koniec

mogli powiedzieæ, ¿e nie ¿a³ujemy
niczego. Niczego. Wiadomo, ludzie
pope³niaj¹ b³êdy, ale gdyby nie one, to
nie moglibyœmy poznaæ ró¿nych
rozwi¹zañ, zrozumieæ, jak trzeba
post¹piæ, ¿eby by³o dobrze. Wiem, pach-
nie to jakimiœ filozofami, ale chyba coœ
w tym jest. Musisz poznaæ obie strony
medalu, ¿eby wydaæ obiektywny, spraw-
iedliwy wyrok, ¿eby okreœliæ, co jest dla
Ciebie lepsze. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e
coœ jest s³odkie, je¿eli nie zna siê rzeczy
gorzkich, nie mo¿na te¿ karmiæ siê
samymi s³odyczami. Nie wiem, jak Ty,
Drogi Czytelniku, Który Pewnie
Zmuszasz Siê Do Czytania moich
wywodów, ale ja chyba nie da³abym rady
przez ca³y dzieñ jeœæ tylko s³odkoœci
(pomijaj¹c to, ¿e w¹troby niektórych
dzia³aj¹ w nieco zwolnionym tempie i w
takim przypadku mo¿e znacznie
szwankowaæ...). To znaczy: mo¿e i
da³abym radê, ale póŸniej odrzuca³oby
mnie na widok choæby kawa³eczka
czekolady lub innej s³odyczy. A poza
tym, to kto powiedzia³, ¿e tylko s³odkie
jest smaczne? Trzeba mieæ przecie¿ jakiœ
punkt odniesienia, ¿eby cokolwiek
porównaæ. Tak wiêc ¿yjemy sobie i
porównujemy to, co nas spotyka. A sztu-
ka polega na tym, ¿eby pod koniec byæ z

siebie zadowolonym.
Mamy ¿yæ z ludŸmi, a przy

tym choæ trochê dla nich.
Tutaj te¿ – przynajmniej

w moim przypadku –
gra pewn¹ rolê

s a m o z a d -
owolenie i

satysfakcja. Bo
chyba wyj¹tkowo przyjemnie jest, gdy
ktoœ siê do Ciebie uœmiechnie. Nawet
bez powodu (zaraz, zaraz, nic siê nie
dzieje bez przyczyny!...). Kiedy, na
przyk³ad, poprawisz komuœ humor – czy
nie robi to dobrze tak¿e Tobie?... Zatem
wydaje mi siê, ¿e warto robiæ ró¿ne dzi-
wne rzeczy, niekonwencjonalne – aby
ktoœ móg³ choæ raz siê uœmiechn¹æ.
Polecam:

- rozdawanie kwiatków ca³kowicie
nieznajomym ludziom na ulicy

- œpiewanie w tramwaju (polecane w
przypadku jako-takich mo¿liwoœci
g³osowych; w innych tak¿e, ale czasami
mo¿e to odnieœæ przeciwne skutki, tzn.
nag³e opustoszenie wagonu)

- uœmiech i spojrze-
nie w oczy

- oraz wiele, wiele
innych sposobów, które poza mn¹ zna
sporo innych osób (te niepospolite
sposoby zosta³y oczywiœcie sprawdzone
i z autopsji znam ich pozytywne rezul-
taty; znaj¹ je tak¿e ludzie, którzy znaj¹
mnie choæ trochê, czy¿ nie tak???...)

Wypisujê tu takie ró¿ne dziwne rzeczy,
dla niektórych mo¿e nawet sensowne,
dla innych stek bzdur, ale... w rezultacie
nadal nie wiem nic. Nie wiem ani kim
jestem, ani kim bêdê, du¿o mi siê nie
udaje i tym siê za³amujê, a do tego
wszystkiego jestem w klasie maturalnej i
nie wiem, jak¹ maturê bêdê pisaæ. No i
jeszcze chcia³abym iœæ znowu do kina,
ale nie mam czasu. Czytaj: same k³opoty.
W ca³ym tym zamieszaniu cz³owiek taki
jak ja chce jeszcze odpowiedzi “po co to
wszystko?”. Totalny zamêt w umyœle, a
nic nie odpowiada oczekiwaniom. Nie
wiem – to jedyne, co wiem. “Scio me
nihil scire”. Trochê szkoda...

Tym tchn¹cym pesymizmem akcentem
koñczê.

Wasz Porfirion Osie³ek

P.S.: Niektórzy pewnie radziliby mi
wybraæ siê do psychiatry, czy¿ nie, moi
Drodzy...?

P.P.S.: Znacz¹ce pozdrowienia dla
Pana Su³ka. Pani Ma³gorzata.

P.P.P.S.: Kochana Redakcjo!!! Nawet
nie zdajecie sobie sprawy, jak przykro mi
siê z Wami rozstawaæ!... Przepraszam za
te zw³oki w pisaniu, za te wszystkie
k³opoty etc., ale musicie wiedzieæ, ¿e
by³o mi z Wami wspaniale!!! 3majcie siê
ciep³o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Drogi Osie³ku! Gdyby wszyscy ludzie
mieliby takie problemy jak Ty, jak¿e
œwiat by³by piêkniejszy... ach, gdyby tak
wiêcej przedstawicieli homo sapiens
sapiens rozdawa³o innym kwiaty,
uœmiechy i spojrzenia w oczy, a nie
beton, z³owrogie przepychanie w t³umie i
glan w ciemnym zau³ku twarz depcz¹cy –
by³oby tak wspaniale! (lecz mo¿na ku
temu d¹¿yæ myœl¹, mow¹ i uczynkiem,
nieprawda¿?

- przyp. Rysieq)
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Rzecz o...
...Arturze Spiegelmanie i
komiksie 
“Maus: A survivior’s tale”

Sobota 7 kwietnia 2001.
Mieszkanie okupowane przez £ukasza

Omastê znanego jako Skaven. Oko³o
godziny 17:00 zadzwoni³ telefon. Jako
uczynne dzieciê odebra³em i co s³yszê.
Dzwoni³ niedosz³y t³umacz (o kogo
chodzi dowiecie siê póŸniej) i oznajmi³
mi, i¿ w EMPIKu przy Galerii CEN-
TRUM jest... “Maus” Spiegelmana PO
POLSKU. 

W trybie ekspresowym dorwa³em buty
i monalizê, aby jak najszybciej pobiec w
miejsce zakazanych rozkoszy. £ami¹c po
drodze oko³o piêciu  przepisów
prawnych dotycz¹cych poruszania siê po
ulicy, oraz uprzejmego i cenzuralnego
zachowania wobec innych, w dziewiêæ
minut by³em w EMPIKU. Po dostaniu
siê na piêtro i do dzia³u z komiksami
magicznym lotem Tomaszewskiego
dorwa³em OSTATNI egzemplarz komik-
su. Mo¿na rzec, ¿e jestem w czepku
urodzony, bior¹c pod uwagê, ¿e tylko
tam, zgodnie z moim info, znajdowa³ siê
komiks. SUKCES!

Ze spokojem stwierdzam, ¿e to
najlepiej wydane przeze mnie 28 zeta w
moim ¿yciu.

Art Spiegelman jest jednym z
za³o¿ycieli i wydawc¹ magazynu komik-
su awangardowego i grafiki (równie¿
awangardowej) pod wdziêcznym
tytu³em “RAW” (surowy). Spiegelman
ma na koncie wystawy w muzeach i
galeriach ca³ego œwiata. Prace pub-
likowa³o wiele czasopism jak na
przyk³ad New York Times, Playboy i
inne. 

Urodzi³ siê w 1948 w Sztokholmie, w
Szwecji jako drugi syn W³adys³awa i
Andzi Spiegelman (ich pierwszy syn
Ryœ zgin¹³ w trakcie II Wojny
Œwiatowej). Wychowa³ siê w Queens w
Nowym Jorku.

Jak ju¿ pisa³em wspó³tworzy z ¿on¹
Francoise Mouly magazyn “Raw”.
Tematykê tego periodyku chyba
najlepiej oddaje jego podtytu³ “RAW :
The Graphics Magazine for damned
intellectuals” (“Raw: Magazyn graficzny
dla potêpionych intelektualistów” – pod-
tytu³ czêsto siê zmienia i jest te¿ czêœci¹
sztuki pokazywanej w piœmie). 

W Polsce by³ znany jedynie w¹skiej
grupie ludzi zwi¹zanych z komiksem
“dla doros³ych” (podobn¹ pozycjê maj¹
tacy rysownicy jak na przyk³ad w³och
Manara tworz¹cy komiksy z pogranicza
pornografii, fantastyki, grozy, psy-
chodelii i czort wie czego jeszcze).
S³awê poza tymi krêgami przynios³a mu
dopiero publikacja w 1992 komiksu pod
tyty³em “Maus: A survivior’s tale”
(wczeœniej rozdzia³y 1-6 ukaza³y siê w
RAW miêdzy 1980 a 1985). Za swoj¹
opowieœæ, w tym¿e roku 1992, dosta³
presti¿ow¹ nagrode Pulitzera. 

Zapytacie pewnie w koñcu trochê Ÿli:
O czym jest ten os³awiony “Maus”?!
Zaraz odpowiem, ale najpierw zacytujê
komentarz osoby o wiêkszej wiedzy i
bardziej wartoœciowym zdaniu. 

“Maus jest ksi¹¿k¹, od której nie
mo¿na siê oderwaæ. Kiedy dwie myszy
mówi¹ o mi³oœci, jesteœ poruszony, kiedy
cierpi¹ - p³aczesz. Powoli w trakcie tej
ma³ej przypowieœci zawieraj¹cej w sobie
cierpienie, humor i codzienne wybory
¿yciowe zostajesz poch³oniêty przez jêzyk
wschodnioeuropejskiej rodziny i
wci¹gniêty w jej hipnotyzuj¹cy rytm; a
kiedy koñczysz Mausa, jesteœ nieszczêœli-
wy, ¿e porzuci³eœ ten magiczny œwiat i
czekasz na nastêpn¹ czêœæ, dziêki której
do niego powrócisz.” Umberto Eco

Trudno z marszu powiedzieæ CZYM
jest ta ksi¹¿ka, bo niew¹tpliwie zas³uguje
na to miano. Z pewnoœci¹ jest komiksem
przez formê w jakiej j¹ poznajemy. Jest
te¿, na pewno wywiadem ¿urnalisty Arta
Spiegelmana z W³adkiem
Spiegelmanem, ¯ydem z Czêstochowy.
Stanowi te¿, dokument wydarzeñ tak
istotnych dla XX wiecznej Europy jak II
Wojna Œwiatowa  i Holocaust. Nie
mo¿na nie wspomnieæ o obrazie sto-
sunków na linii ojciec – syn, tak tutaj
wa¿nego, i¿ jest to konflikt pokolenia
ludzi, którzy przeszli przez Auschwitz i
prze¿yli Shoah z pierwszym pokoleniem
powojennym. Z literatury polskiej
znamy przyk³ady tego starcia, z tego te¿
powodu mo¿emy znaleŸæ odniesienia do
czegoœ co znamy. 

Jak ³atwo wiêc zauwa¿yæ klasyfikacja
nie jest wcale ³atwa. Po przeczytaniu tej
ksi¹¿ki sk³aniam siê ku okreœleniu
“Maus” jako wywiadu ilustrowanego
komiksem. Mimo to, chcia³bym
najpierw opisaæ mój pierwszy kontakt z
tym komiksem. 

Jako osoba zainteresowana medium

jakim jest komiks o
“Maus” us³ysza³em
doœæ dawno temu. W
Kraju Przywiœlañskim mia³ siê on
ukazaæ ju¿ na pocz¹tku lat 90’ poprzed-
niego wieku. Znalez³ siê chêtny t³umacz
(od niego zreszt¹ wiem o pierwszym
zamieszaniu), zgoda Spiegelmana i
wydawca. Niestety zarzucono projekt z
dwu powodów
– wydawca siê wycofa³ z nieznanych

powodów
– ¿ona t³umacza wyrazi³a doœæ stanow-

cze veto dla projektu !
Po prawie 10 latach wydawnictwo

POST z Krakowa zdecydowa³o siê
wydaæ komiks. 

£adny papier, gruby ale niezbyt
po³yskliwy pomo¿e ksi¹¿ce prze¿yæ
d³u¿ej, jak równie¿ nie przeszkadza w
czytaniu, jak to czasem zdarza siê przy
papierze b³yszcz¹cym (poza tym jako
osoba niepe³nosprytna ci¹gle siê kaleczê
stronami z takiego papieru).

Wydanie polskie jest kapkê mniejsze
ni¿ zachodni kuzyn, co mo¿e
przeszkadzaæ co starszym osobom. Otó¿
tak. Absolutnie nie jest to ksi¹¿eczka dla
dzieci, na prezent dla piêcio letniego
wnusia. Po pierwsze czarno – bia³e
komiksy nie przypadn¹ dziecku do
gustu, a po drugie fabu³a.... W³aœnie, o
czym jest ta ksi¹¿ka?

Jest to, jak pewnie ju¿ siê domyœlacie,
opowieœæ W³adka Spiegelmana o jego
¿yciu w Polsce przed i w trakcie wojny.
Nie by³oby to nic nowego gdyby nie
jeden problem. 

Art Spiegelman przedstawi³ problem
doœæ, khm, kontrowersyjnie (piszê to
ostro¿n¹ czcionk¹). 

¯ydzi przedstawieni s¹ jako myszy,
Niemcy jako koty, Amerykanie jako psy
a Polacy...

Osoby o bardziej prawicowych
pogl¹dach powinny opuœciæ nastêpny
akapit. 

Polaków reprezentuje wdziêczne
stworzenie jakim jest... œwinia. Z kontek-
stu ksi¹¿ki i 90% wypadków trudno nie
zastanowiæ siê nad takim porównaniem,
przy czym nie nale¿y zapominaæ, ¿e to
w³aœnie Polacy uratowali najwiêcej
¯ydów, czy to z powodów czysto finan-
sowych czy humanitarnych.
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Technologia Wieœniacza
W tym tygodniu zajmiemy siê budow¹ ogniwa morelowo œliwkowego w
skrócie mœ. Do zadania tego potrzebne nam bêd¹:

1) S³oik d¿emu morelowego.
2) S³oik powide³ œliwkowych.
3) ¯arówka 60V.
4) Roztwór HCL.
5) Dwa szklane naczynka.

Sposób budowy mœ.

Palec wskazuj¹cy prawej rêki maczamy w d¿emie (UWAGA
BARDZO WA¯NE ABY BY£A TO PRAWA RÊKA!), wyjmujemy
palec. Nastêpnie palec wskazuj¹cy lewej rêki wk³adamy w powid³a œli-
wkowe. Wk³adamy palce do naczynek, do których uprzednio wlaliœmy
roztwór HCL, trzymaj¹c ¿arówkê w zêbach. 

Skutki:
Ogniwo powinno dzia³aæ przez oko³o trzydzieœci minut.

£ysy 

Rzecz o... List...
Ciekawostk¹ jest te¿ w³¹czenie do

ksi¹¿ki wielu w¹tków pobocznych jak na
przyk³ad rozmowy z drug¹ ¿on¹ W³adka,
Mel¹, czy relacje miêdzy dzieckiem i
rodzicem, lub strarym Spiegelmanem i
Mel¹. Motyw jazdy ojca na rowerze
(takim zwyk³ym, treningowym rowerze
dla osób chc¹cych utrzymaæ b¹dŸ zrzuciæ
wagê), mimo, i¿ zaskakuj¹cy, jest w stu
procentach prawdziwy. W nagraniach z
rozmów (s³ysza³em dwa czy trzy) s³ychaæ
jednostajny szum peda³owania. Co
ciekawe, komiks zawiera s³owo w s³owo
relacje W³adka, co te¿ mo¿na stwierdziæ
dziêki nagraniom.

Ksi¹¿ka jest bardzo ciekawa przez
sposób pokazywania Polski w latach
1939-1945.

Nie chcê za du¿o napisaæ, aby nie
zdradziæ za wiele, lecz chyba jest ju¿ za
póŸno. 

Mimo to, polecam absolutnie ka¿demu
przeczytanie tego komikso–wywiadu
jako nowego spojrzenia na Holocaust i
stosunek Polaków do ¯ydów. 

Z racji problemów z dostaniem ksia¿ki
w ksiêgarniach, na stronie
www.maus.com.pl mo¿na zamówiæ j¹ w
cenie 31 zeta z przesy³kiem i zarêczam, ¿e
siê op³aca.

Notê biograficzn¹ a Arturze
Spiegelmanie i jego twórczoœci, poza
“Maus” rzecz jasna, napisa³em korzys-
taj¹c z zasobów wydawnictwa POST
znajduj¹cych siê na stronie
www.maus.com.pl.    Anegdotê    o      pier-
wszym wydaniu w Polsce “Maus : A sur-
vivior’s tale” powtarzam za niedosz³ym
t³umaczem p.prof. Ernestem Bartnikiem.

£ukasz “Skaven” Omasta

Jeszcze raz spojrza³ na cia³o. Na zle-
pione krwi¹ w³osy, otwarte oczy, ka³u¿ê
krwi na dywanie. Schyli³ siê po papier
zgnieciony w lewej d³oni le¿¹cego. W
oczy rzuci³a mu siê broñ zaciœniêta w
prawej rêce. Przez moment chcia³ j¹
podnieœæ, zabezpieczyæ i schowaæ do
biurka na jej miejsce, ¿eby nikt
nie zrobi³ sobie krzywdy,
ale szybko siê opamiê-
ta³. “Przecie¿ wszystko
ma wygl¹daæ na
samobójstwo” – przy-
pomnia³ sam sobie.
W koñcu podniós³ i
rozwin¹³ tê kartkê
papieru. Jeszcze raz
przeczyta³ po¿egnal-
ny list, który zna³
przecie¿ na pamiêæ.
Ach, ten piêkny styl,
cudowne porównania,
dog³êbne opisy prze¿yæ.. i
beznadziejne argumenty
oraz bezsensowne przy-
czyny. Niestety dopiero
teraz to zauwa¿y³. Zacz¹³
powoli sk³adaæ kartkê, ale
zamiast od³o¿yæ j¹ na miejsce,
cisn¹³ j¹ do kominka. “Nie chcê by
mieli mnie a¿ za takiego idiotê, prze-
cie¿ to by³o bez sensu.” Jeszcze ostatnie

spojrzenie na gabi-
net i sobie pójdzie.
Przeszed³ go dreszcz.
Po raz pierwszy spojrza³ mu siê prosto
w oczy, du¿e, szkliste, otwarte oczy.
Migota³y wraz z ogniem w kominku.

Chcia³ je zamkn¹æ, ale znów opamiê-
ta³ siê tym samym argu-

mentem: “wszystko
ma wygl¹daæ na

samobójstwo!”.
Odwróci³ siê od
tego widoku,
mia³ ju¿ dosyæ
p a t r z e n i a .
Podszed³ do
lustra. Minê³a

dobra sekunda
nim zrozumia³, ¿e

to ¿e nie widzi
swego odbicia jest

naturalne. Westchn¹³ i
przeszed³ przez lustro,
œcianê za nim i znalaz³
siê na ulicy. Rozejrza³
siê dooko³a. Tak, nowa

“forma” dawa³a mu
wiele nowych mo¿liwoœci.

Przyjrza³ siê dok³adniej prze-
chodniom. Ale ile konkurencji!!

Groch

Pu
sto!

pu - 100!
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Wyjêzyczenia z czasów ostatnich 

P. Prof. Ewa Karpiñska

– Ja mogê powiedzieæ, ¿e
uczestniczy³am w Big Brotherze...
– ...i ten Cyceron w swoim biuœcie
postawiony...
– A po jak¹... yyy... po co to nam
potrzebne?!
– Tam trzeba dowa... yyy... du¿o daæ...
– Takiego psychopatê lekkiego
znaleziono...
– No, wiecie, my, nauczyciele, te¿
bêdziemy nosiæ identyfikatory. Choæ
ka¿dy wie, ¿e ja jestem Ewa Karpiñska...
a na zdjêciach Ÿle wychodzê...
– ...ju¿ siê bêd¹ jakieœ œwiry odzywaæ...
– A wtedy Japoñczykom oczy siê
postawi³y...
– Zaraz... Osama Ben Laden... aaa!
Alladyn!!!
– “Panie, Panowie i ty, Dawidzie
Abrahamowiczu!...” - bo to by³
mê¿czyzna raczej “de nomino” ni¿ “de
facto...”
– ...przy czym by³ straszliwie brzydki...
– (podczas odpowiedzi): Kol.: -
Garibaldi wyprawi³ siê na Sycyliê...
P. Prof.: - No i co z tego? Towarzysko siê
wyprawi³ na t¹ Sycyliê???...
– ... wziêli i poumierali...
– Kol.: - Ch³opów osadzi³ zaborca w
Grudzi¹dzu...
P. Prof.: - Tylko po co ten zaborca ich
trzyma³ w Grudzi¹dzu? Mo¿e tam mieli
rezerwat???...
– (Omawiaj¹c kartkówki): - To przecie¿
oni sami o sobie nie mówili, ¿e dokonaj¹
tego za tysi¹c lat...! To ich przeciwnicy!
Wiecie, to tak, jakbym ja wesz³a i
powiedzia³a: “Dzieñ dobry, jestem
g³upia Karpiñska!”
– (Przy odpowiedzi kole¿anki): - No bo
Prusy nic innego, jak handlowa³y
niewolnikami?!?
– Dziewczyny, byœcie te w³osy!... Bo
nic nie widaæ!!!...
– Naboje Brytyjczycy smarowali
t³uszczem krów. No, a jak siê Hindusi o
tym dowiedzieli!...
– O, homogenizowany deszcz!
– I to by³a jedyna sytuacja, kiedy
¿o³nierz jecha³ na front taksówk¹...
– Bitwa Serbów... To œmieszne, ¿e ci

Serbowie siê zawsze bili na Kosowym
Polu... Jak by innego miejsca sobie nie
mogli znaleŸæ...

P. Prof. Ma³gorzata Wiœniewska

– ... by³ synem analfabeta... yyy... anal-
fabety.
– Doœwiadczaæ osobiœcie wszystkiego,
czyli nie lizaæ œwiata przez szybkê...
– Róbta swoje, jak œpiewa³ M³ynarski...
A, nie.!.. “Róbmy swoje”! “Róbta” to
mówi³ Owsiak!
– Wozy asenizacyjne... no, z
nawozem... szambo-d¿et!
– (Podczas oddawania wypracowañ):
Przemku! Piszesz tak jak jeŸdzisz na nar-
tach! – nie starasz siê!
– Bierz mnie tak¹, jak¹ jestem

P. Prof. Beata Wanago – Wojtczak

– Temperament zale¿y od natê¿enia
barwy futerka.
– ... i to jest nadsamiec. Mo¿e siê to
ujawniæ u chrz¹szczy... no... tym, o czym
myœlicie...

P. Prof. Irena Tryc

– Moniko, zamiast zajmowaæ siê
wygl¹dem zewnêtrznym kolegi,
poczekaj!
– Nie za wysoko, Ikarku! Pamiêtaj o
radarach!
– Taaakie mam dzisiaj wredne poczucie
humoru...
– P.Prof.: - Który to ¿y³ sobie spokojnie,
wyskakiwa³ z wanny i krzycza³:
“Eureka!”?
Klasa: - Archimedes!!!
– (Archimedes) rysowa³ sobie swoje
figurki na piasku...

P. Prof. Anna Drosio
(fizyka; dla niewtajemniczonych:

dawniej p. A. Stanke)

– Kol.: - Jak siê nazywa ten krasnal?
P. Prof.: - Sigma, nie krasnal. Sigma

to jest sta³a...
Kol.: - Aaaaa! Sta³a krasnala!!!

P. Prof. Jolanta ¯ak

– Ka¿da droga, która prowadzi do pozy-
tywnych wyników jest dobra
– Zdjêcia? Nie mam pojêcia!
– Krzes³o na trzech nogach zawsze
bêdzie sta³o, a na czterech siê chybocze...
– Rafa³ku, przestañ jeœæ!
– P. Prof.: - Poniewa¿ studniówka ma
siê odbyæ w ci¹gu tych dwóch tygodni
stycznia...
Klasa: - Tak d³ugo? To dwa tygodnie ta
studniówka bêdzie trwa³a???...
– Pawe³ku, ja rozumiem, ¿e ty masz
specjalizacjê w kierunku nie tej klasy,
no, ale...
– ... A one posz³y i zginê³y. Co im siê
sta³o???...

P. Prof. Grzegorz Wierzchowski

– Klasa: - A “Big Brother” to
spo³ecznoœæ czy zbiorowoœæ?
P. Prof.: - To jest patologia.
– (Patrz¹c na klasê niemal¿e ¿eñsk¹):
O, tylko trzech rodzynków!
Klasa: - Nie, czwarty chory! Ale ten ju¿
zajêty!!!
– P. Prof.: - A która to wasza
wychowawczyni?
Klasa: - Ona siedzi w pokoju nauczyciel-
skim obok pana Archanowicza!
– Lepiej wiedzieæ wiêcej. Nie tak jak w
mafii: mniej wiesz – d³u¿ej ¿yjesz...
– ...ewentualnie mog¹ byæ zdjêcia z
podpisami i ja siê bêdê w domu uczy³...
– Ja przeszed³em kurs reanimacji, nie
wiem, który raz i nie wiem, czy to by³o
dwa wdechy i piêæ uderzeñ, czy jak...
– Kto to? A, Zbyszek! Jak kocha, to
poczeka...
– P. Prof.: - To jaki chcecie wybraæ
prezent?
Klasa: - Buzi!
P. Prof.: - To mo¿e ja was puszczê do
domu...
– Nikt nic nie wie... Jak w czeskim
filmie...

Zebrali: 
Kachna Wysocka &

Marcin Sawicki

W razie niebezpieczeñstwa czytaæ na dole strony! 

W razie niebezpieczeñstwa, Panikarze!!
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Confiteor
Witam pañstwa. Ten tekst jest moim

ostatnim tekstem propagandowym.
Dzisiaj napiszê, o co mi od kilku lat
chodzi³o, dlaczego miêdzy innymi pro-
dukowa³em (uwa¿anych przez niek-
tórych za niekonstruktywny be³kot) psy-
chodeliê, etc. Nie chcê laæ wody, wiêc
przejdŸmy do rzeczy.

Ach, ¿ebyœmy siê dobrze zrozumieli:
kultura = (def.) wypadkowa pojêæ ‘to, co
w zachowaniu ludzkim jest wyuczone -
w odró¿nieniu od tego, co biologicznie
odziedziczone’, oraz ‘to, co w zachowa-
niu i wyposa¿eniu cz³onków
spo³eczeñstw ludzkich stanowi rezultat
zbiorowej dzia³alnoœci’, a tak¿e
‘ca³okszta³t duchowego, jak i material-
nego (z naciskiem na duchowy) dorobku
spo³eczeñstwa’.(1)

Twierdzenie: Technologia zabija kul-
turê na naszych oczach i proces ten jest
nieodwracalny.

Dowód: Homo sapiens sapiens jest
wytworem ewolucji. Jako wytwór
ewolucji zawiera on w sobie rozmaite
mechanizmy enzymatyczne, neurofizjo-
logiczne i inne. W wyniku ewolucji u
badaj¿e polipów po raz pierwszy pojawi³
siê uk³ad nerwowy, jako twór kon-
troluj¹cy wielokomórkowy organizm, by
ten siê nie rozpad³. Ze wzrostem komp-
likacji uk³adów ¿ywych (organizmów)
komplikowa³ siê tak¿e uk³ad nerwowy.
Dzia³anie uk³adu nerwowego by³y w
ogromnej czêœci dzia³aniami instynk-
towymi, czyli danymi poprzez biolog-
iczne odziedziczenie. Jednakowo¿ wraz
ze wzrostem komplikacji
œrodowiskowych coraz wiêksze pole
oddawane by³o zachowaniom
wyuczonym, nabytym na drodze osob-
niczych doœwiadczeñ. Ostatecznie(2)
pojawi³a siê konstrukcja o du¿ej dozie
swobody dzia³ania, w której wiele, doty-
chczas instynktownych, zachowañ dane
by³o nie przez instynkt, ale poprzez kul-
turowe uczenie siê. Mo¿liwe, ¿e zdecy-
dowa³o o tym przekroczenie pewnego
krytycznego progu iloœci neuronów i
po³¹czeñ pomiêdzy nimi (czyli granica ta
by³aby gdzieœ pomiêdzy homo sapiens
sapiens, a szympansami, ale g³owy nie
dam: u innych gatunków te¿ wystêpuj¹
zjawiska kulturowe; podkreœliæ trzeba,
¿e przejœcie od innych zwierz¹t do
cz³owieka mia³o charakter iloœciowy, a
nie jakoœciowy!). Przejêcie przez kulturê

kontroli tak du¿ej iloœci zachowañ wyda-
je siê byæ w prostej linii pochodn¹ kom-
plikacji uk³adu - struktura wewnêtrzna
organizmu, jak i niepewne warunki
œrodowiskowe (czyli: du¿o zmiennych)
wymagaj¹ skomplikowanych zachowañ,
a transfer informacji drog¹ biologicznie
nabytych wiadomoœci jest koszmarnie
wolniejszy od transferu kulturowego.
Tak¿e na polu dostosowywania siê do
szybkozmiennych warunków kulturowe
warunkowanie wygrywa nad instynk-
towym. Tak wiêc konstrukcja ta zaist-
nia³a i utrzymuje siê od 100 000 lat. 

W tym samym czasie rozwinê³a siê u
cz³owieka do istotnego stopnia
samoœwiadomoœæ,(3) a równolegle zdol-
noœæ do tworzenia abstrakcyjnych
modeli. A kultura sankcjonowa³a ¿ycie
jednostek i warunkowa³a tym samym ich
przetrwanie. Homo sapiens przekroczy³
(jak siê wydaje) jeszcze jeden próg -
dynamicznego rozwoju technologii.(4) I
tu zaczynaj¹ siê schody, bowiem rozwój
technologii, na stan naszej dzisiejszej
wiedzy, jest niezmiennikiem historii.
Czyli, obrazowo mówi¹c, nie wa¿ne, czy
rz¹dzi³ Hitler, czy by³a republika, czy
moderniœci siê upijali,(5) czy inny
diabe³, technologia rozwija³a siê stale,
niezale¿nie od tego, co czynili ludzie. I
nast¹pi³ moment w którym technologia,
ukazuj¹c powszechnie rozmaitoœæ
mo¿liwoœci kulturowych, a przez to ich
wzglêdnoœæ, pozbawia kultury w³adzy
nad ludŸmi, bowiem kultura mo¿e
panowaæ nad cz³owiekiem, tylko wtedy,
kiedy on sobie z tej w³adzy sprawy nie
zdaje.(6) Obrazowo mówi¹c - technolo-
gia zabija kulturê. QUOD ERAT
DEMONSTRANDUM.(7)

I wyj¹tkowo nie ¿artujê. Je¿eli w ten
sposób popatrzycie na otaczaj¹c¹ rzeczy-
wistoœæ, dostrze¿ecie wiele potwierdzeñ
mojej tezy. Ktoœ móg³by rzec: ju¿ wiele
razy ró¿ni ludzie g³osili koñce ró¿nych
rzeczy i oczywiœcie siê mylili.
Oczywiœcie. Tyle, ¿e dzisiejsza sytuacja
nie jest zwyczajna. Paraboliczno-ekspo-
nencjalne wykresy iloœci ludzi w funkcji
czasu, czy te¿ iloœci energii zu¿ywanej
przez ludzkoœæ w funkcji czasu nikogo
mo¿e ju¿ nie dziwi¹. Ale wykres rozwo-
ju technologii w funkcji czasu to ju¿ jest
prawie hiperbola! I to wszystko przypa-
da na ostatnie kilkadziesi¹t lat.
Charakterystyczny czas pojawiania siê
technologicznych konstrukcji zmieni-
aj¹cych w sposób istotny kulturê wynosi

ju¿ tylko kilka lat. A
jaki jest minimalny
czasowy próg, poni¿ej
którego kultura ju¿ nie bêdzie w stanie
wch³on¹æ nowych innowacji? Cz³owiek
ma swoje ograniczenia.

Przypominam jednak, ¿e problematy-
ka tego artyku³u dotyczy krêgu cywiliza-
cyjnego Zachodu, oraz pañstw pod jego
silnym wp³ywem. Istniej¹ jednak
obszary na których wprawdzie technolo-
gia te¿ daje znaæ o swoim rozwoju (np.
czo³gami, karabinami...), jednak¿e czyni
to w sposób selektywny, (o ile wiem) nie
zmieniaj¹c istotnie kulturosfery.
Obszarem tym mo¿e byæ np. czêœæ
Afryki, czy te¿ silnie islamistyczne tere-
ny. Dzieje siê tak, bowiem tam technolo-
gia komunikacji miêdzykulturowej jest
b¹dŸ niedostêpna dla statystycznej jed-
nostki, b¹dŸ dostêpna selektywnie, czyli
w sposób kontrolowany. Wobec tego
wzglêdnoœæ kultury nie jest (raczej)
ukazywana. Nie wiem, czy jest to sytu-
acja stabilna, i czy na tych terenach uda
siê utrzymaæ taki wybiórczy wp³yw
technologii. Wygl¹da na to, ¿e na
przyk³ad w Chinach coraz bardziej siê to
nie udaje. Czas poka¿e.

I jeszcze jedno gwoli wyjaœnienia: nie
g³oszê znikniêcia kultury, w ogóle, jako
jakiejœ formy pozainstynktowego
sankcjonowania egzystencji gatunku i
jednostek. Bynajmniej. Uwa¿am jednak,
¿e mo¿emy siê ju¿ zacz¹æ ¿egnaæ z for-
mami, które dotychczas znamy. Proces
ten dopiero zaczyna przybieraæ na
dynamice.(8) Polecam na przyk³ad zori-
entowanie co w rzeczywistoœci dzieje siê
w USA - kraj ten jest rzeczywiœcie
kilka/naœcie lat do przodu z technologi¹
(mam na myœli jej wp³yw na kulturê). A
co dalej?... ¯ycie nie jest proste. Tego nie
wie nikt.

PS.1
Quasi-dramat “2001” opublikowany

w tym AM jest przeszyty na wskroœ
przyk³adami na uœmiercanie kultury.
Be³kot przewijaj¹cy siê tu i tam wbrew
pozorom nie ma na celu wykazania
mojej nieumiejêtnoœci pisania zwiêz³ego
i treœciwego.(9)

PS.2
Wbrew pozorom ja siê t¹ powoln¹

agoni¹ kultury nie przejmujê. Na
przyk³ad z przyjemnoœci¹ czyta³em sobie
wczoraj Szymborsk¹, 
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Confiteor

dziœ pewnie siêgnê do Staffa...

PS.3
W ramach zdepowagowania klimatu

u³o¿y³em psychodeliczny quasi-wiersz
na w/w temat (akcenty na ostatnich
sylabach):

Hej ha, nasza umieraj¹ca kultura
Hopsa sa!
Arcus tangens hiperboliczny
Z siekier¹ siê zbli¿a!

PS.4
Hoffmanowa Big Brother (czyli tzw.

nieoficjalnie Aunt Adela) te¿ jest
przyk³adem na potwierdzenie mych tez.
Przez 90% czasu trwania naszego
gatunku ludzie ¿yli w oko³o stu-
osobowych stadach luŸno
powi¹zanych z innymi ludzkimi
stadami, raczej z nimi nie
popadaj¹cymi w konflikty, miêdzy
innymi z powodu rozleg³ych
obszarów wolnej przestrzeni
¿yciowej. Dzisiaj ju¿ tak dobrze nie
jest. W zwi¹zku z tym pojawia siê
agresja miêdzyludzka. Œrednio dobrze
sankcjonowa³a to dotychczas kultura
(“nie zabijaj” i inne tym podobne, cza-
sem przestrzegane hase³ka(10))
Rozpadaj¹ca siê kultura powoduje wyz-
wolenie coraz wiêkszych iloœci ludzi
spod swoich wp³ywów, a wiêc miêdzy
innymi przestaj¹ dzia³aæ hamulce agresji.
No wiêc(11) powstaj¹
pewne zastêpcze
wytwory kultury,
staraj¹ce siê
u t r z y m a æ
dotychcza-
s o w y
porz¹dek. W
i n s t y t u c j i
“szko³a” wprowadza siê
wiêc monitoring,
czy te¿ zakazy roz-
maite (np.
opuszczania terenu
szko³y). Mo¿na siê na

te fakty oburzaæ, ale czy jak (nie
przymierzaj¹c - wybaczcie...) piorun w
dom trzaœnie i cha³upê spali, to oburzaæ
siê ktoœ bêdzie?... A to, ¿e ton¹ca kultura
brzytwy siê chwyta, te¿ jest faktem
wynikaj¹cym z procesów od jednostek
niezale¿nych.

PS.5
Niniejszy artyku³ jest moim

artyku³em programowym. Je¿eli ktoœ
odnajduje jakieœ odnoœniki do moderny,
to siê nie myli. Jednak¿e ja tym
artyku³em nie zaczynam, lecz
zakañczam sw¹ karierê publicystyczn¹.
Powodem jest bezcelowoœæ dalszego
produkowania jakichkolwiek treœci
skierowanych do (coraz bardziej - jak dla
mnie - anonimowego) ogó³u. Je¿eli coœ
bêdê publikowa³ to raczej wy³¹cznie w
formie biernej, czyli na mojej stronie
W W W :
http://tempac.okwf.fuw.edu.pl/~rpkost.
No i tyle. ¯egnam wiêc.

(1) - Wybaczcie brak œcis³ej definicji,
ale usprawiedliwieniem moim jest szeœ-
ciotomowa “Nowa Encyklopedia PWN”
z 1996. Pod has³em “kultura” (polecam
przeczytanie) napisane w niej jest
miêdzy innymi: “Nie by³o i nie ma
¿adnej ogólnie przyjêtej teorii kultury”.
No có¿, mo¿e trochê ¿al...

(2) - Pisz¹c ‘ostatecznie’ mam na
myœli wy³¹cznie ma³¹ odleg³oœæ czasow¹

od chwili obecnej. Nic wiêcej.
(3) - Pojêcie œwiadomoœci

ka¿demu jest dane subiektywnie
i tylko subiektywnie. Dopóki nie
pod³¹czê siê do uk³adu ner-

wowego innej istoty, nie bêdê czu³ tego,
co ona czuje, a to wydaje siê byæ
warunkiem koniecznym (ale nie wystar-
czaj¹cym!?) do stwierdzenia œwiado-
moœci. Lepiej wiêc nie u¿ywaæ pojêcia
œwiadomoœci, ale samoœwiadomoœci
(wtedy - zgodnie z postulatami
Wittgensteina - nie bêdzie pustych prob-
lemów, wynikaj¹cych jedynie z jêzyka,

nie z obiektywnego
stanu rzeczy).

(4) - Wbrew pozorom
inne zwierzêta te¿ romansuj¹ z technolo-
gi¹ (odsy³am do ksi¹¿ek o zachowaniach
zwierz¹t). Iloœciowy charakter zmian nie
wyklucza zaistnienia po drodze efektów
progowych.

(5) - Jeszcze raz proszê o wybaczenie
z powodu tak ma³ego spektrum
przyk³adów. Myœleæ mi siê nie chce...

(6) - Przyk³adowo: je¿eli jestem œwiê-
cie przekonany, ¿e “nie kradnij”
pochodzi od Boga, itd., to wywiera to na
mnie znacznie wiêkszy wp³yw, ni¿ gdy-
bym wiedzia³, ¿e to paru ludzi usiad³o i
napisa³o jak¹œ baœniow¹ historiê w celu
wprowadzenia kodeksu reguluj¹cego
¿ycie w spo³ecznoœci. I tak dalej...

(7) - Tak naprawdê to powy¿sze parê
akapitów jest jedynie szkicem dowodu,
quasi-przekonuj¹cym zbiorem faktów,
ale có¿... jest to temat na ksi¹¿kê, a nie
na artyku³. Trochê wiêcej szczegó³ów
mo¿na odnaleŸæ w “Wizji Lokalnej” i
“Golemie XIV” Lema.

(8) - Zatrzymanie tego procesu
by³oby zapewne mo¿liwe tylko poprzez
likwidacjê œrodków masowego
przekazu, oœwiaty, a mo¿e nawet ca³ego
¿ycia spo³ecznego w formie - jak j¹
zwiemy - “cywilizowanej”.

(9) - Odsy³am do Witkacego.
(10) - ‘Hase³ka’, bowiem statysty-

czny œredni stosunek iloœci osób
g³osz¹cych te idee do ludzi realizuj¹cych
je zakrawa na ¿art historii gatunku i
ideosfery. Chocia¿... w sumie... mo¿e i
tak jest nieŸle?...

(11) - Tê konstrukcjê zdaniow¹
dedykujê wszystkim polonistom ;-)

Rysiek Kostecki
rpkost@tempac.okwf.fuw.edu.pl
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Przez 24 lata wszyscy nalegali, by
Jimmy by³ dobry. Mamusia, tatuœ, bab-
cia, nauczyciele i ksi¹dz, wszyscy jak
jeden m¹¿. Sam Jimmy te¿ postawi³
sobie za cel byæ dobrym. Sz³o mu nieŸle. 

Wsta³ rano, zjad³ tosty na œniadanko,
wzi¹³ teczkê i poszed³ do pracy. Po
drodze sypn¹³ ziarenek ptaszkom w
parku, rzuci³ dolara ¿ebrakowi w metrze
i pogwizdywa³ weso³o. Pó³ godziny
póŸniej, gdy z poczuciem dobrze
spe³nianego obowi¹zku wobec Dobra
zasiad³ przy swoim ma³ym biureczku, w
okno uderzy³ samolot pe³en ludzi. 

Przez 24 lata wszyscy nalegali, by Salem
by³ dobry. Tatuœ, wuj, stryj, nauczyciele
w szkole koranicznej, wszyscy jak jeden
m¹¿. Sam Salem te¿ postawi³ sobie za
cel byæ dobrym. Sz³o mu nieŸle. 

Wsta³ o œwicie, pomodli³ siê, spêdzi³
owocnie kilka chwil na czytaniu Koranu,
i pojecha³ na lotnisko aby nie spóŸniæ siê
na samolot. Po dziesiêciu minutach od
startu zabi³ pilota, przej¹³ stery i
skierowa³ samolot nad miasto, gdzie z
poczuciem dobrze spe³nionego
obowi¹zku wobec Dobra uderzy³ nim w
biurowiec. 

Przez 24 lata wszyscy nalegali, by Omar
by³ dobry. Dziadek, tatuœ, wuj, nauczy-
ciele i imamowie, wszyscy jak jeden
m¹¿. Sam Omar te¿ postawi³ sobie za cel
byæ dobrym. Sz³o mu nieŸle. 

Wsta³ rano, pomny na wezwanie z pob-
liskiego minaretu pomodli³ siê, przez
okno pozdrowi³ s¹siada wychodz¹cego
w³aœnie przed dom, w³¹czy³ radio i
s³uchaj¹c wiadomoœci przygotowywa³
œniadanko. Pan w radiu powiedzia³, ¿e

wczoraj wieczorem dzielni policjanci
komisariatu ko³o jego domu obronili go
przed atakiem policji Z³ych. Omar
ucieszy³ siê, ¿e Dobro znów zwyciê¿y³o.
Wtedy w³aœnie rakieta spad³a na jego
podwórko. 

Przez 24 lata wszyscy nalegali, by
Beniamin by³ dobry. Mamusia, tatuœ,
babcia, nauczyciele i rabin, wszyscy jak
jeden m¹¿. Sam Beniamin te¿ postawi³
sobie za cel byæ dobrym. Sz³o mu nieŸle. 

Wsta³ rano, zrobi³ dziesiêæ przysiadów i
wzi¹³ siê za pompki, przy czym jak
zwykle w³¹czy³ telewizor. Pan w
telewizorze mówi³, ¿e aby ostrzec policjê
Z³ych i zniechêciæ ich do nieuzasad-
nionego atakowania policji Dobrych, co
mia³o miejsce wczoraj wieczorem,
ostrzelano lekko ich komisariat.
Beniamin ucieszy³ siê, ¿e Dobro znów
zwyciê¿y³o i podzieli³ siê szybko sw¹
radoœci¹ z ukochan¹ ma³¿onk¹, która
w³aœnie wróci³a z ³azienki. 

Przez 24 lata wszyscy nalegali, by
Gordon by³ dobry. Mamusia, tatuœ, bab-
cia, nauczyciele i pastor, wszyscy jak
jeden m¹¿. Sam Gordon te¿ postawi³
sobie za cel byæ dobrym. Sz³o mu nieŸle. 

Zerwa³ siê rano z ca³¹ jednostk¹ i
wybieg³ na plac, gdzie dowiedzia³ siê ¿e
to dziœ. Po apelu i œniadaniu wsiad³ do
samolotu i godzinê póŸniej z poczuciem
dobrze spe³nionego obowi¹zku obser-
wowa³ jak wrzeciona bomb spadaj¹ na
dolinê, w której ukrywa siê Z³y. 

Przez 24 lata wszyscy nalegali, by
Muhmad by³ dobry. Ojciec, dziadek,
wuj, nauczyciel który uczy³ go co mówi
Ksiêga, wszyscy jak jeden m¹¿. Sam

Muhmad te¿ postawi³
sobie za cel byæ
dobrym. Sz³o mu nieŸle. 

Wsta³ rano, zjad³ szybko kawa³ek placka
i poszed³ na pole, które jak co jesieni
wymaga³o jeszcze wiele pracy, aby
Muhmad i jego coraz liczniejsza rodzina
nie g³odowali w przysz³ym roku. I gdy
tak w pocie czo³a pracowa³ z poczuciem
dobrego spe³niania obowi¹zku wobec
rodziny i Dobra, na ma³e poletko, mu³a i
jego g³owê spad³y trzy bomby. 

Przez 24 lata wszyscy nalegali, by
Andrzej by³ dobry. Dziadek, mamusia,
babcia, pani od polskiego, wszyscy jak
jeden m¹¿. Sam Andrzej te¿ postawi³
sobie za cel byæ dobrym. Sz³o mu nieŸle. 

Wsta³ rano, kroj¹c pomidory w³¹czy³
telewizor. Na ekranie jakiœ wa¿ny pan
mówi³ jak wa¿ne jest to, ¿eby by³a
sprawiedliwoœæ i nikt nie œmia³ zak³ócaæ
spokoju jego obywateli. Potem inny pan
mówi³, ¿e tamten pierwszy pan pierwszy
zak³óca³ spokój jego obywateli i ¿e to
w³aœnie by³a sprawiedliwoœæ. Potem pan
w garniturze mówi³ ¿e to ci z komisariatu
zaczêli. Potem wzburzony pan w szarym
pokaza³ p³acz¹c¹ matkê. Potem by³y
zdjêcia zbomardowanego poletka,
martwy mu³, a potem wal¹cy siê
wie¿owiec. 

Byæ dobrym... - pomyœla³ - Najprostsza
rzecz w œwiecie, nie? 

Zaœmia³ siê gorzko i wy³¹czy³ telewizor.
Ale to nic nie pomog³o.

£ukasz Degórski

Dlaczego?
[w tym roku po rekolekcjach odbêd¹ siê lekcje - przyp. red.]

Do czego d¹¿ymy, co naprawdê jest wa¿ne w naszym ¿yciu? – to pytanie, nad którym zastanawia siê ka¿dy
z Nas, a rekolekcje s¹ takim szczególnym czasem, w którym cz³owiek ma szansê wyrwania siê z pêdu tego
szalonego œwiata, przystopowania, zastanowienia siê nad samym sob¹ i swoim ¿yciem. Dlaczego Nam t¹
mo¿liwoœæ w tym roku zostanie zabrana? Dlaczego ca³y czas jesteœmy wpêdzani w wir nauki, szko³y, liczb,
w rzeczy potrzebne, ale nie najwa¿niejsze? Czy te 3 dni tak du¿o zmieni¹ w naszej edukacji, ¿e nie mo¿emy
ich poœwiêciæ na tak b³ahe, widaæ niektórych zdaniem sprawy jak nasza wiara?

Gosia Winiarek

N x 24
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Jest super...
Jest super...œpiewa Muniek  i rzeczy-
wiœcie gdy zdawa³am do Hoffanowej
wydawa³o mi siê, ¿e bêdzie super.
Trafi³am do niezwykle ambitnej i
dobrze ucz¹cej siê klasy. Pocz¹tkowo
podoba³o mi siê i atmosfera i wszys-
tko w tej szkole. Chcia³am du¿o w
niej zrobiæ, bra³am udzia³ prawie we
wszystkich organizowanych szkol-
nych imprezach. Zawsze lubi³am coœ
robiæ, nie byæ biern¹ i zawsze
niezwykle wkurzali mnie ludzie,
którzy przychodzili do szko³y, aby
liczyæ minuty do dzwonka i jak
najprêdzej z niej wyjœæ. Teraz sama
taka jestem i czasem id¹c kory-
tarzem, zastanawiam siê, co siê sta³o
- czy to ja siê tak zmieni³am, czy ta
szko³a? 

Na pewno ja, bo mam dosyæ brania
udzia³u w “wyœcigu o doskona³oœæ”
(a on trwa w naszej szkole od moich
pocz¹tków), w wyœcigu o bycie
najlepszym kosztem wszystkiego; bo
tak naprawdê jest w ¿yciu wiele
wa¿niejszych spraw ni¿ nasza chora
ambicja, która ci¹gle podpowiada
nam, aby byæ jeszcze wy¿ej, która nie

pozwala nam pokazaæ, ¿e jesteœmy w
czymœ s³abi. Ambicja, która zabija w
nas g³êbiê, nasze wnêtrze. W³aœnie o
tym mówi piosenka, której tekst
zaraz przeczytacie: 

“Twoja ambicja zabija ciebie
Ambicja to twój bóg
Ja nie gram, ja nie przegram,
Bo nie mam ¿adnej ambicji
Ambicja to twoja szalona religia
Ambicja to twoja szalona religia
Ambicja to twoja szalona religia
Ambicja - szalona religia

REF: Twoja ambicja zabija ciebie

Your ambition kills you babe
Ambition is your god
I don’t wanna play, I don’t wanna win
Ambition it’s your god
Ambition it’s your stupid religion
Ambition it’s your stupid religion
Ambition it’s your stupid religion
Ambition - your stupid religion

REF: Your ambition kills you babe”

Wiem, ¿e wielu osobom to, co przed

chwil¹ napisa³am
wydaje siê g³upie, a
przynajmniej dziwne, ale, moim
zdaniem, tak jest - nauka przys³ania
niektórym ca³y œwiat. Nasza szko³a
bardzo promuje takich ludzi. Z jednej
strony potrafiê to zrozumieæ 
(choæ nie do koñca) - wysokie œred-
nie, renoma, itp., ale z drugiej strony,
moim zdaniem, szko³a nie powinna
polegaæ tylko na wyk³adaniu i wle-
waniu ludziom oleju do g³owy,
powinna te¿, choæ trochê
wychowywaæ. W przypadku
Hoffmanowej: nie patrzeæ ca³y czas
na najlepszych i mówiæ jacy to oni s¹
wspaniali, ale zobaczyæ, ¿e wcale nie
jesteœmy tak fantastycznym liceum
za jakie uwa¿a je wiêkszoœæ Grona
Pedogogicznego i uczniów. Ca³y czas
¿yjemy w g³upim i fa³szywym
przekonaniu o swojej wiedzy i
m¹droœci, a   nie zauwa¿amy prob-
lemów innych. Bo jak¿e mo¿na je
dostrzec, skoro uczniów czêsto
postrzega siê jako maszyny, zapro-
gramowane na opcjê “nauka”, które
zewsz¹d s³ysz¹ “uczcie siê,
opuœci³yœcie siê, nie nadajecie siê do
tak renomowanego liceum,
zawiod³yœcie mnie”, a nie ludzi,
którzy te¿ maj¹ problemy i którzy
czasem potrzebuj¹ zrozumienia,
mi³ego s³owa, pomocy, ¿yczliwego
uœmiechu? 

Gosia Winiarek

Vian inspiration

Wyrwa³em ci flaki, po czym d³ugo i wielk¹ luboœci¹ zlizywa³em œciekaj¹c¹ z nich posokê. Nasyciwszy
siê, zawiesi³em je na œcianie, pomiêdzy krzy¿em, a portretem Mao. Potem uœmiechn¹³em siê do ciebie i sprawnym
ruchem wyci¹gn¹³em twoj¹ w¹trobê, rzucaj¹c j¹ od razu na skwiercz¹c¹ ju¿ patelniê. Bêdzie dziœ dobra kolacja,
kochanie. Z szuflady wyj¹³em skalpel. Niestety musia³em odkroiæ ci powieki, bo nie chcia³aœ ich sama otworzyæ.
Le¿¹ w mikrofalówce... a, nie... przepraszam... zjad³ je kot. W ka¿dym razie mog³em ju¿ zabraæ siê do rozcinania
twoich oczu. Poci¹³em je w kostkê, ale pomimo tego nie chcia³y wypaœæ, wiêc wyskroba³em je ³y¿k¹ (srebrna
sto³owa, 210x50x24, ∅18). I ju¿ mia³em je wrzuciæ do miksera razem z twoimi poœladkami, gdy zadzwoni³ telefon.

Dokoñczymy to innym razem.
Rysieq

Czar wspólnego wieczoru
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Opowieœæ o rycerzu bez skazy...
koñcu ¿ycia 
szczêœliwego i innych
wynaturzeniach autora

¯ycie dla Intatsa nigdy nie by³o
³atwe. Stanowczo go nie
rozpieszcza³o, ale do tego mo¿na siê
przyzwyczaiæ. A teraz przeklête
fatum przynosi³o mu coœ jeszcze
innego. Takie przemiany, burzenie
starego porz¹dku jest najgorsze.
Niby nic siê nie dzieje, wszystko jest
tak jak dawniej, proste, nieskomp-
likowane i czarno–bia³e, ale gdzieœ
na dnie jestestwa coœ siê wali i burzy
jakby zjadane przez próchnicê.
Robactwo toczy duszê cz³owieka by
wyleŸæ na powierzchniê przebiæ
ostatni bastion obrony, po³kn¹æ jak
rak najmniejszy kawa³ek sensu.
Nastêpnie choroba niszczy twoj¹
zewnêtrznoœæ, skóra zaczyna gniæ, a
ty, choæ jesteœ wrakiem od dawna,
tracisz kontakt z rzeczywistoœci¹ i
ju¿ nawet nie masz si³y udawaæ nor-
malnoœci, to jest: œlepoty, g³uchoty,
znieczulicy, degrengolady i skrajnej
g³upoty. Koñczysz marnie, ostatni
cz³owieku, pogr¹¿asz siê w szaleñst-
wie, ale nie tym zdrowym, pierwot-
nym i czystym tocz¹cym œwiat od
zarania. O nie, twoje szaleñstwo
nale¿y do ciemnych i ponurych –
szaleñstwa geniuszu, bólu i braku. A
najbardziej tego ostatniego – braku.
Czego? Czegokolwiek. Nawet pier-
wsza diagnoza by³a b³êdna. W twojej
duszy nie zachodzi proces gnilny,
wrêcz przeciwnie – ona siê budzi.
Ech, ironio losu, która powi¹za³aœ
“budzenie siê” i “rozkwitanie” z tak
pozytywnymi skojarzeniami.
Wiosna, s³oñce, zieleñ. Œmieræ, krzy-
czê, przeklêtej porze roku,
najbardziej k³amliwej ze wszystkich.
I tak jak zawsze dobrze siê zaczyna,
bo to ona pokazuje nam wszystkie
brudy i k³amstwa niewinnej, bia³ej
siostry swojej, lecz porzuca zaraz
idea³y by zanurzyæ siê w hipokryzji.
Jeszcze wiêkszej, bo nie bêd¹cej
tylko przykrywk¹, zas³on¹. Ta

hipokryzja siêga dna – przenika
wszystko. Ale to œwiadczy o sprycie
wroga, ona po prostu nie pope³nia
b³êdów zimy. Rozumie doskonale, ¿e
i tak przyjd¹ nowe porz¹dki, wiêc
ukrywa swoj¹ prawdziw¹ twarz tak
by nikt jej nie znalaz³. A przecie¿ za
rok wróci z powrotem.

* * *
Intatso Keiwo³zc od urodzenia by³
przygotowywany do misji. Jego
¿ycie mia³o byæ poœwiêcone idea³om,
a to znaczy³o, ¿e mia³ zostaæ ryc-
erzem. S³u¿y³ dobru i chroni³ prawo.
Zabija³ kiedy trzeba by³o, a kiedy
indziej darowywa³ ¿ycie. Tak
nakazywa³ mu jego król Skedok
Iksrecyr XIX. Lecz ¿ycie rycerza
pad³o w gruzach pewnego dnia.
Walczy³ wtedy ze zdrajcami pañst-
wa. Biedni g³upcy buntuj¹cy siê
przeciwko porz¹dkowi, morduj¹cy
uczciwych ludzi, musieli ponieœæ
karê, a ta by³a jedna – œmieræ. Nie
wiedzieli co to honor, wiêc walczyli
zupe³nie nie po rycersku. Strzelali w
plecy, chowali siê po lasach. Nie
zdawa³o siê to na wiele przeciwko
rycerzom, wiêc cia³a rebeliantów
ozdabia³y drzewa, a ich koœci biela³y
po polach.

Intatso spotka³ grupê takich bun-
towników podczas podró¿y z listem
od króla do jednego z baronów. By³o
ich dziesiêciu. Rycerz spuœci³
przy³bicê i ruszy³ do boju pochylaj¹c
lancê. Nie uciekli w las tak jak prze-
puszcza³. To by³ ich b³¹d. Dwóch
zginê³o pod kopytami, trzech
pok³utych lanc¹ le¿a³o w ka³u¿ach
krwi, kolejnych czterech mocno
ucierpia³o od d³ugiego rycerskiego
miecza. To by³ koniec, zosta³ tylko
jeden, trzymaj¹cy kurczowo sztandar
m³odzieniec. Intatso podniós³
przy³bicê, krzykn¹³:
– Rzuæ to buntowniku i uznaj swo-
jego prawowitego króla!
Granatowo–czerwony proporzec
ozdobiony g³ow¹ niedŸwiedzia
za³opota³ na wietrze, kruk na dêbie
zakraka³ donioœle, a m³odzieniec ani

mrugn¹³, sta³ jak
w m u r o w a n y .
Rycerz ruszy³, pocz¹tkowo wolniej,
nastêpnie nabra³ prêdkoœci, wychyli³
siê z siod³a i ci¹³. Za króla, ojczyznê
i sztandar ze z³otym lwem. M³odzie-
niec pad³ z potê¿n¹ ran¹ w klatce,
nawet nie jêkn¹³. A sztandar sta³,
tylko niedŸwiedŸ patrzy³ z
wyrzutem. Czy mia³ za z³e, ¿e
wybrano jego, króla puszczy na sym-
bol przegranych, a mo¿e zdegus-
towany by³ postaw¹ m³odzieñca,
który nie wykona³ ¿adnego ruchu.
– Co zrobi³eœ!– wrzasn¹³ jeden z
pozosta³ych przy ¿yciu – Zabi³eœ go,
ty zakuty baranie!
– Czy ty wiesz jak on mia³ na imiê?
To by³ Aedi. Teraz nie ma ju¿ nic, to
koniec Eidzule, koniec marzeñ.

* * *
Eidzul, œmieszne imiê, myœla³ sobie
Intatso. To od imienia przywódcy
buntownicy nazywali siebie
Eidzulami. Ale oto nagle na drodze
pojawi³ siê dziwny starzec – Có¿esz
g³upcze uczyni³? – Powiedzia³ z
wyrzutem i schowa³ siê w lesie.
Intatso nie wiedzia³ czy by³a to
zjawa, czy te¿ aby nie przespa³ siê w
siodle, czy ktoœ w koñcu naprawdê
by³ na tym trakcie. Na wszelki
wypadek chwyci³ za rêkojeœæ
miecza, rozejrza³ siê uwa¿nie po
lesie i splun¹³ mówi¹c trzykrotnie: –
Uch, na psa urok. I wtedy zanim trze-
cia flegma osi¹gnê³a pod³o¿e dozna³
olœnienia. Zszed³ natychmiast z konia
i uklêkn¹³. Wyj¹³ miecz z pochwy i
powiedzia³: – Nie jestem godzien by
¿yæ. W tym momencie be³t przebi³
jego napierœnik jakby ów by³ zro-
biony z papieru. Intatsowi pociem-
nia³o w oczach, pad³ na drogê. I tylko
oczy niedŸwiedzia popatrzy³y na
niego z wyrzutem.

* * *
– Masz tu talara moœci Ñard – rzek³
król – Nale¿y ci siê za tak celny
strza³. I niech bêdzie to przestrog¹
dla tych g³upców, którzy próbuj¹
czytaæ imiona wspak.

Krzysztof Miernik
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Rozwa¿ania prysznicowe,
czyli: O prawie 
grawitacji w etyce

Rzecz ciekawa, ¿e prawo ci¹¿enia
powszechnego, autorstwa staruszka
Newtona, obowi¹zuje tak¿e w etyce.
Nieraz wszak mówimy, ¿e pojêcia
moralne, przekonania, zasady, wybo-
ry, tudzie¿ czyny, opieraj¹ siê na
solidnym fundamencie wartoœci ety-
cznych. A jeœli coœ siê na czymœ
opiera, to tylko dziêki grawitacji,
gdy¿ bez grawitacji lata³oby sobie
samopas, jak kawa³ nie lubianej
przez Jurija Gagarina truskawkowej
galaretki, wêdruj¹cy poprzez kos-
miczne otch³anie.

Przekonajmy siê o tym na
przyk³adzie. Takie s³ówko: spraw-
iedliwoœæ. Niepozorne. “Co to jest?”
– pomyœla³em, prysznicuj¹c siê, ¿e
a¿ mi³o. Ka¿dy niby wie, a nikt nie
umie powiedzieæ, ¿eby w tym dziury
nie by³o. Ja siê na tych dziurach
postanowi³em skupiæ. Przez ka¿d¹
dziurê w definicji mo¿na wyjrzeæ,
jak ten facet na œredniowiecznej
rycinie wygl¹daj¹cy poza
niebosk³on, i dostrzec definicjê ogól-
niejsz¹. Popróbujmy wiêc. Chcê siê z
wami pobawiæ – myœlcie ze mn¹ –
wszelkie zastrze¿enia zapisujcie na
kartce, ¿eby potem nad nimi podu-
maæ, a teraz pod¹¿ajcie tam, gdzie
was zaprowadzê meandrami
przenikliwoœci swojej.

Powiedzieliœmy: sprawiedliwoœæ.
Dzieci maj¹ wyczucie sprawiedli-
woœci – krzycz¹ na przyk³ad:
“Dlaczego on ma o dwa milimetry
coca–coli wiêcej w szklance ni¿ ja?
To niesprawiedliwe!” Zak³adaj¹ tu
milcz¹co, ¿e ka¿dy musi mieæ tyle
samo – po bolszewicku. Gdyby ustal-
iæ, ¿e starszy o dwa lata brat bêdzie
dostawa³ zawsze o dwa milimetry
coli wiêcej, wszystko znowu by³oby
w porz¹dku. Spróbujcie jednak raz
nalaæ trzy milimetry wiêcej!
Spróbujcie byæ niekonsekwentni,
spróbujcie z³amaæ regu³ê. Awantura

jak siê patrzy!

Szukamy fundamentów, podstawy,
tego, na czym te dzieciêce s¹dy siê
opieraj¹. Zgodnie z tym, co powy¿ej,
sprawiedliwoœæ ³¹czy siê z takimi
pojêciami jak: “zasada” oraz “kon-
sekwencja”, s³owem: sprowadza siê
do pewnego prawa oraz przestrzega-
nia tego prawa. Kto zabi³, bêdzie
ukarany, kto zosta³ zabity, temu
dobry Bóg wynagrodzi w niebie. To
wygl¹da na uczciwy deal... Niby
wszystko dobrze, no ale weŸmy takie
stalinowskie “prawo trzech k³osów”:
przyszli do twojego domu, zgwa³cili
wszystko co siê rusza³o, potem
rozstrzelali, zbo¿e – zabrali. Mogli,
musieli nawet. Zas³u¿y³eœ – mia³eœ
ukryte wiêcej ni¿ trzy k³osy. Ale...
czy to jest sprawiedliwe?

Tak jest z prawami nowymi, albo z
tymi, które s¹ ustalane dla osobistych
korzyœci ustawodawcy. Ale przecie¿
wszystkie prawa by³y kiedyœ nowe,
wszystkie jakoœ tam przys³u¿yæ siê
mia³y ich ustawodawcom. Nie dzi-
wota, ¿e dziœ za najsprawiedliwsze
uwa¿amy te odwieczne niemal,
przeg³osowane drog¹ aklamacji,
“oczywiste” niemal: nie zabijaj, nie
kradnij, a i od nich s¹ przecie¿
wyj¹tki.

A wiêc: dziura. Szukajmy poza tym
ciasnym obszarem: co dyskwalifiku-
je przepis, regu³ê, co czyni prawo
spra–, lub niesprawiedliwym? Inne
prawo – to chyba oczywiste. Inne
prawo, ogólniejsze, istotniejsze,
bardziej fundamentalne. A jak mowa
o fundamentach, to i o grawitacji
przecie. Szukajmy fundamentów.
Niech¿e tym prawem uniwersalnym
bêdzie prawo miêdzynarodowe, kon-
wencje, pakty, prawa cz³owieka,
uprawnienia jednostki... Eee, ma³o –
powiecie. Ma³o, fakt. Szukajmy
dalej. Mawiaj¹, ¿e prawa ONZ to
dyktat cywilizacji zachodu. W takich
Chinach, na przyk³ad, wszelkie
prawo to prawo mrowiska: prag-
matyzm ¿ycia w zbiorowoœci.
Wszystko dla spo³eczeñstwa, przez

spo³eczeñstwo i w
s p o ³ e c z e ñ s t w i e .
Inna sprawa, ¿e z tym chiñskim
spo³eczeñstwem to ró¿nie by³o – cza-
sem mar³o ich kilkadziesi¹t mil-
ionów... no, ale dziœ sami stanowi¹
æwieræ ludzkoœci. A wiêc po co to?
¯eby siê rozmno¿yæ, bez w¹tpienia.
¯eby geny danej rodziny, plemienia,
rasy zapanowa³y nad konkurencj¹.
Najlepsze geny wygrywaj¹. Oto
sprawiedliwoœæ jeszcze bardziej pod-
stawowa od dwu poprzednich:
sprawiedliwoœæ dla wszystkich istot
¿ywych. Jeœli zje mnie tygrys, czy to
bêdzie sprawiedliwe? Chyba tak,
gdy¿ tygrysa nie dotyczy ani human-
izm ani kolektywizm – jego dotyczy
tylko dyktat genów.

A jeœli, dla odmiany, spadnie na mnie
doniczka i zabije, to... Ajajaj!
Niedobrze. Nie uwzglêdniliœmy don-
iczki – dyskryminacja. A co, gdy
przylec¹ Marsjanie, sk³adaj¹cy siê z
plazmy i py³u kosmicznego, i wybij¹
nas do nogi? Sprawiedliwe? Aby na
to odpowiedzieæ trzeba poszukaæ
czegoœ ogólniejszego, jakiejœ podsta-
wowej podstawy, czegoœ na czym ta
“genetyczna sprawiedliwoœæ” i w
ogóle ka¿da sprawiedliwoœæ siê
opiera. Fundament.

Ta podstawa to: kto twardszy, trwal-
szy, kto siê nie rozpada na atomy,
tylko trwa, ten lepszy! Wygrywaj¹
zwi¹zki i struktury trwa³e, a poœród
nich te samopowielaj¹ce siê jak
DNA, albo coœ w tym stylu.

No wiêc co? No wiêc to: ta ca³a
sprawiedliwoœæ nasza, ma³a,
upierdliwie szczegó³owa, ludzka,
stoi na wiêkszych od niej sprawiedli-
woœciach, ogólniejszych – tak ogól-
nych, ¿e nam, krótkowidzom, wydaj¹
siê wrêcz niesprawiedliwe. Na
samym zaœ dole mamy sprawiedli-
woœæ najogólniejsz¹, kodeks uniwer-
salny, sêdziego prawdziwie nieomyl-
nego: prawa chemii i fizyki. Poœród
tych ostatnich – stara znajoma –
grawitacja.

Marek M³odo¿eniec
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