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DEJECTION



Coœ skrzypnê³o pod moimi stopami.
Spojrza³am na nie. To nie tak mia³o byæ.
Stopy... mia³y mnie nieœæ do celu
mo¿liwie najprostsz¹ drog¹. I w³aœciw¹.
Mia³y mnie spokojnie prowadziæ
poprzez zgie³k, a nie deptaæ uczucia, nie
tratowaæ istnienia i wyprowadzaæ na
manowce. Na szczêœcie przechodz¹cy
nieopodal drwal poratowa³ mnie pi³¹
³añcuchow¹. Wolna od zdradzieckich
stóp... Na moich rêkach dojrza³am krew.
Rêce? Te¿ nie by³y lepsze. Mia³y byæ
pomocne, wyci¹gniête do innych. Mia³y
otulaæ delikatnie kwiaty i  uspokajaj¹co
g³askaæ inne istoty. Mia³y pielêgnowaæ
¿ycie i mi³oœæ. Mia³y byæ twórcze,
przekazywaæ wa¿ne rzeczy i dawaæ
nadziejê. I co? By³y tylko zimne, ci¹gle
zbyt zimne. Nie przynosi³y nic poza cier-
pieniem, poza b³êdami. Gdziekolwiek je
wyci¹ga³am, kwiaty ¿ó³k³y i
pada³y, wszelkie ¿ycie tonê³o

we ³zach. Mi³oœæ? Potrafi³y j¹ tylko
niszczyæ... Na swoj¹ obronê coœtam
tworzy³y, by³o to jednak oczywiste
marnowanie kartek. 

Za pomoc¹ siekiery szybko i sprawnie
usunê³am je ze swojego ¿ycia. Wraz z
nimi na ziemiê coœ kapnê³o. ³za? Znowu?
Za du¿o ju¿ nieuzasadnionych ³ez moje
oczy wyla³y. Oczy! Mój Bo¿e, chcia³am,
¿eby by³y szczere i otwarte, ¿eby mówi³y
„jestem obok, tu blisko”. ¿eby ludzie
mogli im ufaæ. Ale nie.. Nikt nie znaj-
dowa³ w nich tego, czego szuka³, czego
potrzebowa³. Nie by³o tam ciep³a ani
s³oñca i nikomu nie dawa³y oparcia. Ani
nadziei. Ci, których chcia³am b¹dŸ to
nazywaæ Przyjació³mi, b¹dŸ te¿ kochaæ -
widzieli tam tylko zimne b³yski
odrzuceñ. Zbyt czêsto lœni³y w nich ³zy
wywo³ane cierpieniem przez nie - w ko-

niunkcji z
d³oñmi -
powodowanym. 

Na d³ugim, ostrym haku oko prezen-
towa³o siê znacznie lepiej. Spojrza³am
sobie w oko. Zielone. Ironia, czy¿ nie?
Jak¿e mu - zieleñ? Wyrzuci³am je za
siebie, drugiego pozby³am siê zreszt¹
podobnie. Zapad³a ciemnoœæ. Jeszcze
tylko jêzyk, ³atwo bêdzie go odgryŸæ.
Tak, teraz ju¿ nie powie wiêcej niczego,
co by³oby zimne i smutne, co mog³oby
kogokolwiek zraniæ. W ogóle ju¿ nic.  

Wolna od wszystkich cielesnych
ograniczeñ, które w pewnym sensie
dzia³a³y na opak, u³o¿y³am resztki swo-
jego cia³a na zimnej murawie. Nie bêdê
ju¿ sprawiaæ cierpienia - pomyœla³am
w ostatnim przeb³ysku œwiadomoœci.

Zapad³a cisza.
Ale b³¹d tkwi³ g³êbiej...

Zuzia

Destrukcja

Cz³owiek jest fikcj¹. Istnieje tylko go³¹b, kr¹¿¹cy gdzieœ ponad
lasem ludzkich myœli, m¹c¹cy spokój wspomnieñ. I czasami coœ nagle
uderza jasnoœci¹ w przestraszone s³oñce codziennoœci. Wtedy
wra¿enia wype³niaj¹ ciszê, tworzy siê jakiœ nieokreœlony korytarz,
po³¹czenie miêdzy wtedy i teraz, jakby wszystko by³o tym samym
ko³em, tocz¹c¹ siê z ³oskotem kul¹ zamkniêt¹ w niewzruszonym oku
go³êbia. A póŸniej go³¹b wchodzi do opowieœci, tak jak teraz, wszys-
tkie korytarze prowadz¹ w kierunku œwiat³a, któryœ podrywa siê do
lotu i trzepot skrzyde³ zag³usza wnioski nieœmia³o pukaj¹ce do „door
of mind“. Potem tylko cisza, ob³oki nad lasem, znowu zawirowania,
kr¹¿¹ce go³êbie i od pocz¹tku, tak jak wszystko. Czasami têsknota,
¿mija sun¹ca wœród wysokich traw i kiedyœ, w koñcu, szczêœcie, bo
trzeba je znaleŸæ i znajdujemy je wszêdzie, gdzie tylko mo¿na, my -
ludzie, zapominaj¹c o ma³ych go³êbiach gdzieœ w górze, ludzie
nieœwiadomi, szczêœliwi, my - ludzie.

Fikcja.
Zuzia

Opowieœæ dla Basi

Ty, który to czytasz - nie mów nigdy: “Wszystko by³oby
takie piêkne, gdyby nie ta jedna rzecz”, nie ¿a³uj swoich
czynów ani s³ów, jak ja nie ¿a³ujê spojrzenia w czyjeœ oczy. Nie
myœl nigdy, jakie ¿ycie by³oby piêkne, gdybyœ kiedyœ post¹pi³
inaczej, jak ja nie myœlê, ¿e mog³abym pisaæ dla kogoœ innego.
Ucz siê na swoich b³êdach i naprawiaj, co tylko mo¿esz, ale nie
daj siê zniszczyæ wyrzutom sumienia, nie p³acz nadaremnie.
Twoje s³owo w przesz³oœci, to, którego tak ¿a³ujesz - pomyœl!
pomyœl! - nie tylko coœ zniszczy³o, ale i w jakiœ inny sposób
wp³ynê³o na to, co dzieje siê teraz. Wzajemne relacje:
poszed³bym tam, gdyby... ech, wcale nie wiesz, mo¿e
pozna³byœ kogoœ, przez kogo póŸniej byœ cierpia³, mo¿e
w ogóle byœ tam nie doszed³, mo¿e lepiej teraz - jak jest? A

mo¿e nie, ale nie wiesz, nie mo¿esz wiedzieæ, nie wierz wiêc
w mo¿liwoœæ zmiany jednego tylko w¹tku w powieœci (hie,
hie, telenoweli zwanej ¿yciem), to siê nie zdarza, chaos deter-
ministyczny i zasada nieoznaczonoœci, rachunek prawdo-
podobieñstwa przemawia na nasz¹ niekorzyœæ, niezbadane s¹
drogi Opatrznoœci, niech siê dzieje wola Nieba. 

Ty, który to czytasz - pomyœl: ilu piêknych rzeczy mog³o by
teraz nie byæ.

Ty, który to czytasz i ty, który od³o¿y³eœ ju¿ ten tekst, prze-
rzuci³eœ kartkê: spójrz w niebo i pomyœl, jak naprawdê jest
dobrze.

Zuzia

Jesteœmy krukami ¿eruj¹cymi na padlinie ludzkich
uczuæ. Z ob³êdem w naszych ma³ych œlepkach przyj-
mujemy jakiekolwiek uœmiechy, uznaj¹c je za mannê
na pustyni obojêtnoœci, wyrywamy sobie okruchy
ziarna, toczymy walki, dzikie walki o namiastki
mi³oœci i przywi¹zania; patrzymy komuœ w oczy i ju¿
sami nie wiemy, komu i kim jesteœmy gdzieœ w œrod-
ku, bo w tych oczach widaæ tylko poszukiwanie
uczuæ i dziki ob³êd, a uczucia nie nadchodz¹; nie
potrafimy ju¿ kochaæ, gdy¿ w walce o okruchy odrzu-
camy mi³oœæ, a odrzucone dusze boj¹ siê kolejnych
pora¿ek, wiêc czy nie ³atwiej po prostu odejœæ?

Tym sposobem œwiat staje siê pustyni¹ sun¹cych z
wiatrem szaroœci duchów. S³ychaæ jêki i zawodzenia,
tylko czasem ktoœ wyrzuci bukiet, ¿ebyœmy mogli mu
siê przygl¹daæ z zawiœci¹.

Zuzia

Ty, który to czytasz...

Kruki

Lekturê radzimy rozpocz¹æ od Wstêpniaka
str. 20 (ostatnia)
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Robi³ ciasto. Dodawa³ po kolei wszys-
tkie sk³adniki. W ca³ym domu pachnia³o
zapowiedzi¹ wieczoru przy kominku
i s³odyczy zmieszanej z lekk¹ gorycz¹
herbaty. Formowa³ ciasto - jego twór, od
pocz¹tku do koñca. Nie mia³o nikogo
innego, by³o ca³kowicie zdane na ³askê
i nie³askê swojego twórcy. Ca³¹ ufnoœæ
pok³ada³o w tym, którego d³ugie palce
delikatnie miesza³y masê i z wyczuciem
dodawa³y po trochu ró¿nych rzeczy.
Nieopodal grza³ siê piekarnik -
zapowiedŸ nieba, zapowiedŸ spe³nienia.
W du¿ej misce powoli powstawa³o piê-
kno. G³adka masa pachn¹ca kakaem,
m¹k¹, cukrem. Ufnie spa³a pod okiem
tego, który by³ bogiem dla ciasta w jego
pó³sferycznym œwiecie. Œni³a o spe³nie-
niu i szczêœciu, o tej chwili, w której
ciszy i spokoju wszyscy siedz¹ wpa-
trzeni w ogieñ; kiedy spory odk³ada siê
na póŸniej po to, by rozkoszowaæ siê
delikatn¹ s³odycz¹ ciasta, a wzajemna
akceptacja unosi siê delikatn¹ mgie³k¹ w
powietrzu. Piekarnik siê ju¿ nagrza³, do
nieba by³o tak blisko... 

Obudzi³o siê. Trwa³o w niemym

oczekiwaniu pe³nym radoœci i ekscytacji. 
Gwa³townie wbi³ rêce w ciasto.

Rozgrzeba³ je a¿ do œrodka, do samego
wnêtrza. Z rêkami oblepionymi ciemn¹
mas¹ wbija³ paznokcie w coraz to nowe
miejsca, a¿ miska by³a umazana mas¹, a¿
porani³ sobie palce do krwi, a¿ jego rêce
zniknê³y pod warstw¹ ciasta. I krzycza³,
tam w œrodku krzycza³. Potem uniós³
miskê i cisn¹³ ni¹ o ziemiê, póŸniej
depta³, a¿ ze œwiata zosta³y tylko
okruchy, a¿ z jego poranionych od³amka-
mi stóp la³a siê krew, a¿ drobinki ciasta
le¿a³y martwo na zimnej pod³odze. 

Sta³ poœrodku tego ogromu
zniszczenia, z³y na tê ufn¹ masê, dla
której by³ jedynym bogiem. Jej spokojna
obecnoœæ w domu by³a nie do wytrzyma-
nia. Wiedzia³, ¿e to ciasto mog³o tam
staæ, ca³e ¿ycie bêd¹c gdzieœ na skraju
jego œwiadomoœci, ca³y czas patrzeæ
ufnie, ze spokojem, z jakimœ œladem
zrozumienia w oczach. O tak, ono mia³o
oczy, setki oczu; w niektórych widzia³
smutek, w innych radoœæ, nawet teraz,
nawet na zimnej pod³odze. Poczucie
obecnoœci jakiejœ innej, niezrozumia³ej

istoty, któr¹
sam stworzy³,
by³o straszne.
Musia³ to zrobiæ, musia³ zniszczyæ,
inaczej wszêdzie by go œciga³y te spoko-
jne oczy z blaskiem oczekiwania. Nie
zniós³by powrotów do domu, do tej
cichej masy patrz¹cej ze swojego k¹ta.
Musia³ j¹ zniszczyæ a¿ do œrodka, do
samego sedna istnienia, musia³ siê
upewniæ, ¿e w ka¿dej drobinie jest ju¿
tylko zimna œmieræ. 

Jak to? Jak to? Czy to jest w ogóle
mo¿liwe? Ale dlaczego? Stworzy³eœ
mnie, aby zniszczyæ? Dlaczego? Zimno,
bo¿e, jak zimno, jak strasznie... Gdzie ja
jestem, co siê dzieje, czemu tak boli?
Czemu znikn¹³ œwiat, czemu jest tak
jasno, bo¿e, ju¿ nic nie widzê, co siê
sta³o? Czy jeszcze w ogóle istniejê?
Umieram! Odchodzê... Nie by³o szczêœ-
cia, nie by³o spe³nienia... Bo¿e, ratuj
mnie!

Twoja nienawiœæ dusi z trudem
z³apany oddech.

Zuzia

Pewnego dnia budzisz siê w zak³ama-
niu. Po chwili spostrzegasz, ¿e trwa³eœ w
nim od dawna, ¿e gdzieœ poœród tysiêcy
myœli s³oñce przesta³o œwieciæ,
a zast¹pi³a je iluzja. Smuci ciê to, bardzo
ciê to smuci - a droga wyjœcia jest trud-
na... Jeœli w ogóle udaje siê jak¹œ
dojrzeæ. Czêœciej masz wra¿enie, ¿e
jedyne, co mo¿esz zrobiæ, to wzi¹æ
zimny prysznic i wyjechaæ gdzieœ daleko
- o, choæby do Argentyny. Ale nie
wyje¿d¿asz, poniewa¿ ucieczka od prob-
lemów nie jest wcale rozwi¹zaniem.
Zreszt¹ tam te¿ bêd¹ jacyœ ludzie. Po co
generowaæ wiêcej problemów dooko³a?

Uœwiadamiasz sobie, ¿e wchodzisz na
niebezpieczn¹ œcie¿kê pytañ o cel,
wygl¹dasz wiêc szybko przez okno.
Dostrzegasz zielone (!) w s³oñcu liœcie,
nie dostrzegasz za to nigdzie zielonych
oczu. Có¿, bywa - myœlisz i odchodzisz
gdzieœ dalej, mo¿e poczytasz coœ, a mo¿e
sam napiszesz. 

A jednak niepokoj¹co z ka¿dego k¹ta
patrz¹ na ciebie te oczy - chyba najdalsze
oczy na œwiecie. Chodzisz wiêc
niespokojnie w kó³ko, tam i z powrotem,
rzuca ciê po œcianach, od okna do drzwi
i tak dalej. Chodzisz i rzucasz siê w so-
bie, wiesz, ¿e musisz z tym skoñczyæ,

wyjœæ z oczekiwania („... wychodzimy
z zimy...“), wróciæ do jakiejkolwiek
prawdy, choæby prawd¹ by³o tylko to, ¿e
¿yjesz w zak³amaniu.

Kr¹¿ysz, kr¹¿ysz po ogrodach
szukaj¹c anio³ów, szukaj¹c czegokol-
wiek, co pozwoli³oby rozwiaæ mg³ê.
Boisz siê ludzi, boisz siê, ¿e zaczniesz
szukaæ w nich pocieszycieli (sic!), ¿e
przestaniesz dawaæ - jeœli w ogóle
jeszcze cokolwiek dajesz. Ogarniaj¹ ciê
co do tego w¹tpliwoœci, odpêdzasz je
jednak z mocnym postanowieniem, ¿e
tego jednego nie stracisz, ¿e jednak coœ
z twoich idea³ów zostanie.

Idea³ów? Otaczaj¹ ciê ludzie, którzy
nie uznaj¹ istnienia idea³ów, nie uznaj¹
w ogóle istnienia czegokolwiek, co im
nie odpowiada. Uznaj¹ za to drobne
przek³amania i Wielk¹ Teoriê Nerwicy
(sic!).

I jeszcze ta krytyka. Nie ma w niej nic
konstruktywnego, ¿adnych wskazówek.
Nic. Wieczne „jesteœ g³upcem” wesz³o ci
w krew tak, ¿e nawet go nie zauwa¿asz.
Zreszt¹ - nie masz si³y zwracaæ uwagi na
s³owa. Zbyt czêsto spotykasz siê z nie-
konsekwencj¹, z rêkami, które mówi¹
zupe³nie co innego ni¿ usta.

Masz te¿ oczywiœcie Przyjació³

(jakkolwiek nie wiesz, czy i oni uznaj¹ tê
przyjaŸñ), ludzi, którzy przychodz¹ do
ciebie na schody, do ciebie do k¹ta.
Ludzi, z którymi mo¿esz po prostu
porozmawiaæ. Zaufanie dzia³a w obie
strony i chcia³byœ dawaæ im coœ z siebie.

I jest ktoœ, komu chcia³byœ daæ jeszcze
wiêcej. Niestety, dzieli was gruby mur
i nie ma blisko ¿adnych r¹k, nie znajdu-
jesz oczu ani œwiat³a, a wiersze zalegaj¹
na dnie w szafie - nikt ich nie chce.

Nie wiesz ju¿, czym ¿yjesz, co jest dla
ciebie wa¿ne. Nie masz si³y - nie masz
motywacji. Wiesz, dobrze wiesz, ¿e
powinieneœ z tego wyjœæ, pójœæ gdzieœ
dalej, robiæ coœ innego.

Uciekasz w poezjê i muzykê -
uciekasz, za co jeszcze bardziej jesteœ na
siebie z³y. Utwierdza ciê to w przekona-
niu o twojej g³upocie i beznadziejnoœci,
co powoduje zanik warstwy ochronnej
i niekonstruktywne krytyki zaczynaj¹
boleæ zamiast siê odbijaæ. W zwi¹zku z
tym denerwujesz siê na siebie coraz
bardziej i tak w kó³ko...

Nic ci siê nie chce, piszesz wiêc jakiœ
dziki tekst.

I wiesz, ¿e piszesz o sobie.

Zuzia

Za drzewem

Ciasto
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Inspiracja
To coœ inspirowane jest piosenkami

zespo³ów U2 i QUEEN,  pewnym albumem
o Irlandi, i, w najmniejszym stopniu,
¿yciowymi fanaberiami autora...

Iœæ przed siebie drog¹. W rêku trzy-
maæ kij do podpierania. Nie nieœæ pleca-
ka, tylko bez ¿adnych obci¹¿eñ, proble-
mów, k³opotów, iœæ przed siebie. Mo¿na
nawet iœæ bez ubrania. I choæ staje siê to
po czêœci egzystencj¹, a nie ¿yciem, to
ten jeden jedyny raz warto by³oby coœ
takiego zrobiæ...

Kiedy ju¿ osi¹gniemy najwy¿szy
punkt swojej wêdrówki, to znaczy
postawimy stopê na szczycie Mount
Everestu, to staniemy. Po chwili
usi¹dziemy na okr¹g³ym, wy³upanym
z jednej strony kamieniu, le¿¹cym po
naszej lewej rêce i zapatrzymy siê w dal.
Bezmyœlnie bêdziemy siedzieæ i patrzeæ
na p³yn¹ce pod nami ob³oki.

W pewnym momencie naszej
wêdrówki natrafimy na rzekê. Bêdzie
ona du¿a lub ma³a. Szeroka lub w¹ska.
P³ytka lub g³êboka. My jednak nie przej-
muj¹c siê niczym spokojnie j¹ przekro-
czymy, przep³yniemy, przejdziemy,
a jedyn¹ rzecz¹, jak¹ z tego spotkania
zapamiêtamy, bêdzie pamiêæ o zimnym
pr¹dzie rzeki obmywaj¹cym nasze
styrane stopy.

Las, bed¹cy jednym z punktów zwrot-
nych naszej wêdrówki, stanie siê dla nas
miejscem do odpoczynku. To w³aœnie
w lesie u³o¿ymy siê na miêciutkim
mchu, w cieniu potê¿nego i dumnego
dêbu, i uœniemy. Szum wiatru bêdzie
czuwa³ nad nasz¹ drzemk¹.

Pewnego dnia spotkamy na swej
drodze deszcz. Krople deszczu uderz¹ w
nasze cia³o, na ziemi utworz¹ siê ka³u¿e,
a trzymany rêku kij nasi¹knie krystali-
czn¹, nieska¿on¹ wod¹. Nam nie
pozostanie do roboty nic innego, jak
tylko skakaæ z ka³u¿y do ka³u¿y, i œmiaæ
siê w niebog³osy. Mo¿emy tak¿e krzy-
czeæ, p³akaæ ,i w ogóle robiæ co nam siê
tylko podoba.

Je¿eli dotrzemy do jakiejœ jaskini, to
zapewne do niej wejdziemy. W jej
brzuchu rozpalimy ognisko, przy którym
spêdzimy nastêpnych kilka godzin. Gdy
ogieñ zgaœnie, rozejrzymy siê po grocie,
zbli¿ymy do œciany, i okr¹¿ymy j¹ ca³¹,
aby na samym koñcu wejœæ w tl¹ce siê
jeszcze ognisko. 

W sadzie jab³oni spêdzimy d³u¿szy
czas. Bêdziemy zrywaæ jab³ka, wspinaæ
siê na drzewa i u³amanymi ga³êziami

rysowaæ na ziemi owalne, trójk¹tne
i kwadratowe znaki. W naszej wyobraŸni
stan¹ siê one symbolami, stanowi¹cymi
odzwierciedlenie jab³ek.... I tylko my
bêdziemy wiedzieæ co one tak naprawdê
oznaczaj¹. 

Jab³ek nie bêdziemy jeœæ.
Jezioro oka¿e siê barier¹ nie do prze-

bycia. Bêdzie zbyt du¿e i za du¿o w nim
bêdzie ryb, abyœmy w ogóle mogli
spróbowaæ je przep³yn¹æ. Dlatego te¿
usi¹dziemy na jego brzegu, zamoczymy
w jego g³êbinie stopy, a po chwili
wstaniemy i okr¹¿ymy je.

Dopiero teraz uœwiadamiamy sobie, ¿e
tak naprawdê to chocia¿ nie wiemy sk¹d,
po co i dlaczego, ale idzie z nami ktoœ
jeszcze. Najbardziej denerwuje nas to, ¿e
nie potrafimy powiedzieæ kim ta osoba
jest. Jedno co wiemy to to, ¿e z jakiegoœ
niewyjaœnionego powodu sprawia nam
to olbrzymia przyjemnoœæ.

Nie myœlimy, co myœli ta druga osoba.
W morzu uwagê przyk³adamy tylko

i wy³¹cznie do fal. Te s¹ w tej chwili
wielkie, kilkudziesiêciometrowe, wzbi-
jaj¹ siê w powietrze i nagle opadaj¹,
przygniataj¹c swym ciê¿arem resztê
wody. Te potê¿ne istoty uciekaj¹ w
chwili, gdy tylko siê do nich zbli¿ymy.
Uspokajaj¹ siê, milkn¹, a my tracimy
zupe³nie zainteresowanie wielkim
b³êkitem.

Piasek drêczy nas od samego pocz¹tku
wêdrówki. Ca³y czas dra¿ni stopy, wkra-
da siê do oczu, przeszkadza oddychaæ
i zas³ania drogê.
Jest go tak du¿o,
¿e wydaje nam
siê wszechobec-
ny. Po kilku dni-
ach przyzwy-
czajamy siê do
niego, zaczy-
namy go lubiæ.
Wydaje nam siê
taki ma³y, œmie-
szny i bezbronny.

Wodospad bardzo przypomina nam
morze, z t¹ jedn¹ ró¿nic¹, ¿e on przed
nami nie ucieka. Trwa, w jednym i tym
samym miejscu, a kiedy siê do niego
zbli¿amy, jeszcze wzmaga sw¹ si³ê.
Zaczyna grzmieæ. Z ust wydobywa siê
para. My zaœ stwierdzamy, ¿e jest on
o wiele bardziej interesuj¹cym zjawis-
kiem od morza.

Piêæ kamieni stoj¹cych w krêgu na
polanie nie bêdzie dla nas znaczyæ
zupe³nie nic. Owszem, zachwycimy siê

ich kszta³tem,
powzdychamy
nad puszystoœci¹
trawy, nad jej niezwyk³¹
lazurow¹ barw¹. Mo¿e nawet na jakiœ
czas usi¹dziemy na tej trawie i popa-
trzymy w niebo. Ale na tym siê skoñczy.

Kiedy znajdziemy rower lub ktoœ nam
go zaproponuje, to stwierdzimy, ¿e choæ
nasza wêdrówka sta³aby siê o wiele
szybsza i mniej mêcz¹ca, to my przecie¿
siê nigdzie nie spieszymy, a kolejne kilo-
metry drogi wcale nas nie mêcz¹.
Przeciwnie, one sprawiaj¹ nam nieopi-
san¹ wprost, p³yn¹c¹ z samego wnêtrza
przyjemnoœæ. NIE, za rower podziê-
kujemy!

Obok nas przeleci klucz ptaków.
Go³êbi, bocianów, ewentualnie jakichœ
zupe³nie innych, dok³adniej nam nie
znanych. Wzbij¹ siê ptaki w górê, czym
zmusz¹ nas do oderwania wzroku od
drogi i skupieniu siê na niebie. B³êkit-
nym, niepokrytym chmurami niebie.
Dochodzimy do wniosku, ¿e jest ono
piêkne, i wracamy do naszej ukochanej
drogi.

Któregoœ piêknego dnia, z przydro¿nej
kêpki krzaków napadnie nas królik.
Ugryzie nas i pobiegnie dalej.
Pocz¹tkowo, bêd¹c rozjuszeni tak wul-
garnym zachowaniem zwierz¹tka, pog-
namy z nim. Bêdziemy mu z³orzeczyæ
i wyzywaæ od najgorszych. Kiedy
uciekaj¹cy przed nami szarak wpadnie
do nory o wszystkim zapomnimy.

W opuszczonej latarni
morskiej natychmiast
wkroczymy na sam szczyt.
Rozpalimy œwiat³o i, dniami
i nocami, obserwowaæ
bêdziemy œwiat z góry. Ta
perspektywa bêdzie dla nas
strasznie zabawna. Zreszt¹
ca³a ta opuszczona latarnia
morska bêdzie dla nas doœæ
œmieszna, jakaœ taka niereal-

na, oderwana od rzeczywistoœci.
Nasze bezmyœlne siedzenie i wpatry-

wanie siê w chmury zostanie przerwane
przez pojawienie siê myœli: 

„Przecie¿ ja tak mogê iœæ bez koñca”
Jednak¿e, aby by³o ciekawiej, pod-

niesiemy siê z kamienia i zejdziemy do
miasta, koñcz¹c tym samym nasz¹
wêdrówkê. Przez chwilê bêdziemy
jeszcze siê zastanawiaæ nad skokiem
z góry. Ale nie! 

Jeszcze nie teraz...
A.
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Do szko³y doje¿d¿am kolejk¹ WKD.
Ju¿ wsiadaj¹c pierwszy raz wiedzia³am,
¿e jest w niej coœ niezwyk³ego. Dla wielu
ludzi to pewnie tylko zwyczajny œrodek
transportu, którym podró¿uj¹ do pracy
czy szko³y. I w³aœnie ci ludzie sprawiaj¹,
¿e te podró¿e s¹ takie niezwyk³e.

Drug¹ spraw¹ s¹ widoki za oknem.
Trasa wukadki jest bardzo „pokrêcona”
(liczy 29 stacji!) i odwiedza wszystkie
po³udniowo-zachodnio-
podmiejsko-warszawskie
tzw. „dziury”. Ka¿dy z
przystanków jest na swój
sposób charakterysty-
czny. Na przyk³ad na
kostce brukowej mojego
(Grodzisk Maz. Okrê¿na
– dla jad¹cych do
Warszawy i siedz¹cych
w kierunku jazdy drzwi
otwieraj¹ siê po lewej
stronie) ktoœ wymalowa³
czerwon¹ farb¹ swoje
pogl¹dy na temat hip-
hipu, techno, policji, pomywaczek itd.

W okolicach przystanku Otrêbusy
(drzwi otwieraj¹ siê równie¿ po lewej
stronie) znajduj¹ siê du¿e stare szklarnie
z powybijanymi szybkami. Cz³owiek
mo¿e je omin¹æ wzrokiem – widok jak
ka¿dy inny. Jednak u mnie
zapocz¹tkowa³y one gwa³towne procesy

myœlowe. Zastanowi³o mnie, jak ostre s¹
od³amki szk³a, które pozosta³y pomiêdzy
kratami. Czy ktoœ tam przychodzi? Ile
osób mog³o siê nimi zaci¹æ? Pewnie
m³odzi ch³opcy z okolicy u¿ywaj¹ szk-
larni jako tarczy, a kamieni jako strza³ek.
Æwicz¹ celnoœæ.

A co w nich roœnie? Na pewno egzoty-
czne kwiaty, teraz zdzicza³e. Jakaœ boga-
ta kobieta za¿yczy³a sobie s³odkich

zapachów w domu i wyda³a na nie spor¹
sumê pieniêdzy, które mog³aby przez-
naczyæ np. na dotacjê m³odych,
pocz¹tkuj¹cych grup aktorskich.

Teraz mo¿e spaceruj¹ sobie tamtêdy
weseli menele, a doko³a s¹ wydeptane
ich œcie¿ki i polanki, na których siê spo-
tykaj¹. Wszêdzie le¿¹ œmieci i po-

t³uczone szk³o,
nie tylko z szy-
bek. Przyzwoici
ludzie siê tam nie zapuszczaj¹, a nikogo
nie obchodzi dalszy los szklarni.

Widok z okna jest jak fotografia. Nie
mo¿na w ni¹ wejœæ, nie mo¿na niczego
przesun¹æ, ¿eby spojrzeæ, co siê za tym
kryje. Pozostaj¹ tylko domys³y i wyobra-
¿enia.

dittchen

CO CIEKAWE
Kolejka odje¿d¿aj¹ca

o 17:20 ze Œródmieœcia
zawsze stoi w Podkowie
G³ównej oko³o piêciu
minut z otwartymi
drzwiami, wpuszczaj¹c
do œrodka mroŸne powie-
trze – chyba ¿eby obu-
dziæ zasypiaj¹cych
pasa¿erów.

PS. Gdyby ktoœ, jad¹c do szko³y,
natrafi³ na jakiœ obiekt warty paru
s³ówek komentarza, czy by³ œwiadkiem
zastanawiaj¹cych zachowañ ludzi w
œrodkach komunikacji miejskiej – niech
pisze! A je¿eli nie czuje siê na si³ach, by
zapisaæ to na papierze, mogê zawsze
spróbowaæ zrobiæ to sama...

Milczenie

Do szko³y doje¿d¿am wukadk¹...

Tego dnia szatan postanowi³ pójœæ na spacer.
Wyszed³ z piek³a, zamykaj¹c za sob¹ drzwi.
Poszed³ na ³¹kê. Spojrza³ pod swoje stopy
i zobaczy³, ¿e uœmiecha siê do niego stokrotka.
Rozdepta³ j¹ swoim glanem. Podniós³ g³owê
i zobaczy³, ¿e inne stokrotki przesta³y siê uœmiechaæ
i stuli³y p³atki. Ale nadal nie by³o mu dobrze.
Ponad nim œpiewa³y ptaki, uœmiechaj¹c siê do niego z góry.
Rzuci³ w nie kamieniem. Ptaki odlecia³y.
Lecz szatanowi nie by³o lepiej.
Poszed³ wiêc nad staw. Ale tam zobaczy³,
¿e spod wody uœmiecha siê do niego ma³a rybka.
Wyj¹³ j¹ z wody i zaniós³ daleko od brzegu. Wróci³
i zobaczy³, ¿e inne rybki odp³ynê³y.
Lecz nie zrobi³o mu siê od tego lepiej. Popatrzy³ na wodê
i zobaczy³ swoje odbicie. Zm¹ci³ wodê. ¯a³owa³,
¿e w ogóle wyszed³ z domu.
Poszed³ wiêc do miasta. A tam ludzie siê
spieszyli, spóŸniali, k³ócili, rozchodzili, zapominali.
Szatan szed³ przez miasto i cieszy³ siê.
Pod pubem sta³ smutny anio³, wiêc szatan
zaprosi³ go na piwo.

Witos

Có¿ mo¿e byæ niezwyk³ego w bia³ej wisz¹cej 
za oknem haftowanej firance?

A dlaczego w ogóle mia³o by byæ w niej coœ fascynuj¹cego?!
Przecie¿ jest zwyk³ym kawa³kiem materia³u.
A jednak... 
Gdy tak sobie wisi, gdy tak sobie drga. Gdy wiatr 

mocniej zawieje. Gdy muzyka przerwie ciszê.
To, to, to ona wygl¹da jakby siê ba³a
drganie przeradza siê w j¹kanie, 
swobodny zwis w bezsilnoœæ,
nag³e szarpniêcie materia³u jest niczym innym 

jak tylko skuleniem cia³a,
Ona ¿yje, lub stwarza pozory ¿ycia
Pozory bycia cz³owiekiem
Malutkim przedmiotem zagubionym w wielkim pokoju
Malutkim cz³owieczkiem zagubionym w wielkim œwiecie
Próbuj¹cym uciekaæ od zimna dworu materia³em 
Próbuj¹cym uciekaæ od rzeczywistoœci œwiata - cz³owiekiem
Brudz¹c¹ siê bia³¹ przes³on¹
Starzej¹cym siê kolorowym – cz³owiekiem
Wêdruj¹c¹ do pralki zwyk³¹ firank¹ 
Wêdruj¹cym do grobu zwyk³ym cz³owiekiem...

A.

Firanka

KOLEGA
ZDAJ¥CY

NA PRAWKO

Koledze oraz wszystkim tym, którym te¿ 
siê uda³o, serdecznie gratulujemy.
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Wraca³am póŸnym wieczorem do
domu, zmêczona i z³a, ¿e znowu bêdê
musia³a jechaæ 52 minuty zanim dotrê do
domu, marzn¹c i zasypiaj¹c na siedz¹co.
Na moje szczêœcie grza³y siedzenia, wiêc
nie by³o a¿ tak Ÿle. Mniej wiêcej w
okolicach Podkowy próbowa³am zaj¹æ
myœli czymœ pozytywnym, gdy wsiad³
pewien ma³y, „lekko” podpity pan. Nie
raz ju¿ go widywa³am, jak tañcowa³ po
peronie stacji W-wa Œródmieœcie WKD.
Zauwa¿y³ grupkê m³odych ludzi, pewnie
licealistów, i zaczê³o siê robiæ ciekawie.
„Ty jesteœ... pikna dŸwczyna!” zawo³a³ w
kierunku jednej z przedstawicielek pol-
skiej m³odzie¿y rodzaju ¿eñskiego.
Siedzia³a z kole¿ank¹ i chyba nie by³a w
zbyt dobrym nastroju. „A ty nie”
odpowiedzia³a. „Ale niech sie pni na mni
ni gniwa” ledwie wybe³kota³ „Pni sie nie
gniewa”. „Gniewam siê” odparowa³a.
„A to ja przprszm”, wysepleni³ „Ale jestœ
najpikniejsza dŸwczyna na œwiecie”.
Jeszcze tak siê trochê przekomarzali,
przy wtórze œmiechów kolegów i
kole¿anek napastowanej dziewczyny.
Potem siê od niej odczepi³ i zacz¹³ praw-
iæ komplementy innej, do nie dawna
stoj¹cej w otoczeniu czterech facetów,
teraz ju¿ tylko w towarzystwie jednego.
„Ty jsteœ... szlyczna dŸwczyna!” zacz¹³.
„A, dziêkujê” odpowiedzia³a. Teraz siê
przyczepi³ do ch³opaka. „To jst pikna
dŸwczyna, nie?”. Ch³opaczek, g³êboko
zawstydzony, ¿e go ktoœ zaczepi³ w tak

tajemniczej dziedzinie jak zalety
kole¿anek, coœ odburkn¹³ nerwowo chi-
chocz¹c. „To twww... twoja dŸwczyna?”.
Có¿ mog³o wywo³aæ to stwierdzenie w
grupie znajomych jak nie kolejn¹ salwê
nerwowego œmiechu? „Nie, nie” wzbra-
nia³ siê ch³opaczek. „A czmu?” wypyty-
wa³. „To jst ³adny chopak” zwróci³ siê do
dziewczyny „£adny chopak, nie?”. Tak
parê minut próbowa³ jeszcze ich swataæ,
po czym znowu rozpocz¹³ prawienie
komplementów do drugiej dziewczyny.
„Ty jystœ pikna dŸwczyna!” rozprawia³
„Gdy na cieie patrz...”. Tu siê na parce
sekund zaci¹³, przy czym m³odzi oczeki-
wali w milczeniu, co te¿ tym razem
staruszek wymyœli. Po chwili sobie
widocznie przypomnia³, o czym mówi³,
ale, jako ¿e zapewne pamiêæ trochê mu
szwankowa³a, zapomnia³, czym mia³
zakoñczyæ to obiecuj¹ce zdanie wyrzek³
tylko te trzy s³owa: „...to cie widze!”.
Wywo³a³o to zdanko niesamowite
poruszenie i, po parokrotnym jego
powtórzeniu, m³odzie¿ polska nauczy³a
siê go na pamiêæ i zaczê³a samodzielnie
siê nim pos³ugiwaæ. „Troche sobi
popi³em... ale nich si pni nie gniewa”.
Wci¹¿ powtarza³ to samo, a¿ towarzyst-
wo dotychczas zainteresowane siê prze-
siad³o. Ma³y cz³owieczek (o zgrozo!)
zaj¹³ zwolnione miejsce obok mnie, ale
ja by³am rozbawiona jego zachowaniem
i wyda³ mi siê taki dobrotliwy, wiêc
powstrzyma³am siê od ostentacyjnej

przesiadki. Zacz¹³ swoje „pikne dŸw-
czyny”, „najszlycznijsze dŸwczyny na
œwcie”, a¿ w koñcu, zachêcony moj¹
wzglêdn¹ tolerancj¹ (powoli zaczyna³am
sobie uœwiadamiaæ, jak bardzo ci¹gnê³o
od niego wódk¹), porówna³ mnie do
jakiejœ kobiety i zacz¹³ opowiadaæ o
swojej ciotce, która mia³a z ni¹ coœ do
czynienia. Nie zwraca³am zbytniej uwagi
na to, o czym mówi³, tylko zapewnia³am,
¿e siê nie gniewam i stara³am siê nie
myœleæ o tym jego ciekawym zapachu.
Marzy³am tylko, ¿eby w koñcu wysi¹œæ,
„jeszcze tylko jedna stacja...” przewija³o
mi siê ci¹gle w g³owie. Ju¿ powoli
zaczyna³am traciæ cierpliwoœæ do owego
pijaka, gdy znowu zainteresowa³ siê w/w
grupk¹ i da³ mi spokój. Nie powiem, co
siê wydarzy³o potem, bo bardzo szybko,
nie ogl¹daj¹c siê za siebie, wyskoczy³am
na mojej stacji. Jeszcze zanim ruszy³am
do domu, pozwoli³am sobie na g³êbokie i
pe³ne ulgi odetchniêcie – w koñcu na
œwie¿ym powietrzu!

dittchen

CIEKAWOSTKA:
Na niektórych rozk³adach jazdy s¹

wyró¿nione dwie stacje Podkowa
Zachodnia – kierunek: Grodzisk i
kierunek: Milanówek. Nie wierzcie im.
Te stacje (jeœli ju¿ siê uprzeæ do liczby
mnogiej) s¹ oddalone o 10 metrów, a
tory i tak jeszcze przez kolejnych pare-
naœcie biegn¹ równolegle.

Jeszcze jeden tekst o mi³oœci
...bo wy myœlicie, ¿e nikt inny nie ma

prawa do kochania, a nawet jeœli - kobi-
eta istnieje w jednym z dwóch stanów:
„kocha mnie” albo „nie chce mnie”, nie
uznaj¹c w ogóle mo¿liwoœci jej zakocha-
nia w kimœ innym. Zupe³nie  jakby kobi-
ety zakochiwa³y siê wtórnie, na zasadzie
„pokocham go, bo on mnie kocha”.
A mi³oœæ tzw. romantyczna?

Wiersze mi³osne pisane przez
mê¿czyzn zwyk³o siê traktowaæ jako
wyraz wielkiego uczucia. Kobiety?
Niech któraœ spróbuje taki wiersz
napisaæ, a wyzw¹ j¹ od wielbicielek,
idiotek i ³atwych. Romantyczna mi³oœæ
w wykonaniu kobiety zawsze jest
postrzegana jako zauroczenie, zatrace-
nie, zidiocenie... Zawsze sp³ycana do
œlepego uwielbienia.

Mê¿czyŸnie przystoi zakochaæ siê “na
zabój”, pisaæ listy, nie spaæ po nocach,
czekaæ na mi³oœæ i walczyæ o ukochan¹.

Kobiecie po prostu nie wypada choæby
czekaæ, bo zaraz staje siê dramatyzuj¹c¹
wielbicielk¹.

Dla mê¿czyzny cienie œladów
ukochanej mog¹ - a czasem wrêcz siê
tego oczekuje - byæ niemal¿e œwiête.
W przypadku kobiety takie myœlenie jest
infantylne.

Czy kobiety nie s¹ ludŸmi?
(Pozdrowienia od Elizy Orzeszkowej :))

Mi³oœæ to przede wszystkim dojrzenie
w kimœ cz³owieka - i zaakceptowanie
jego (tylko i a¿) cz³owieczeñstwa.
A przecie¿ rzecz¹ ludzk¹ jest kochaæ.
Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e siê kogoœ
kocha, jeœli nie potrafi siê przyznaæ mu
prawa do zwyk³ego zakochania siê
w kimœ - w kimkolwiek!

Powiedzieæ komuœ: “b¹dŸ szczêœliwa
i nie przejmuj siê tym, ¿e ciê kocham”,
a potem odejœæ - jakie to piêkne! Jakie
honorowe! A jakie trudne... Takie

„odchodzenie”
w wykonaniu
kobiet nie jest trak-
towane (i oceniane) w kategorii
wyrzeczenia, ale fa³szu i niesta³oœci
w uczuciach.

Powiedzieæ komuœ: „nie potrafiê ciê
tak do koñca pokochaæ, ale postaram siê,
¿ebyœmy byli szczêœliwi”,  to dobrowol-
nie oddaæ siê œwiêtej Inkwizycji; to
samemu podpaliæ swój stos. A przecie¿
nie tak ³atwo odzwyczaiæ siê od ¿ycia
jak¹œ-tam mi³oœci¹ (choæby niespe³-
nion¹) - nie tak ³atwo z niej zrezyg-
nowaæ.  

Podœwiadomie zak³adamy, ¿e to nie
drugi cz³owiek, ale mi³oœæ  - nasze
wyobra¿enie o niej - jest najwy¿sz¹
wartoœci¹.

A to nieprawda.
(Przynajmniej ja tak s¹dzê...)

Zuzia

Zaloty i Swaty, czyli Wukadki Czêœæ Druga
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Genesis raz jeszcze
Pewnego razu Jasnoœæ postanowi³a

stworzyæ œwiat. Chcia³a powo³aæ do
¿ycia kilka jasnych stworzonek, które
¿y³yby sobie dobrze i szczêœliwie.
Musia³a wydzieliæ im odpowiedni teren.
Z pomoc¹ anio³ów znalaz³a odrobinê
wolnego miejsca. Usunê³a mo¿liwie
najwiêcej ciemnoœci i tchnê³a w ten
obszar powietrze. Wymyœli³a sobie
bowiem, ¿e te nowe istoty bêd¹ oddy-
chaæ w³aœnie czymœ takim. Mia³a ju¿
dok³adny obraz œwiata. Pozosta³o tylko
stworzyæ to wszystko, co ju¿ dawno
tkwi³o w jej myœlach, powo³aæ do ¿ycia.
W mgnieniu oka pojawi³y siê l¹dy
i morza. Jasnoœci bardzo zale¿a³o na
tym, aby œwiat, który tworzy, by³ bardzo
urozmaicony. W nowym œwiecie mia³o
byæ zielono. Jasnoœæ stworzy³a wiêc
roœliny, które mia³y w przysz³oœci
cieszyæ ludzkie oczy. Potem pojawi³y siê
zwierzêta. Cz³owiek mia³ panowaæ nad
nimi, a tak¿e ogarn¹æ je opiek¹. Mia³y
one uczyæ ludzi mi³oœci i poœwiêcenia.
By³o strasznie du¿o gatunków zwierz¹t.
Cz³owiek mia³ za zadanie uwa¿nie je
obserwowaæ i uczyæ siê od nich tego,
czego sam nie potrafi. Nadszed³ w koñcu
dzieñ, w którym powsta³ cz³owiek.
Jasnoœæ powo³a³a do ¿ycia kilku ludzi.
Ka¿dy z nich by³ inny. Mia³ inny kolor
skóry, w³osów, inny kszta³t nosa, ust,
ró¿n¹ d³ugoœæ palców, ró¿ny wzrost,
masê… Ka¿dy mia³ zupe³nie inn¹
osobowoœæ, inny charakter. Jasnoœæ
chcia³a, aby pomimo ró¿nic, tego, co ich
dzieli, ¿yli ze sob¹ zgodnie i darzyli siê
mi³oœci¹. 

Nastêpnie Jasnoœæ usunê³a siê w k¹t.
Stamt¹d chcia³a uwa¿nie obserwowaæ
swoje nowe istoty. Poprosi³a anio³y, aby
specjalnymi ig³ami zrobi³y ma³e dziurki
w pow³oce œwiata. Przez takie dziurki
chcia³a ogl¹daæ ludzi. Nie przewidzia³a
jednak, ¿e powietrze, które rozpuœci³a w
œwiecie bêdzie chcia³o wydostaæ siê
przez te otwory. Musia³a wiêc kazaæ
anio³om naszyæ na nie ³atki, aby powiet-
rze nie mia³o ujœcia. Raz na jakiœ czas
jednak prosi³a je, aby robi³y nowe dziury.
Nie mog³a pohamowaæ ciekawoœci,
z jak¹ przygl¹da³a siê ¿yciu…

Ludzie nazwali te dziury gwiazdami.
Nazwali te¿ wiele innych rzeczy. Bardzo
interesowali siê wszystkim, co ich
otacza³o. Szukali odpowiedzi na pytania,
które z prêdkoœci¹ wiatru rodzi³y siê
w ich ma³ych, œmiesznie ow³osionych
g³ówkach. A ¿e na tyle pytañ nie znali
odpowiedzi, wymyœlali je sobie.

Wkrótce wyobra¿enia ludzkie zaczê³y
mieszaæ siê z rzeczywistoœci¹, przenikaæ
j¹. I ju¿ nie da³o siê odró¿niæ œwiata
stworzonego przez Jasnoœæ od wymys³u
cz³owieka.

Cz³owiek bez umiaru ufa³ zmys³om.
Nimi poznawa³ œwiat. Dotyka³ trawy,
drzew, liœci, w¹cha³ i smakowa³. Gdy po
raz pierwszy po³kn¹³ owoc, niezdrowo
siê zakrztusi³.  Zauwa¿y³ jednak, ¿e
mimo koñcowego, niezbyt przyjemnego
efektu, zjedzenie s³odkiej, soczystej
pi³eczki sprawi³o mu ogromn¹ przyjem-
noœæ. Pokaza³ to innym ludziom.
I wkrótce wszyscy nauczyli siê jeœæ. To
zrodzi³o w nich potrzeby. Nie mogli ju¿
zadowoliæ siê jednym jab³kiem raz na
jakiœ czas. Chcieli wiêcej, i wiêcej... A¿
w koñcu same jab³ka przesta³y im
wystarczaæ. Wtedy po raz pierwszy
cz³owiek zabi³ zwierzê.

Gdy pierwsza kobieta rodzi³a dziecko,
zgromadzili siê wokó³ niej wszyscy
ludzie. Stanêli wko³o i patrzyli na
zupe³nie now¹ dla nich sytuacjê nie tylko
szeroko rozwartymi oczami, ale i ka¿d¹
kropelk¹ potu, które pojawia³y siê jedna
po drugiej na ca³ych ich nagich cia³ach.
Trzêœli siê miotani przera¿eniem, zdzi-
wieniem i bezradnoœci¹ wobec niezna-
nego. Nie wiedzieli, co robiæ, jak siê
zachowaæ. Stali tylko z roz³o¿onymi
rêkoma, bezsilni. Bali siê podejœæ do
wij¹cej siê z bólu kobiety. Myœleli sobie,
¿e to mo¿e jakieœ z³e demony
zaw³adnê³y t¹ piêkn¹ kobiet¹. Wygl¹da³a

ona teraz strasznie, przera¿aj¹co… Jej
twarz by³a niemal¿e purpurowa, ca³a
spuchniêta od ³ez i zmêczenia. Kobieta
krzycza³a trzymaj¹c siê gor¹czkowo za
brzuch.

– Zróbcie coœ do cholery! Nie stójcie

tak, kretyni! –
wyrzuca³a z
siebie s³owa
pomiêdzy jednym jêkniê-
ciem, a kolejnym. Popchniêta impulsem
kobieta przygl¹daj¹ca siê dot¹d bez-
czynnie, podesz³a do rodz¹cej
chwiejnym krokiem. Zimn¹, pe³n¹
dreszczy d³oni¹ dotknê³a jej rozpalonego
kolana. K¹tem oka dostrzeg³a jakieœ
ma³e, œliskie cia³o tkwi¹ce pomiêdzy
nogami kobiety. Wygl¹da³o to zupe³nie
jak maleñka, ludzka g³ówka. Dotknê³a
niepewnie nowego stworzonka.
Zobaczy³a zaciœniête mocno powieki
dziecka. Potem pojawi³ siê œmieszny,
okr¹g³y nosek. Tu¿ za nim wydosta³y siê
ma³e usta, wype³nione wcale nie ma³ym
krzykiem. I ju¿ nied³ugo kobieta trzy-
ma³a niezwyk³¹ miniaturkê cz³owieka.
Maleñstwo by³o œliczne, miêkkie i bar-
dzo delikatne. Kobieta po³o¿y³a
dzieci¹tko na brzuchu matki, z której
nabrzmia³ych piersi wytrysnê³o kilka
kropelek bia³ego p³ynu. Obserwuj¹cy tê
niecodzienn¹ scenê zgromadzeni od razu
skojarzyli tê substancjê ze smacznym,
kozim mlekiem, jakie znali. Dziecko
zaczê³o zlizywaæ ten p³yn z piersi matki.
Wyczerpana kobieta przytrzyma³a swoi-
mi ciep³ymi d³oñmi ma³e, puszyste cia³o.
Koniuszek swojej piersi w³o¿y³a g³êbiej
w dzieciêce usteczka. Poczu³a lekko
³askocz¹ce ssanie. Uœmiechnê³a siê. By³a
strasznie zmêczona d³ugim, bolesnym
porodem. Tak wykoñczona, ¿e nie mia³a
si³, aby wstaæ. Ka¿d¹ czêœæ jej cia³a
przeszywa³ nieprzyjemnie intensywny
ból. Mimo to by³a szczêœliwa. Podoba³a
jej siê ta ma³a, ss¹ca teraz cicho pokarm
z jej cia³a istotka. Poczeka³a, a¿ ma³a
skoñczy jeœæ. 

– Pomó¿cie mi wstaæ. Nie mam si³y,
¿eby samej siê podnieœæ. – powiedzia³a
nastêpnie prosz¹co do œwiadków naro-
dzin. Przyst¹pi³o do niej dwóch wyso-
kich i silnych mê¿czyzn. Unieœli kobietê
i przenieœli j¹ pod roz³o¿yste drzewo –
miejsce jej spoczynku. U³o¿yli j¹ najde-
likatniej jak tylko zdo³ali i przykryli
ciep³ym kocem splecionym z trawy. Jej
ma³ego cz³owieczka po³o¿yli tu¿ obok
i równie ciep³o opatulili.

– Bêdê czuwa³ przy was – zdeklarowa³
siê jeden z mê¿czyzn – przy mnie nie
stanie wam siê nic z³ego. Bêdê siê wami
opiekowa³. 

Tego mê¿czyznê kobieta nazwa³a
ojcem.

Anna Galuhn
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Dostojewskiego „Nietoczka Niezwanow“
„Ta s³aba kobieta, maj¹c trzydzieœci

piêæ lat, by³a matk¹ oœmiorga dzieci (...).
Po urodzeniu ostatniego dziecka (w lipcu
1835 roku) choroba p³uc poczyni³a
gwa³towne postêpy.

Poszczególne momenty tej powolnej
agonii odtworzy³ Dostojewski w swej

nieukoñczonej powieœci „Nietoczka
Niezwanow”, opisuj¹c umieranie swej
chorej na gruŸlicê bohaterki, cichej
i nieszczêœliwej Aleksandry Michaj-
³owny, z³amanej zazdroœci¹ i mœci-
woœci¹ swojego mê¿a.”

To o matce pisarza, z biografii
napisanej przez Leonida Grossmana.
Maria Fiodorowna, o której mowa,
umiera w 1837. Fiodor ma wtedy
zaledwie szesnaœcie lat. Trudne ¿ycie
matki i jej œmieræ wywieraj¹ silny
wp³yw na twórczoœæ pisarza...

„Nietoczka Niezwanow”… W³o¿y-
³am zak³adkê pomiêdzy po¿ó³k³e kar-
tki biografii Dostojewskiego. Zam-
knê³am ksi¹¿kê. Otworzy³am inn¹. Na
stu piêædziesiêciu stronach naryso-
wana by³a pewna historia. Opowieœæ
o skrzypku, wielkim talencie jednej
nocy – obraz z przesz³oœci Dosto-
jewskiego, kiedy to ogromne napiêcie
w œrodowisku literackim przyt³oczy³o
pisarza, zniewoli³o psychicznie.
„Jestem jak zaczadzia³y – pisze
Dostojewski w jednym ze swoich
listów – Nie widzê ¿ycia, nie mogê siê
opamiêtaæ; brak mi czasu na naukê.
Chcia³bym siê jakoœ ustabilizowaæ.
Stworzono mi w¹tpliw¹ s³awê, a ja nie
wiem, jak d³ugo trwaæ bêdzie to
piek³o.”

Dostojewski mia³ talent, wielki dar
pisania. Ale „talentowi potrzebny jest
oddŸwiêk, trzeba, ¿eby go rozumiano,
a zobaczysz, jakie obst¹pi¹ ciê typy,
kiedy siê chocia¿ trochê przybli¿ysz do
celu. Bêd¹ ciê mieli za nic i z pogard¹
bêd¹ patrzeæ na to, co siê w tobie u-
kszta³towa³o za cenê ciê¿kiej pracy,
wyrzeczeñ, niedojadania, bezsennych
nocy. Nie zachêc¹ ciê, nie pociesz¹
przyszli towarzysze; nie wska¿¹ ci, co
w tobie dobre i prawdziwe, lecz ze
z³oœliw¹ uciech¹ podchwyc¹ ka¿dy twój
b³¹d, bêd¹ podkreœlaæ to w³aœnie, co
w tobie b³êdne, to, w czym siê mylisz,
i pod mask¹ obojêtnoœci i wzgardy bêd¹
radoœnie notowaæ ka¿d¹ twoj¹ omy³kê
(jak gdyby ktokolwiek ich nie
pope³nia³!). (...) bêdziesz sam, a tamtych
du¿o; oni ciê szpilkami zak³uj¹.” (frag-
ment „Nietoczki”)

Skrzypek, ojciec tytu³owej bohaterki,
pogr¹¿a w nêdzy nie tylko siebie, ale
i swoj¹ ¿onê, za któr¹ bynajmniej nie
wyszed³ z mi³oœci, oraz córkê, która
kocha³a go œlepo najbardziej na œwiecie,
nie widz¹c w nim ³ajdaka i alkoholika...

Aleksandra Michaj³owna, wspomni-
ana ju¿ we wstêpie, przygarnê³a dziesiê-

cioletni¹ sierotê,
Nietoczkê Nie-
zwanow, pokocha³a jak
w³asn¹ córkê. Szeœæ lat póŸniej, czuj¹c
wisz¹cy nad Aleksandr¹ cuchn¹cy sw¹d
œmierci, nadszed³ czas po¿egnania: 

„– Dawniej by³o przy mnie mnóstwo

ludzi, nie wiesz tego, Nietoczko.
Opuœcili mnie wszyscy, wszyscy odeszli,
niczym widma. A tak na nich czeka³am,

ca³e ¿ycie wygl¹da³am; no, Bóg
z nimi! O, popatrz, Nietoczko:
widzisz, jesieñ siê koñczy; wkrótce
spadnie œnieg: a przy pierwszym
œniegu umrê. Tak. Ale nie martwiê siê.
¯egnaj!

Twarz jej by³a blada i wychud³a; na
policzkach p³onê³y z³owieszcze
krwawe plamy, spieczone od
wewnêtrznego ¿aru wargi dr¿a³y. 

Podesz³a do fortepianu i wziê³a
kilka akordów; w tym momencie
z trzaskiem pêk³a struna i zadŸwiê-
cza³a przeci¹g³a skarga…

– S³yszysz, Nietoczko, s³yszysz? –
rzek³a nagle Aleksandra Michaj³owna
jakimœ uroczystym tonem, wskazuj¹c
fortepian. – Tê strunê zbyt mocno, zbyt
mocno naci¹gniêto; nie wytrzyma³a
tego i umar³a. S³yszysz, jak ¿a³oœnie
umiera dŸwiêk!”

Niedosyt, ogromny niedosyt ka¿e mi
ci¹gle przewracaæ strony „Nietoczki”.
Zima. Œnieg. Pierwszy ju¿ dawno
zosta³ zadeptany. „Wszystko to jak
gdyby mignê³o mi przed oczyma.” –
tak siê koñczy ta nieskoñczona
opowieœæ…       

Anna Galuhn

Maria Dostojewska Fiodor Dostojewski 1882

Gwiazdy na Niebie
Co maj¹ znaczyæ gwiazdy na niebie?
Co maj¹ znaczyæ ludzie w potrzebie?
Co ma oznaczaæ moja niedola?
Co ma oznaczaæ silniejszych wola?

Czym¿e jest dla mnie ludzka nadzieja?
Czym¿e jest wiara, m¹dra idea?
Czym¿e s¹ dla mnie kwiaty na ³¹ce?
Czym¿e s¹ lasy, w grzmocie gin¹ce?
Czy nie ma wyjœcia z tego losu ko³a?
Czy nie ma ujœcia? Któ¿ uciec zdo³a?
Kto uciec chce? Kto sobie podo³a?
Ktoœ nie chce zmykaæ z Ziemskiego sio³a.

Ktoœ szuka prawdy, szuka odpowiedzi.
Ktoœ szuka znaczenia doczesnej gawiedzi.
Nie cz³owiek jeden, sam nikt tu nie jest.
Nie cz³owiek jeden, pomocny gest.

Trzymam siê ¿ycia, kocham je sob¹.
Trzymam siê œmiechu, mi³oœci¹ jest moj¹.
Trzymaj siê ludzi, póki jeszcze stoj¹.
Trzymaj siê siebie, póki s¹ wraz z tob¹. 

ditty
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Wyjêzyczenia
Prof. W. A. £ucznik (fizyka)

• Powiêkszenie jest wielkoœci¹ addyty-
wno – multiplikatywn¹. Przet³umaczyæ
na polski? – chyba nie trzeba.

• Nie patrzcie w laser, bo mu to
szkodzi.

• To nie jest ig³a. To jest by³a szpilka.
Ja jej tylko g³ówkê odci¹³em.

• Pos³ugiwanie siê mê¿czyzn¹ jest trud-
niejsze ni¿ tresowanym lwem. I o wiele
bardziej niebezpieczne.

• Jeœli wszystko odbija, to jest œwiat³o
bia³e, a jeœli wszystko poch³ania, to jest
to œwiat³o czarne. Teraz pañstwo rozu-
miej¹ ró¿nicê miêdzy blondynk¹,
a brunetk¹!

• [rozwi¹zuj¹c zadanie]: Coœ pomno-
¿yæ, podzieliæ, posoliæ, pomieszaæ...

• Nie, no œlimaki to zaiwaniaj¹ tak, ¿e
nie wiedz¹, którêdy do domu wróciæ.

• Bo mi siê ustrój z czym innym
kojarzy... a rozstrój jeszcze z czym
innym.

• Jak temperatura wzrasta do 300K to
rdzenie atomowe zaczynaj¹ siê poruszaæ,
hulaj dusza mówi¹, dyskoteka!

• Ja nie bêdê mówi³, co robi¹ te dwa
elektrony, bo to dozwolone od lat osiem-
nastu.

• Prosimy Pana Sebastiana, ¿eby nam
powiedzia³ do jakiego ³adunku na³ado-
wa³ siê Pan Kondensator.

• Wiecie co to jest myœlenie?... U¿yŸni-
anie tkanki na której rosn¹ w³osy.

• Ja nie bêdê mówi³, jak mia³ na imiê
Pan Izaak, który to wymyœli³.

• [patrz¹c wœciek³ym wzrokiem na
komputer] Co  za drañstwo! Nie chce mi
wyjœæ! Tak to jest... kupujcie telewizo-
ry... szampon z od¿ywk¹ ze
skrzyde³kami...

• Popatrzymy na mamê ziemiê od spo-
du... to niezbyt przyzwoite, ale co tam

• Wskazówka wychyla siê o jednakow¹
iloœæ kressss... [do wskazówki] TY, ty siê
wychylaj, nie kompromituj mnie.

• - Prof.: Kartofle mo¿na kroiæ na
kawa³ki i te¿ wyroœnie.

- Ucz.: Ca³a roœlina?
- Prof.: Nie, liœæ!
• Torus to kie³basa bez pocz¹tku

i koñca.
• Archimedes nie powiedzia³: „Dziœ

wieczorem odkryjê Prawo Archimedesa
i zrobiê to w wannie!”.

• - Prof.: Ten kto nie umie sprawdzaæ
swoich obliczeñ utopi siê w bagnie.

- Ucz.: Toniemy!
• To wam da tak do wiwatu, ¿e rêce

opadn¹... oczywiœcie wasze, przecie¿ nie
moje.

• Grunt to dobre od¿ywianie! A najlep-
sze s¹ jajka na miêkko (...) Do mierzenia
czasu gotowania jajek s³u¿y chronometr
jajcarski.

• Przez trzy punkty mo¿na poprowa-
dziæ nieskoñczenie wiele prostych pod
warunkiem, ¿e proste s¹ dostatecznie
szerokie, a punkty dostatecznie du¿e.

• Ten dolny z tym górnym siê
poch³on¹, ale nie mówcie tak na matem-
atyce, bo to siê fachowo skracaniem
nazywa.

• Te ¿aróweczki s¹ absolutnie identy-
czne, tylko ¿e ka¿da z nich jest inna.

• (kole¿anka): Ja nie rozumiem. Jak
mo¿na mówiæ o k¹cie pomiêdzy cza-
sem...?

• - Prof.: Ta kreda jest do luftu, czyli do
chrzanu.

- Ucz.: To mo¿e ja przyniosê inn¹?
- Prof.: Nie, po co, ja mam kredy mnós-

two... móg³bym jeœæ kredê!
• Punkt matematyczny ma chudoœæ

ca³kowit¹.
• Jak cz³owiek skoczy z wysokoœci

dwóch metrów, to mu siê nic nie stanie
chyba, ¿e jest chory i mu siê poodrywaj¹
flaki.

• - Prof.: W Aleksandrii - co to jest
Aleksandria to wy wiecie? - wybu-
dowano olbrzymi¹ latarniê morsk¹ - co
to jest morze, to wy te¿ wiecie? (...)
Duñski astronom obserwowa³ zaæmienie
jednego z 12 ksiê¿yców Jowisza - kto to
by³ Jowisz to pañstwo wiedz¹... mieszka³
na Olimpie...

- Ucz.: Nie! Na Olimpie mieszka³ Zeus.
Jowisz mieszka³ w Rzymie!

- Prof.: A, taaak. Prawda! I mia³ ¿onê
Heterê!?

- Ucz.: Nie, to by³a Hera - ¿ona Zeusa.
By³a jego siostr¹.

- Prof.: A, Hera i Hetera by³y siostrami.
- Ucz.: Nie!!!
- Prof.: No dobrze, kuzynkami...

Prof. A. Hnydka (biologia):

• Inteligencja – cecha mêcz¹ca.
• To jest taka badziewna dyskusja pod

tytu³em „ Barach³o”!
• [do ucznia] Co Ciê tak sflaczy³o?
• [widz¹c, ¿e kilka osób chce zadaæ

pytanie] Co? Powiedzia³am cztery
s³owa, czas na pytanie?

• Prof.: (patrz¹c przez okno) ...liœcie
lec¹... idzie Pani Profesor Kramek...
niesie banany i precle... bêdzie jeœæ...

Ucz.: A liœcie
lec¹... 

• (...) nosi nazwê
walca osiowego, a w ogóle to dzisiaj
przymarz³am do siode³ka.

• [o koledze] Jakbym by³a jego matk¹,
to bym go bez smyczy i kagañca z domu
nie wypuœci³a.

• Mêski prêcik to jedynie g³ówka!
• No to, co ma porcelana wspólnego

z prosiaczkiem?... Œlimaka!
• Mocz siê wysiusiwa³ otworkiem,

bowiem ka¿dy worek ma otworek!
• Jak siê rozpaskudzicie, to bêdziecie

myœleli, ¿e wszyscy maj¹ rozum.
• [o motylicy w¹trobowej] Ma w w¹t-

robie w³asny k¹cik, co wypije, to zak¹si!
• Wtedy myœlano, ¿e kobieta jest tylko

wylêgarni¹...
• Wedle tej teorii w liszce móg³ rosn¹æ

cz³owiek o nieœmiertelnej duszy. Toæ to
horror!

• Mezoglea to organiczny kisiel. 
• Kr¹¿kop³awy postawi³y na meduzê.
• Dla tasiemca jesteœmy jedynie zabe³-

tan¹ wod¹.
• [o glistach ludzkich] 10 kilogramów

glist... raj dla wêdkarza...
• Kloaka to otwór do wszystkiego.
• Ucz.: Ssaki pochodz¹ od ptaków...
Prof.: Tak... a form¹ poœredni¹ jest

anio³?
• Na razie moj¹ zas³ug¹ jest erekcja

piórnika.
• Œlimak ma jêzyk na pocz¹tku nogi.
• [do rozmawiaj¹cego kolegi] Zamknij

swoje rostrum!
• Czy uwa¿asz, ¿e kapeæ jest symbolem

¿eñskich otworów p³ciowych?
• Niektórzy maj¹ aparat glêdz¹cy, a nie

gêbowy.
• Oczy krêgowców to idiotyzm

ewolucyjny.
• Przypomnê wiêc, choæ to mnie

wkurza, te odnó¿a...
• Czy chcesz powiedzieæ, ¿e

Jagiellonowie przy ka¿dej erekcji
musieli potwierdzaæ przywileje?!

• Nab³onek z m³otem i sierpem nie ma
nic wspólnego!

• Ucz.: A sk¹d tam siê bierze kamy-
czek?

Prof.: Tak, jak koœci... bior¹ siê... nie
trzeba po³ykaæ. 

• Ucz.: Pani Profesor, czy mogê iœæ do
toalety?

Prof.: Tak... w rytmie cza-cza zwiewaj
do klopa...

• Wy¿szoœæ samic i samców jest
wzglêdna. Mo¿na siê zamieniæ.
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Wyjêzyczenia
• Prof.: Samiec musi samicê rozer-

waæ...
Ucz.: A ona siê broni?
P. Prof.: Nie wiem... mo¿e kona

z rozkoszy... 
• Tasiemiec nieuzbrojony nie mo¿e staæ

siê uzbrojonym tak, jak ty nie mo¿esz
byæ gorylem.

• ... jego macica wygl¹da, jak sznur
serdelków.

• Nikt tyle seksu nie u¿yje co tasiemiec,
bo tasiemiec to seksualny odmieniec.

• Z dialogów na przerwie:
- Ucz.: [do kole¿anki] Jesteœ star¹

czarownic¹ z wielk¹, paskudn¹ bro-
dawk¹ na nosie!

- Prof.: Do mnie mówisz?
- Ucz.: [do innej kole¿anki, w innej

sprawie] No a nie?! 

Prof. E. B³ahuta (matematyka)
oraz P. Praktykant

• - Prof.: Co ty tam napisa³eœ? Nie
rozumiem!

- Ucz.: Przepraszam...
- Prof.: Za b³êdy siê nie przeprasza, za

b³êdy siê p³aci.
• O matko, jacy wy jesteœcie niewyedu-

kowani.
• - Prof.: Odezwijcie siê!
- Klasa: ???
- Prof.: Jak nie chcecie do mnie mówiæ,

to bêdziecie do mnie pisaæ!
• - Prof.: Czy wszyscy wszystko rozu-

miej¹?
- Ucz.: Nie, ja nie rozumiem. Bo taki

ci¹gnik, dwa ko³a...
- Prof.: Cztery ko³a ma ci¹gnik!
• Nie wiem, jak chcecie to zadanie

rozwi¹zaæ, ale ja podesz³abym do tego
rzemieœlniczo i bez polotu.

• Czy wy wiecie, co to oznacza?
Przecie¿ nie napisa³abym trzech kropek,
gdyby tam mia³a byæ niespodzianka typu
piêæ.

• - Prof.: Ci¹g geometryczny – dobry
jak ka¿dy inny...

- Ucz.: Móg³bym polemizowaæ.
• - Ucz.: Czy jest zastosowanie tego

wzoru?
- Prof.: Nie, to taka sztuka dla sztuki.
- Ucz.: Czyli tak, jak zwykle.
• Wiêcej rodzajów nawiasów nie znam,

wiêc zmieñmy metodê.
• Nie ma wa¿nego i mniej wa¿nego

spójnika logicznego!
• Tak! Pewnie! Trzeba iœæ z postêpem,

zamiast cztery pisaæ dziewiêæ.

• - Prof.: Jest cztery po szóstce...
- Ucz.: Ale u mnie jest jeszcze

dziewiêæ, wiêc siê zaokr¹gla do piêæ!
- Prof.: No co ty?

• To bardzo dobry pomys³, ale fragment
rozwi¹zania jest chyba bez udzia³u two-
jej œwiadomoœci.

• - Ucz.: Co to znaczy ortogonalny?
- Prof.: Czy wy siê uczycie choæ trochê

angielskiego?
- Ucz.: Yes...
• Punkt przeciêcia tych dwóch, to jest

wierzcho³ek jeden.
• Praktykant: Punkt P mamy gdzieœ...
• Praktykant: Okr¹g o ujemnym

promieniu jest wpuk³y.
• - Prof..: Co teraz robimy?
- Ucz.: Wykwadratujmy to...
- Prof.: Ja ciê zaraz wykwadratujê!
• Zakujmy x w modu³!
• - Prof.: Jak ustaliæ punkty przeciêcia?
- Ucz.: Uk³ad równañ.
- Prof.: Ale jak?
- Ucz.: Narysowaæ klamerkê!?
• Praktykant: To jest ± pierwiastek

z tego ch³amu!
• - Prof.: Dlaczego nie otrzymaliœcie tej

postaci?
- Ucz.: Bo my d¹¿yliœmy do jednej

zmiennej.
- Prof.: A co ja robiê [spojrzenie na

zegarek] od dziesiêciu minut!?
• Jak siê pomylê to mnie poprawicie...

jak zwykle.
• - Prof.: Dokoñczyliœcie zadanie

z lekcji?
- Ucz.: Ale Pani Profesor, nie trzeba

by³o...
- Prof.: No, na pewno! Tak mówi³am:

Nie róbcie tego dzieci, bo siê zmêczy-
cie?!

• Napiszemy dwa rozwi¹zania, ¿eby
nie by³o, ¿e nie umiemy pierwiastkowaæ.

• - Prof.: Pos³ugiwanie siê dowodem
indukcyjnym w tej sali (014) ma chyba
sens?

- Ucz.: Nie, tym razem nie rozumiem
dowcipu...

• - Ucz.: Mam pomys³ nie do odrzuce-
nia. Pomnó¿my te równania obustronnie
przez „0”. Stracimy, co prawda, kilka
rozwi¹zañ...

- Prof.: Œwietnie! Otrzymamy wtedy
p³aszczyznê, ale gdzieœ ten okr¹g tam na
pewno bêdzie!

• - Ucz.: Ja nie chcê sugerowaæ, ¿e Pani
Profesor zrobi³a b³¹d przy przepisywaniu
zadania, ale ta ciêciwa nie ma z elips¹
¿adnego punktu wspólnego...

- Prof.:
Mog³aœ sobie
poprawiæ!

• [zadaj¹c pracê domow¹] Proszê nie
p³akaæ, proszê przepisywaæ!

• Nie to, ¿ebym ja by³a antyglobalistk¹,
ale co to w ogóle za sformu³owanie:
„ekstremum globalne”?

• Zadanie obierzemy z fizyki... obierki
wyrzucimy do kosza...

• Ta parabola po³o¿ona jest wierzcho³-
kiem w górê.

• Z tego zadania wynika, ¿e pokrywka
to nie jest to samo, co dno.

• - Prof.: Czy zbadaliœcie monotonicz-
noœæ tej funkcji?

- Ucz.: Nie...
- Prof.: No tak, jasne. Po prostu

wszyscy dobrze siê bawi¹!
- Ucz.: Chyba tak powinno byæ!?
• Ucz.: To wyjdzie bardzo ³adny

piêtrusek... a to po prawej, to jakiœ niez-
najomy...

• - Prof..: Nawias nie wiem po co...
- Ucz.: Dla wprawy!
• Przewa³kowaliœcie ten przyk³ad w

domu, wiêc czujecie do niego lekkie
obrzydzenie, ale rozwi¹¿my go raz
jeszcze.

• - Ucz.: to wejdzie...
- Prof.: Jak ju¿ wejdzie, to nie zejdzie i

to przestanie byæ funkcj¹.
• Wyprowadzimy ten wzór w sposób

nielegalny.
• Niewa¿ne, czy dowód jest poprawny,

czy nie. Wa¿ne, by by³ przekony-
wuj¹cy...

• To jest ksi¹¿ka dla mniej ambitnych
studentów z politechniki... dowody bez
twierdzeñ...

• [stoj¹c na koñcu sali, do kolegi pod
tablic¹] Trochê za du¿e piszesz te litery,
bo ja jeszcze st¹d widzê!

• [do nowego kolegi] Czy tam sk¹d
przyszed³eœ uznawano nawiasy? Bo
mnie uczono, ¿e pisze siê „ ·(-...)”.
Zreszt¹, co to jest „· -”? Alfabet
Morse’a?

• -Prof..: Micha³! Do tablicy!
- Micha³: Ale ja ju¿ by³em...
- Prof.: Ja te¿ ju¿ by³am!
• Wykres obni¿ymy w dó³. 
• S³usznie! Zawsze lepiej wiêcej rów-

nañ ni¿ mniej!
• Gdyby „a” by³o równe „r/2”, to ten

prostok¹t by³by odcinkiem, a nie
trójk¹tem.

zapisa³a Ewa Niziñska
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Krótki Nibyesej o Ciszy i Wietrze
Zaczê³o siê to od zwyk³ego s³uchania

ciszy. Niczego innego. Po prostu, po
powrocie do domu, zamiast robiæ lekcje,
ogl¹daæ telewizjê czy s³uchaæ radia
siada³em na ³ó¿ku. Zazwyczaj, choæ nie
zawsze zas³ania³em przedtem ¿aluzje
i w³¹cza³em ma³¹ naro¿n¹ lampkê.
I wtedy siê zaczyna³o. Potrafi³o trwaæ
nawet po kilka godzin, ale owszem
przyznajê nierzadko trwa³o tylko krótk¹
chwilê, a nastêpnie znika³o. Nie mówiê
tu o jakiœ wizjach czy narkotycznych
obrazach. Nie! Nie popada³em w stan
Nirwany. Nadal pozostawa³em w swoim
ciele, wiedzia³em gdzie jestem i co siê w
danej chwili dzieje. Pokój jednak
wype³nia³o coœ niezwyk³ego. Potê¿nego,
wszechmocnego, wszechw³adnego, a za-
razem ulotnego niczym cisza, której
przecie¿ by³o tworem.

Czy ja jestem wariatem? Byæ mo¿e,
choæ nikt tego jeszcze nie stwierdzi³.
Wiem jednak, ¿e te krótkie, czasa-
mi d³u¿sze momenty kiedy siedzia³em
sam ze sob¹ w pokoju, wpatrzony
w œcianê i obcuj¹cy z cisz¹ da³y mi
wiêcej ni¿ niejedna rozmowa.

Nie, w ciszy nie odnalaz³em swego
powo³ania, swego celu, sensu ¿ycia. W
œcianie nie zobaczy³em jak wielu
przedemn¹  jakiœ niezwyk³ych obrazów
przysz³oœci, ani nawet teraŸniejszoœci.
Wokó³ mnie nie kr¹¿y³y jakieœ bia³e figu-

ry, nie s³ysza³em ¿adnych szeptów, nie
czu³em zimnych dotyków d³oni. 

Nie!
Œciana zawsze by³a tylko bia³ym frag-

mentem muru, a jedyne zimno by³o zim-
nym wiatrem wpadaj¹cym przez nie-
domkniête okno.

Byæ mo¿e wyda siê to dziwne, ale
podczas tych „seansów” nie zrozu-
mia³em tak¿e tego czym jest sama cisza.

Choæ zadawa³em jej pytania,
Choæ próbowa³em rozmawiaæ,
Choæ stara³em siê jej dotkn¹æ, 
Ona nigdy nie odpowiada³a...
Nie poruszy³a siê. Nie zdradzi³a miej-

sca swego pobytu.
Uzna³em j¹ za swego najwiêkszego

przyjaciela. Który nie zdradzi, a wys³u-
cha. Tylko nie odpowie.

Tak by³o do czasu wakacji.
Wtedy sta³o siê coœ, czego siê nie

spodziewa³em, a co tylko utwierdzi³o
mnie w przekonaniu, ¿e jest ona czymœ
niezwyk³ym.

Wróci³em z wycieczki, by³a noc, inni
spali na dworze, by³em chory wiêc
wlaz³em do namiotu. Zapali³em lampkê,
zamkn¹³em wejœcie i u³o¿y³em siê do
snu. 

I ona tam by³a. Jednak nie ona.
Ona, tylko ¿e zupe³nie inna. Z zu-

pe³nie inn¹ histori¹, inn¹ osobowoœci¹,
innym sposobem bycia. I innym, choæ

tym samym imieniem: cisza.
O co innego j¹ pyta³em,
O czym innym próbowa³em rozma-

wiaæ.
Kogo innego dotkn¹æ.
I tylko ona wci¹¿ by³a taka sama, choæ

inna...
Polubi³em j¹. Kto wie, czy nie bardziej

ni¿ ciszê. Dlaczego? Bo by³a czymœ
innym. Tym samym, choæ tak odmien-
nym. Jej nigdy nie poj¹³em i poj¹æ
pewnie nie zdo³am.

I nigdy te¿ nic nie powiedzia³a.
Cisza, ta pokojowa, jest zmieniona.

Od czasu, gdy jej o ciszy
opowiedzia³em. Przekaza³em. Chce siê
wyrwaæ. Czujê to. J¹, je – poznaæ! Swoje
siostry, braci! Z nimi porozmawiaæ.
Przestaæ s³uchaæ. Zacz¹æ mówiæ, krzy-
czeæ, Wrzeszczeæ. Dusi siê tu. Umiera.
A jednak nie odchodzi... Ja jej na si³ê nie
trzymam. Otwieram drzwi, okna... Leæ!
Uciekaj! OdnajdŸ ich!

A ona nie chce.
Czuje ¿al. Jej i mój. ¯al mi przyja-

ciela. Jej chyba ¿al mojego przyjaciela.
I teraz wiem jedno: Cisza te¿ ma sw¹

historiê, a co wa¿niejsze:
Cisza to nie zawsze Cisza.

- ¯egnaj Ciszo mój przyjacielu -
szepcze cicho w³¹czaj¹c radio...

A. 

A œmiech to zdrowie
Kiedyœ ludzie ¿yli sobie spokojnie, nie

bali siê obcych spojrzeñ, ogrodzenia
stawiali, by dzikie zwierzêta nie wdar³y
siê do ich domostw.

Sz³am ulic¹ miasta – miejsk¹ ulic¹ –
i patrzy³am w te wszystkie przeszklone
witryny. Patrzy³am na nie twarz¹
w twarz. Wszystkie szeroko uœmiech-
niête, zia³y swoimi rozwartymi paszcza-
mi, szydzi³y ze mnie: „A, nie chcesz
podejœæ? Rzuæ no okiem, jakie mam
przecudne zêby...”

Zêbiska przebrzyd³e, wabi¹, mami¹,
udaj¹, naœladuj¹. Gdy patrzê w te jamy,
na oœcie¿ otwarte i czekaj¹ce na swój
³up, który wpe³znie do œrodka
nieœwiadomy swej zguby, bêd¹cej ju¿
faktem dokonanym – nachodzi mnie ta
bezsilnoœæ.

Bezsilnoœæ, jak celnie i starannie
wymierzony prawy prosty, uderza mnie
w twarz, obna¿a i poni¿a, krzyczy z roz-
paczy: „Patrz! To ju¿ siê sta³o! Nic ju¿
nie zmienisz! Atmosfera jest zatruta,

wszystko ginie, cz³owiek gubi siê sam w
sobie.”

Tak. Doko³a naszych domostw nadal
budujemy mury. Chronimy siê przed
dzikimi zwierzêtami i dzikimi spojrze-
niami. Nastawiamy siê na ofensywn¹
defensywê. Boimy siê
porównañ, jêzyków,
które pluj¹ jadem
i rani¹ nas od œrodka.
Stawiamy wokó³ siebie
barykadê stereotypów
i modlimy siê, by ktoœ
j¹ prze³ama³ za nas, dla
nas, byœmy mogli
uwierzyæ, ¿e ktoœ ma
jednak si³ê.

¯yjemy w samotnoœ-
ci, obawiaj¹c siê ludzi.
¯yjemy w T³umie,
a czujemy siê tam obco. Te stereotypy
pozwalaj¹ nam u³atwiæ sobie ¿ycie. Nie
musimy siê mêczyæ rozpoznawaniem
postaci. A na co narzekamy? Na samot-

noœæ, szaroœæ
i przeciêtnoœæ.

P e r f e k c y j n y
jêzyk, którym pisane s¹ artyku³y w gaze-
tach. Idealne zestawienia obrazów, trafi-
aj¹ce prosto do podœwiadomoœci. Czysty

styl, skrywaj¹cy nasze
skazy i bóle. Neologizmy-
eufemizmy przypieraj¹ce
do muru swoj¹ „oczywis-
toœci¹”.

Historia posz³a naprzód
nie pytaj¹c nas o zdanie.
Ewolucja T³umu biegnie
w przysz³oœæ z nieub³agan¹
si³¹, coraz szybciej i szyb-
ciej, taranuj¹c albo
wznosz¹c ma³e jednostki,
staraj¹ce siê wybiæ.

Kiedy T³um siê rozpad-
nie, Cz³owiek zaistnieje.

Hahahahahahahahahahahaha...

dittchen
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Komentarz πerwszaka
Ja te¿ d³ugo myœla³em nad zdaniem

Jose Ortegi y Gasseta, na szczêœcie nie
musia³em robiæ tego na ocenê... Poruszy³
mnie tekst Natalii o wybitnych jednos-
tkach,  przeciêtnych i banalnych masach.
Na pocz¹tku myœla³em nawet podobnie
jak ona, ale póŸniej zada³em sobie
pytanie: Dlaczego mamy byæ szarzy i
banalni? Czy naprawdê jesteœmy tacy
trywialni?

To wybitni i wybrani kieruj¹ œwiatem
i to oni nam narzucaj¹ jacy mamy byæ.
Dla nich nie liczy nikt poza nimi samymi
(ewentualnie ich mamon¹). My jesteœmy
tylko po to, by lœnili na naszym tle, dlat-
ego narzucaj¹ nam bezbarwnoœæ. Ale
przecie¿ tak nie musi byæ. Nie musimy
znosiæ filozoficznych tekstów
„Gassetów” którzy wmawiaj¹ innym, ¿e
s¹ szarzy i banalni. Mo¿e to w³aœnie oni
tacy s¹, bo nie potrafi¹ dostrzec tego, ¿e
masa wcale nie jest bezbarwna i prze-
ciêtna. Ja, gdy patrzê na innych, nie
widzê w nich banalnoœci, pustych myœli,
nijakoœci ich ¿ycia i wstydu za to. Ludzie
to dla mnie niezliczona liczba indywidu-
alnoœci, bynajmniej nie trywialnych
i pustych w œrodku. Ka¿dy jest inny,
ka¿dy ma coœ, czym mo¿e podzieliæ siê z
innymi. Nie ma na œwiecie ludzi banal-
nych! Ka¿dy z nas jest innym odcieniem
¿ycia, a nie szarym mato³em. Oczy-
wiœcie, je¿eli bêdziemy zapatrzeni w
wybitne osobistoœci, wci¹¿ zazdroszcz¹c
im kariery, splendoru i zaszczytów, to

bêdzie nam siê wydawa³o, ¿e ¿yjemy
w pustej nijakiej rzeczywistoœci i ¿e tacy
te¿ jesteœmy. Ale wystarczy opuœciæ
trochê ni¿ej g³owy. Wystarczy zauwa¿yæ
innych ludzi. Ja tak ¿yjê (albo staram siê
tak ¿yæ) i wcale nie uwa¿am siê za banal-
nego, przeciêtnego osobnika. Nie
zamykajmy siê w szaroœci stworzonej
przez nielicznych „wybitnych” albo
przez nas samych. ¯eby poczuæ, ze nasze
¿ycie ma sens nie trzeba „upijaæ siê do
nieprzytomnoœci tanim winem, zaduszaæ
siê pod³ymi papierosami i na narkoty-
cznym g³odzie nazywaæ kie³basê swoj¹
matk¹”. Nie mogê zagwarantowaæ
prze¿ycia nirwany czy otarcia siê o abso-
lut, ale myœlê, ¿e na to ka¿dy z nas ma
jeszcze czas. 

Nie wiem czy moje s³owa trafiaj¹ do
choæby ma³ej czêœci z was, zw³aszcza, ¿e
ca³oœæ zalatuje wypracowaniem. Oto
tekst napisany do piosenki zespo³u
Myslovitz , który odda to, co chce
przekazaæ:

Nie poddaj siê, bierz ¿ycie jakim jest
I pomyœl, ¿e na drugie nie masz szans

Po co ten stres, myœlisz, ¿e nie masz nic
Ka¿dy ma – nawet Ty

Czasem trzeba to po prostu znaleŸæ
Mi³oœæ, noc i deszcz, ¿ycie te¿ 

Dla tego warto staraæ siê
Powiedz, czy naprawdê nic nie jesteœ

wart

ZnajdŸ to w
sobie, tak

Nie poddaj siê, bierz ¿ycie jakim jest
I pomyœl, ¿e na drugie nie masz szans

...
Pope³niaj b³êdy i naprawiaj je
Gdy dotkniesz dna odbijaj siê 

Wykorzystaj czas, drugiego ju¿ nie
bêdziesz mia³

Nie poddaj siê, bierz ¿ycie jakim jest
I pomyœl, ¿e na drugie nie masz szans

Odetchnij wiêc, zastanów siê
ZnajdŸ jego sens, bierz ¿ycie takim,

jakie jest
I ci¹gle szarp, i zmieniaj je

Przed siebie idŸ, bierz ¿ycie takim, jakie
jest

I zmieniaj je, i ci¹gle walcz, przed
siebie idŸ

To jednostki wybitne narzucaj¹ nam
przeciêtnoœæ, banalnoœæ mimo, ¿e tak nie
jest. Tak naprawdê to my jesteœmy
wybitni. Ka¿dy jest inny, ka¿dy ma coœ,
czym mo¿e siê podzieliæ z innymi, ka¿dy
z nas nosi w sobie inny odcieñ ¿ycia.
Nikt nie jest pospolity, bezbarwny, pusty
– wystarczy dostrzec to w innych lu-
dziach.

Artur

Przygotowanie do ¯ycia w Spo³eczeñstwie Socjalistycznym
Regulamin szkolnej sto³ówki

1. Wszyscy jedz¹ to samo.
2. ¯ywnoœæ jest na kartki.
3. Aby otrzymaæ jedzenie, trzeba staæ
w kolejce.
4. Wszyscy s¹ równi, wiêc dostaj¹ po
równo.
5. Punkty 3 i 4 nie dotycz¹ osób uprzy-
wilejowanych. Tylko na ich stoliku mog¹
staæ przyprawy.
6. Wszyscy jedz¹ razem, buduj¹c poczu-
cie równoœci i braterskoœci. Ka¿dy wie,
co je s¹siad.
7. Sztuæce s¹ aluminiowe w obawie
przed dywersj¹ (kradzie¿¹) przez ele-
menty reakcji.
8. Sto³ówka jest dla nas sprawdzianem
praktycznych ¿yciowych umiejêtnoœci.
9. Codziennie jest jedno smaczne danie
(do wyboru). Wybieramy je z menu.

10. Jedzenie jest zawsze smaczne
i przyrz¹dzone w sposób higieniczny.
Jest go du¿o.
Kolejki s¹ krótkie, posi³ki wydawane
szybko, a krzese³ zawsze starcza dla
wszystkich.

Uwagi i uzupe³nienia do regulaminu:

pkt 6 – usuniêto wyraz „solidarnoœæ“
zastêpuj¹c go s³owem „braterstwo“.
pkt 7 – dawniej sztuæce by³y „przyz-
woite“, ale by³y kradzione przez agen-
tów kontrrewolucji.
pkt 8 – „¯yciowe umiejêtnoœci“ to np.
„po¿yczenie“ sobie czyjegoœ krzes³a,
zatrudnienie kolejkowego „stacza“, lub
po prostu wepchniêcie siê do kolejki.
pkt 9 – z menu na ka¿dym stoliku
zrezygnowano z powodów takich, jak
w pkcie 7. Ponadto zaleca siê nie u¿ywa-
nia w jad³ospisie s³owa „hamburger“,
jako wysoce niew³aœciwego. Banany
i inne owoce tropikalne s¹ sprowadzane
ze Zwi¹zku Radzieckiego.
pkt 10 – pkt. 10 jest prawdziwy.

Prezes
przedruk z:
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Natalko!
Twój tekst mn¹ wstrz¹sn¹³.
Czujê ogromn¹ autentycznoœæ twoich s³ów. Wiem ¿e to

wszystko, co napisa³aœ, czujesz naprawdê.
Podzia³ na ludzi wielkich i masy jest tylko jedn¹ z wielu

fa³szywych szuflad jakie siê powszechnie stosuje. Piszesz
o sobie, i¿ nale¿ysz do tego ca³ego ciemnego pospólstwa... 

Prawdziwy jest jedynie podzia³ na ludzi szczêœliwych
i nieszczêœliwych. Tylu ludzi nazywanych „wielkimi“, czy to
przez siebie, czy to przez innych, ca³e ¿ycie by³o nieszczêœli-
wymi, nie mog¹c zrealizowaæ postawionych sobie norm,
wymagañ, idei...

Pos³uchaj Tuwima (wiersz „Et arceo...“):

Odi profanum vulgus. Koœció³ czy kawiarnia,
Republika czy kino, wiec szewców czy armia,
Naród, gmina, rodzina, uczelnia, czytelnia –
Wszystko chaos i zgroza, i pustka œmiertelna.
I w tym hucznym stuleciu tyrañskiej wspólnoty,
Œród g³upich wielkorz¹dców i têpej ho³oty,
Gdzie patos lwi rozdyma mrówcz¹ krz¹taninê,
Gromadz¹c ludzkoœæ w nudn¹, mieszczañsk¹ rodzinê.
Gdzie pustego koœcio³a krzykliwi papierze
Na gruzach Babilonu – babiloñskie wie¿e
Wznosz¹ poœród szwargotu wyszczekanych maszyn,
A chciwa czerñ szpieguje samotnoœæ serc naszych,
A w tym wieku rozj¹trzonym, wydêtym, okrutnym –
Przechodzê, mijam, milczê: obcy, zimny, smutny.

Odi profanum vulgus et arceo, czyli „nienawidzê ciemnego
pospólstwa i odpycham je“... Wielu ludzi widzi i czuje tak dziœ
œwiat, ja sam tak nieraz patrzy³em. Ale czy prawdziwoœæ uczuæ
œwiadczy o tym, i¿ maj¹ one sens? Czy gdybym zakocha³ siê,
dajmy na to, w lokomotywie spalinowej, zacz¹³bym pisaæ aut-
entyczne, bogate i piêkne wiersze na jej temat, to samo sedno
uczuæ – mi³oœæ do lokomotywy spalinowej – nie by³oby nadal
kretyñskie i idiotyczne? Takowo¿ patrzê dziœ na Tuwima
i wielu innych twórców (Stachurê? Vonneguta?) – tak, moi
drodzy, wasze œwiaty s¹ piêkne, s¹ one autentyczne emocjon-
alnie, ale nie s¹ autentyczne w sensie obiektywnym, a niszcz¹
radoœæ ¿ycia – przeto je odrzucam, nie dam siê wam po¿reæ! 

Jakiœ czas temu dobieg³ do mnie przez otwarte okno frag-
ment rozmowy dzieci id¹cych ulic¹: „Powiedzieæ wam po co
¿yjê? ¯yjê po to, ¿eby ¿yæ!“ – powiedzia³a z pe³nym przeko-
naniem (i t¹ dzieciêc¹ autentycznoœci¹!) bli¿ej nieokreœlona
dziewczynka. I oto chodzi. Wygra³a pani g³ówn¹ nagrodê w
teleturnieju „¯ycie“.

Nie przeskoczymy p³aczu, œmiechu, dyskotek, robienia
kupy, seksu, œmierci i tego wszystkiego, co jest dla cz³owieka
naturalne. Zatem po co próbowaæ skakaæ? Gdy rozbicie siê
o mur rzeczywistoœci (ludzkiej, a nie brutalnej) jest pewne,
wolê nie rzucaæ siê samostraceñczo bez sensu, tylko zostaæ w
domu i obejrzeæ na wideo jak¹œ absurdaln¹ komediê z Leslie
Nielsenem popijaj¹c winem domowej roboty.

Kim s¹ „wielcy“ ludzie? Œwiat rz¹dzi siê statystyk¹, gaus-
sowskim rozk³adem prawdopodobieñstwa. Najwiêcej jest prze-
to ludzi œrednich – intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie, itd.
Zaœ im dalej – w obie strony! – od œredniego natê¿enia
jakiejkolwiek cechy, tym ludzi o danym natê¿eniu cechy jest
mniej. Wielkich geniuszy oraz wielkich g³upców jest zatem

najmniej – i tyle samo. Ponadto
statystyka nie zajmuje siê szczegó³ami,
fenomenologi¹. Czy gdyby ktoœ w
dzieciñstwie zmieni³ losy Einsteina lub Napoleona, œwiat by³by
inny? Nie. Wprawdzie szczegó³y rzeczywistoœci by³yby dziœ
trochê inne – ale rozk³ad statystyczny nie zajmuje siê
szczegó³ami, tylko tym, co i w jakim stopniu prawdopodobne
jest. Dowody, na to, ¿e procesy w ludzkoœci s¹ statystycznie
s³abo zale¿ne od ich noœników – jednostek? – a) Kilka tygodni
po Einsteinie, niezale¿nie od niego, Poincare opublikowa³
Szczególn¹ Teoriê Wzglêdnoœci. b) Wspó³czesn¹ mechanikê
kwantow¹ niezale¿nie sformu³owali Schrödinger i Heisenberg.
c) W latach trzydziestych XX w. ca³a Europa (prócz Francji
i Czechos³owacji) by³a antysemicka w nastrojach i totalitarna
w sposobach rz¹dzenia. Hitler te¿ nie by³ niczym specjalnym.
I tak dalej...

A ci „wielcy“? – No có¿... Spytajmy siê panów Gasseta,
Witkacego, Vonneguta, Stachury, Wojaczka, Kaczmarskiego,
Wysockiego i wielu wielu innych, czy byli szczêœliwi? Nie?...
O jak mi przykro... To ju¿ chyba wiem po co te bajeczki
o wielkoœci... To, ¿e siê w wyniku przypadku otrzyma³o pewn¹
cechê (np. silne emocjonalne odczuwanie œwiata, albo wysok¹
inteligencjê) odbiegaj¹c¹ od statystycznej normy, œredniej, nie
znaczy wcale, ¿e siê jest cacy, a inni be. 

To co przedstawia wiêkszoœæ, zawsze bêdzie œrednie, bo to
jest definicja œredniej!

W czym zreszt¹ mia³aby tkwiæ wielkoœæ? Sk¹d tu siê bierze
wartoœciowanie? Rozumiem, ¿e dzieci w piaskownicy mog¹
siê licytowaæ na babki z piasku, ale ¿eby siê doroœli ludzie
robili to samo? Dlaczego wartoœciowanie ludzi wed³ug liczby
piegów czy rozmiaru czaszki uznamy za kretyñskie, ale
wartoœciowanie ze wzglêdu na liczbê IQ, czy te¿ intensywnoœæ
prze¿ywanych emocji, za równie kretyñskie nie uznamy, skoro
i to i to nie jest zale¿ne od woli ocenianego cz³owieka, lecz od
wypadkowej wp³ywów zewnêtrznych?

No ale jasne – od dzieciñstwa tresowani przez bzdurny œwiat
idealistycznych bajek, niektórzy z nas nie zrzucaj¹ z siebie tego
baga¿u i nadal wartoœciuj¹ u¿ywaj¹c nierealnych, nierzeczy-
wistych norm. Norm kretyñskich, bowiem nieosi¹galnych, nie-
ludzkich. Bo ludzk¹ jest w³aœnie u³omnoœæ, przemieszanie
patosu z prymitywnoœci¹, ale przede wszystkim z normalnoœ-
ci¹, z norm¹, ze œredni¹, bo – jeszcze raz i tak a¿ do znudzenia
– œrednie jest powszechne z definicji!

Istotnie, s¹dzê, ¿e nale¿y podejrzewaæ zgubny wp³yw bajek.
Przedstawiony jest w nich szalenie uproszczony i nieprawdzi-
wy model œwiata. Ten model wpaja siê (koduje) m³odej
i niedoœwiadczonej sieci neuronowej – dziecku. Czyni siê to
przy silnej stymulacji emocjonalnej, co powoduje mocne
zakodowanie. Upraszczaj¹c model rzeczywistoœci czêsto
upraszcza siê model (zakres) dozwolonych doznawanych
uczuæ („b¹dŸ zawsze dobry“, bla bla bla...). Jest to pu³apka –
przetwarzania, odczuwania wg okreœlonych schematów. 

Niektórym z nas trudno jest zidentyfikowaæ siê z jak¹œ
ca³oœci¹, bo jest tyle ró¿nych nawzajem sprzecznych ca³oœci,
a przecie¿ ka¿da z nich jest wewn¹trz tak spójna, taka
emocjonalnie prawdziwa. Ale przecie¿ to, ¿e ktoœ doznaje,
prze¿ywa coœ, w sposób g³êboki i autentyczny, nie znaczy, ¿e
to coœ jest naturalne i sensowne (tak jak mi³oœæ do pieca hut-
niczego). 

verte →  
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Pies Paw³owa naprawdê autentycznie œlini³ siê, gdy dzwo-

niono dzwonkiem.Dzwonienie dzwonkiem nie jest naturalne
dla psa. Podstawowe pytanie brzmi: czy mu lepiej? Ja myœlê,
¿e lepiej by³oby przestaæ dzwoniæ tym dzwonkiem i po prostu
daæ mu jeœæ.  

Dzwonami koœcielnymi idea³ów te¿ mo¿na by przestaæ
dzwoniæ. No, ale tak ma³o jest w naszej kulturze wzorców
ludzi którzy byli by po prostu ludŸmi, zaœ tak du¿o jest tych
wszystkich Wielkich Oszo³omów, co to Kochali Matkê,
Ojczyznê, Kochankê, albo te¿ Wierzyli, albo znowu¿ W¹tpili,
ewentualnie Zbawiali Œwiat i tak dalej...

Przez te dwanaœcie lat obowi¹zkowej edukacji (nieraz wspo-
maganej odpowiednim „wychowaniem“ w domu) ludzie
zmuszeni s¹ zasymilowaæ z kultury tyle bredni, tyle chorych,
kretyñskich i wypaczonych postaw, tak rzadko siê spotyka nor-
malnych ludzi w literaturze, ¿e rzeczywiœcie, nie nale¿y siê
dziwiæ, i¿ nastêpuje w naszych g³owach przesuniêcie lub     te¿
zaburzenie poczucia tego co jest normalne, typowe. No i jest
te¿ efekt pierwszego wra¿enia: jeœli wystajê poza œredni¹
w emocjonalnoœci, b¹dŸ te¿ w intelekcie, to bywa tak, ¿e musi
min¹æ sporo czasu, abym trafi³ na coœ (kogoœ), co (kto)
odpowiada wysokoœci natê¿enia mojej cechy. Wtedy te¿ pijê z
tej studni tym d³u¿ej, im d³u¿ej by³em na pustyni. A je¿eli trafi-
am wreszcie na g³êbokie uczucia, lecz s¹ one przesycone
czerni¹, beznadziejnoœci¹, albo te¿ np. idealizmem? Wchodzê.
Có¿... to, i¿ siê wst¹pi³o w bagno, zauwa¿a siê post factum.
Czasami post mortem.

Ró¿norodnoœæ jest podstawow¹ metod¹ uchronienia siê
przed kraks¹: czy to ró¿norodnoœæ genetyczna w obrêbie
gatunku, czy to wewnêtrzna ró¿norodnoœæ cz³owieka, czy to
ró¿norodnoœæ upraw na tym samym polu, czy te¿ – wreszcie! –
ró¿norodnoœæ doznañ i wra¿eñ w ¿yciu. Ascetyzm, idealizm,
ró¿ne postawy typu „wszystko albo nic“ s¹ szalenie destrukty-
wne poprzez swoj¹ zerojedynkowoœæ: gratyfikacja albo death.
Brak istnienia poziomów poœrednich jest czynnikiem, który
mo¿e rzucaæ jednostki wci¹¿ z nieba do piek³a i z powrotem,
przy czym z obserwacji wynika, ¿e jednostki takie zazwyczaj
siedz¹ w piekle. A przecie¿ nie jesteœmy ani z piek³a, ani
z nieba, tylko z ziemi – i tu nasze miejsce: w fizycznej, psy-
chicznej i bio- ró¿norodnoœci.

Do cholery! Nie trzeba dusiæ, niszczyæ siebie (pod³ymi
papierosami, tanim winem i na narkotycznym g³odzie), by
myœleæ, czuæ, oddychaæ, ¿yæ! To s¹ Wielkie Œciemy serwowane
nam przez kulturê, za którymi jest nam tak ³atwo pod¹¿yæ,
bowiem nie dane jest nam ogl¹daæ alternatyw. Na palcach
dwóch r¹k zmieszczê moich znajomych, wewnêtrznie
bogatych, którzy umiej¹ ¿yæ po ludzku, normalnie, nie dr¹¿¹c
krecich korytarzy w mrocznym bagnie nierealnych œwiatów.
Dlaczego tak ma³o? Bo reszta (w tym i ja, nie ma co kryæ)
posz³a tropem na który naj³atwiej (najprawdopodobniej) by³o
trafiæ, a trop ten wiedzie na manowce. Cudne manowce?... Nie.
Przepaœæ. Otch³añ. Zamiast wzlotu, nirvany – upadek. Myœlisz,
¿e ci wszyscy wielcy twórcy wzlecieli? Ani trochê. Oni
upadali, coraz ni¿ej i ni¿ej. A ¿e uwa¿ali co innego? Có¿... gdy
siê szybko leci, to czêsto nie wie siê, czy w górê, czy w dó³.
Spytaj pilotów. Zw³aszcza tych, co pikowali. Zreszt¹, gdy jest
siê lemingiem, widzi siê tylko lemingi przed sob¹ i czuje siê
oddech tych za sob¹. No i co w tej sytuacji robiæ? – Nie biec? 

Karen Horney pisze: „Gdy cz³owiek siêga po doskona³oœæ

w kategoriach niedoœcig³ego absolutu
– rozpoczyna dzie³o samozniszczenia.
Kiedy zawiera pakt z diab³em, obiecuj¹cym
mu wielkoœæ i chwa³ê, musi siê godziæ na piek³o – piek³o we
w³asnym wnêtrzu.“

A prawdziwe ¿ycie jest po prostu. Bogato, lecz przede
wszystkim spokojnie. Nie inaczej. Dlatego te¿ nie widzê prob-
lemu w tym, by jednoczeœnie gadaæ o ciuchach, s³uchaæ disco
polo, Chopina, jazzu, death metalu, chodziæ w dresie, chodziæ
w glanach, zajmowaæ siê mechanik¹ kwantow¹, piæ alkohol,
ogl¹daæ „Idola“ w TV, ogl¹daæ artystyczne filmy w kinie
„Muranów“, czytaæ „Nie“, œmiaæ siê wraz z „Beavisem
i Buttheadem“ z tego, ¿e któryœ z nich pierdn¹³, œpiewaæ
piosenki „Wolnej Grupy Bukowiny“, pogowaæ na koncercie
punkowym, tañczyæ przy disco na jakiejœ wiejskiej imprezie,
rozmawiaæ o poezji Wysockiego, Achmatowej i Okud¿awy,
ustêpowaæ miejsca w autobusie, nie ustêpowaæ miejsca w auto-
busie, jeœæ chiñskie ¿ar³o i sypiaæ co miesi¹c z kimœ innym, nie
jeœæ chiñskiego ¿ar³a i nie sypiaæ co miesi¹c z kimœ innym,
w skrócie: robiæ cokolwiek, byleby tylko byæ szczêœliwym.

A tych wielkich ludzi olej. Niech siê sami mêcz¹.
Lynx

PS.
1. Szymborska. „Pod jedn¹ gwiazdk¹“ (fragment):

Niech mi zapomn¹ umarli, ¿e ledwie tl¹ siê w pamiêci.
Przepraszam czas za mnogoœæ przeoczonego œwiata 

na sekundê.
Przepraszam dawn¹ mi³oœæ, ¿e now¹ uwa¿am za pierwsz¹.
Wybaczcie mi, dalekie wojny, ¿e noszê kwiaty do domu.
Wybaczcie, otwarte rany, ¿e k³ujê siê w palec.
Przepraszam wo³aj¹cych z otch³ani za p³ytê z menuetem.
Przepraszam ludzi na dworcach za sen o pi¹tej rano.
Daruj, szczuta nadziejo, ¿e œmiejê siê czasem.
Darujcie mi, pustynie, ¿e z ³y¿k¹ wody nie biegnê.
(...)
Przepraszam œciête drzewo za cztery nogi sto³owe.
Przepraszam wielkie pytania za ma³e odpowiedzi.
Prawdo, nie zwracaj na mnie zbyt bacznej uwagi.
Powago, oka¿ mi wspania³omyœlnoœæ.
Œcierp, tajemnico bytu, ¿e wyskubujê nitki z twego trenu.
Nie oskar¿aj mnie, duszo, ¿e rzadko ciê miewam.
Przepraszam wszystko, ¿e nie mogê byæ wszêdzie.
Przepraszam wszystkich, ¿e nie umiem byæ ka¿dym i ka¿d¹.

2. Szymborska. „Mo¿liwoœci“:

Wolê kino.
Wolê koty.
Wolê dêby nad Wart¹.
Wolê Dickensa od Dostojewskiego.
Wolê siebie lubi¹c¹ ludzi ni¿ siebie kochaj¹c¹ ludzkoœæ.
Wolê mieæ w pogotowiu ig³ê z nitk¹.
Wolê kolor zielony.
Wolê nie twierdziæ, ¿e rozum jest wszystkiemu winien.
Wolê wyj¹tki.
Wolê wychodziæ wczeœniej.
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Wolê rozmawiaæ z lekarzami o czymœ innym.
Wolê stare ilustracje w pr¹¿ki.
Wolê œmiesznoœæ pisania wierszy od œmiesznoœci

ich niepisania.
Wolê w mi³oœci rocznice nieokr¹g³e, do obchodzenia co dzieñ.
Wolê moralistów, którzy nie  obiecuj¹ mi nic.
Wolê dobroæ przebieg³¹ od ³atwowiernej za bardzo.
Wolê ziemiê w cywilu.
Wolê kraje podbite ni¿ podbijaj¹ce.
Wolê mieæ zastrze¿enia.
Wolê piek³o chaosu od piek³a porz¹dku.
Wolê bajki Grimma od pierwszych stron gazet.
Wolê liœcie bez kwiatów ni¿ kwiaty bez liœci.
Wolê psy z ogonem nie przyciêtym.
Wolê oczy jasne, poniewa¿ mam ciemne.
Wolê szuflady.
Wolê wiele rzeczy, których tu nie wymieni³am, od wielu 

równie¿ tu nie wymienionych.
Wolê zera luzem ni¿ ustawione w kolejce do cyfry.
Wolê czas owadzi od gwiezdnego.
Wolê odpukaæ.
Wolê nie pytaæ, jak d³ugo jeszcze i kiedy.
Wolê braæ pod uwagê nawet tê mo¿liwoœæ, ¿e byt 

ma swoj¹ racjê.

3. Lem „Œledztwo“ (fragment): 

„A je¿eli œwiat nie jest rozsypan¹ przed nami ³amig³ówk¹,
tylko zup¹, w której p³ywaj¹ bez ³adu i sk³adu kawa³ki, od
czasu do czasu zlepiaj¹ce siê przez przypadek w jak¹œ ca³oœæ?
Je¿eli wszystko, co istnieje, jest fragmentaryczne, nie donos-
zone, poronne, zdarzenia maj¹ koniec bez pocz¹tku albo tylko
œrodek, sam przód albo ty³, a my wci¹¿ segregujemy,
wy³awiamy i rekonstruujemy, a¿ zaczynamy widzieæ ca³e
mi³oœci, ca³e zdrady i klêski, chocia¿ naprawdê jesteœmy
cz¹stkowi, byle jacy. Nasze twarze, nasze losy urabia statysty-
ka, jesteœmy wypadkow¹ ruchów brownowskich, ludzie to nie

dokoñczone szkice, przypadkowo
zarysowane projekty. Perfekcja, pe³nia,
doskona³oœæ – to rzadki wyj¹tek,
zdarzaj¹cy siê tylko dlatego, ¿e wszystkiego jest
tak nies³ychanie, niewyobra¿alnie wiele! Olbrzymioœæ œwiata,
nieprzeliczalna jego mnogoœæ jest automatycznym regulatorem
codziennej zwyczajnoœci, dziêki niej uzupe³niaj¹ siê pozorne
luki i wyrwy, myœl dla w³asnego zbawienia odnajduje i scala
odleg³e fragmenty. Religia, filozofia s¹ klejem, wci¹¿
sk³adamy i zbieramy rozpe³zaj¹ce siê w statystykê och³apy,
¿eby je z³o¿yæ w sens, jak w dzwon naszej chwa³y, ¿eby
odezwa³y siê jednym, jedynym g³osem! Tymczasem jest tylko
zupa... Matematyczny ³ad œwiata to nasza modlitwa do
piramidy chaosu. Na wszystkie strony wystaj¹ kawa³ki ¿ycia
poza znaczenia, które ustaliliœmy jako jedyne, a my nie chce-
my, nie chcemy tego widzieæ! Tymczasem istnieje tylko
statystyka. Cz³owiek rozumny to cz³owiek statystyczny. Czy
dziecko bêdzie piêkne czy brzydkie? Czy muzyka da mu
rozkosz? Czy dostanie raka? O tym wszystkim decyduje gra w
koœci. Statystyka stoi u naszego poczêcia, ona wylosowuje
zlepki genów, z których tworz¹ siê nasze cia³a, ona wylosowu-
je nasz¹ œmieræ. O spotkaniu kobiety, któr¹ pokocham, o mojej
d³ugowiecznoœci, o wszystkim decyduje normalny rozk³ad
statystyczny, wiêc mo¿e tak¿e o tym, czy bêdê nieœmiertelny?
Mo¿e ona staje siê czyimœ udzia³em na œlepo, przez przypadek,
od czasu do czasu, tak samo jak uroda lub kalectwo? A skoro
nie istniej¹ jednoznaczne przebiegi, skoro rozpacz, piêkno,
radoœæ i brzydota s¹ dzie³em statystyki, statystyk¹ jest podszyte
nasze poznanie, istnieje tylko œlepa gra, wiekuiste uk³adanie siê
przypadkowych wzorów. Nieskoñczona liczba Rzeczy szydzi z
naszego umi³owania £adu. Szukajcie – a znajdziecie; zawsze w
koñcu znajdziecie, je¿eli bêdziecie tylko doœæ ¿arliwie szukali,
statystyka bowiem niczego nie wyklucza, czyni wszystko
mo¿liwym, jedynie mniej lub wiêcej prawdopodobnym.
Historia zaœ jest ziszczaniem siê brownowskich ruchów,
statystycznym tañcem cz¹stek, które nie przestaj¹ marzyæ
o innym doczesnym œwiecie...“

Poziomkowa Piosnka czyli Reminescencje Pozwardoniowe
S¹dzê, ¿e tytu³ mówi wszystko. To
w³aœnie w Zwardoniu w czasie ostatnich
ferii powsta³ pewien muzyczny hit. Jego
twórcy byli przez pewne krêgi systema-
tycznie têpieni. Byæ mo¿e ze wzglêdu na
niezrozumienie jego treœci?... St¹d te¿
pomys³ na u³atwienie przyswojenia Im
g³êbi przes³ania. I oto:

poziomka 1.Fragaria, roœlina z rodzi-
ny ró¿owatych, wystêpuj¹ca w Eurazji
i w Ameryce (w Polsce w trzech gatun-
kach), o kwiatach bia³ych, liœciach trój-
listkowych, z ow³osionymi ogonkami
i jadalnych, pachn¹cych ró¿owoczerwo-
nych owocach; roœnie dziko przewa¿nie
w lasach, tak¿e uprawiana w ogrodach 
2.owoc tej roœliny 

defloracja (z ³ac.) rozerwanie b³ony
dziewiczej w czasie pierwszego sto-

sunku p³ciowego lub w wyniku zabiegu
leczniczego w celu zdrowotnym;
pozbawienie dziewictwa 

pentagramik ma³y piêciok¹t, na
którego bokach s¹ zbudowane trójk¹ty
równoramienne; od: 
pentagram (z gr.) piêciok¹t gwiaŸdzisty 

arcus tangens hiperboliczny
lub: area-tangens hiperboliczny (artgh x)
tzn. z def.:

kastracja usuniêcie gruczo³ów
p³ciowych (j¹der a. jajników) u ludzi
i zwierz¹t; trzebienie (³ac.)

szatan (z hebr.) w niektórych wierze-

niach religijnych: postaæ bêd¹ca
uosobieniem z³a, uwa¿ana za jego
sprawcê, z³y duch kusz¹cy do grzechu;
diabe³, czart 

zimno niska temperatura powietrza;
pogoda charakteryzuj¹ca siê nisk¹ tem-
peratur¹; ch³ód, zi¹b 

UWAGA!!!
Anyten Mlek zupe³nie bezp³atnie
udostêpnia sposób na otrzymanie
wy¿szej od przeciêtnej oceny z biologii
u p. prof. Beaty Wanago-Wojtczak.
Wystarczy przy dowolnej okazji
wypowiedzieæ magiczne zdanie: „Pani
Profesor, czy wie Pani, kim jestem? Czy
uwa¿a Pani, ¿e jestem ma³¹ poziomk¹?”.
Efekt gwarantowany. Powodzenia.

OKli
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czyli bajania byłego naczelnego 
z września roku pańskiego 2000 

 
Wszystko zaczęło się daaawno temu, 
gdzieś jesienią 1998 roku*. Wtedy to 
wpadł mi w łapy "Staszic Kurier" (był 

to zresztą pierwszy numer wydany 
przez ekipę do której należy znany 
przez niektórych Przemek Witrowy). 
SK spodobał mi się do takiego stopnia, 
iż zacząłem rozmyślać, czy by tu przy-
padkiem czegoś równie fajnego na 
naszym Hoffmaniackim poletku nie 
zasiać. Mniej więcej w tym samym 
czasie na tymże poletku wykiełkowała 
gazetka pod nazwą "Hoffmaniak", reda-
gowana głównie przez ludzi z aktualnej 
klasy 4E. Gazetka była zorientowana 
raczej humanistycznie, ivogóle. Ogólnie 
rzecz biorąc – zostały wydane trzy nu-
mery i na tym się skończyło. W pew-
nym momencie chciałem nawet zaanga-
żować się w nią, ale jakoś nie wyszło. 
Tak, czy siak, "ferment" trwał i dopro-
wadził do tego, iż na początku mojej 
czwartej klasy, po tym, jak oddałem w 
ręce Roberta stronę WWW Hoffmano-
wej, stwierdziłem, iż jednak stworzę 
(experymentalnie) gazetkę. 
 I wtedy się zaczęło... Jako wybrań-
ców – czyli pierwszy skład – dobrałem 
trzech pomylonych przedstawicieli płci 
niepięknej: Skavena, Fru:, i Juriego. No 
i zaczęliśmy tworzyć. Na chwilę oddam 
głos Skavenowi, który zainspirowany 
"klymatem" napisał tak: Dawno, dawno 
temu w galaktyce tuż za rogiem i dwie 
przecznice dalej, w szkole nazwanej 
imieniem znanej pisarki, powstał dziwny 
twór. Stworzyło go czterech ludzi, jeden 
ryś, jeden wampir – po – godzinach i 

jeden mały (nie)groźny szczur. Twór ten 
to ideał szalonej krowy – mutanta. 
ANYTEN MLEK!!!!!!! Młody Anyten 
urodził się w badziewniku roku pańskie-
go 1999. Zaraz po urodzeniu robił na-
dzieję na młodego i zdrowego byczka. 
Niestety! W miesiąc po urodzinach 
wpadł pod Fiata Brava. Dzięki nowo-
czesnej technice udało się stwórcom 
przenieść go na kartkę papieru, gdzie 
został skopiowany. Z tych właśnie kar-
tek powstała Gazetka. Wszystko w niej 
nawiązuje do naszego przyjaciela. Ty-
tuł, forma. Nawet pisać będziemy o jego 
zainteresowaniach.  PAMIĘTAJ CZY-
TELNIKU! Jest to pismo żałobne i nie 
śmieszne. Z poszanowaniem dla zmar-
łego — Demiurg Skaven. No właśnie. 
Jednym z podstawowych założeń co do 
charakteru gazetki była specyficznie 
rozumiana alternatywność, którą 
oczywiście musiał oddawać tytuł. A z 
tytułem zabawa była przednia, gazetka 
miała bowiem szansę nazywać się np. 
AWONAMFFOH. Na najlepszy pomysł 
wpadł Fru:, któremu to właśnie za-
wdzięczamy "Anytena Mleka" (jakby 
ktoś jeszcze nie wiedział, dlaczego 
właśnie ten tytuł, to niech go potraktuje 
jako anagram). Tytuł jednak nie był 
wszystkim, w sumie przecież gazetka 
oprócz tytułu powinna zawierać teksty, 
teksty, teksty!** W tzw. międzycza-

sie do redakcji doszła jeszcze Qczyna, 
wówczas jako sekretarka-praktykantka, 
co już kompletnie zniszczyło jakikol-
wiek porządek w redakcji, co zresztą 
było dobrze widać przez następne cztery 
numery: totalny chaos***. No, ale na 

razie jesteśmy we wczesnym listopa-
dzie... 

I tak, 23. listopada 1999, Anyten, po 
wielu perypetiach ze składem**** i 
statusem finansowo-ideologicznym, 
nareszcie został wydany! W ciągu 
trzech przerw rozszedł się cały nakład, 
aż trzeba było robić dodruk. Ogólnie 
rzecz biorąc, 70-80% opinii, jakie do 
mnie dotarły, były pozytywne; sprzeda-
nych zostało 150 egz., ale według mo-
ich szacunków Anyten został przeczy-
tany przez ok. 400 osób, czyli 2/3 
szkoły. 

Po pierwszym numerze opuścił nas 
niestety Fru:, a Skaven zaczął znikać z 
powodu chorób. No i znów było zabaw-
nie – wszyscy pozostali przy życiu 
członkowie redakcji (zwłaszcza taki na 
R) próbowali coś uczynić, aby wydać 
AM#2. Z pomocą przyszedł Sawik, 
który nie dość, że dostarczył nam fajne 
fotografie, to praktycznie dzięki niemu 
AM#2 w ogóle wyszedł. Złożyliśmy go 
bowiem z jego pomocą i w jego domu. 
Takiego człowieka aż żal było zosta-
wiać – zaoferowaliśmy mu 
przystąpienie do redakcji, na co on 
przystał (i chwała mu za to!). W ten 
sposób dnia pańskiego 23. grudnia 1999 
wydaliśmy Anytena #2.  

Po wydaniu drugiego numeru zro-
biło się dość chryjowato, bowiem, w 
wyniku kilku moich decyzji i kilku (nie 
tylko moich) tekstów w AM#2, nastąpił 
zgrzyt z Dyrekcją... Ooops.***** No, 
ale tu się okazało, że Dyrekcja Naszego 
Liceum nie jest taka straszna, jak ją 
malują — sprawy zostały omówione, 
wyjaśnione i zamknięte6. 
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Tak stał się styczeń i tu nagle – 
ciach! bach! o kurczaczki! przecież 
mam za pięć miesięcy maturę! Aaaaa! I 
tak Skaven, w wyniku głosowania, przy 
braku innych kandydatów, został na-
czelnym. Niestety zaangażowanie 
Skavena w Anytena (no popatrzcie, jaki 
piękny rym!) malało wraz z upływem 
czasu, co można było zaobserwować w 
AM#3 i #4 chociażby poprzez dużą 
ilość wstawek typu "tu miał być tekst, 
ale Skaven go zgubił". W pewnym 
momencie redakcja się wkurzyła i 
Qczyna powiedziała "Sawik, jesteś 
naczelnym". Cóż... gdy kobieta każe... I 
byłoby wszystkim pod nadzorem Sawi-
ka fajnie, gdyby nie to, że istnieje zja-
wisko wywiadówek... W wyniku tego 
Sawik, masując dzielnie swoją obolałą 
pupcię, usłyszał od Tych, Którzy Mają 
Rację, "Anyten Mlek – nie!". I tak stał 
się pierwszym wirtualnym nieformalno-
utajonym członkiem redakcji.  

Chyba jakieś fatum zaciążyło nad 
redakcją! Nagle się okazało, że w re-
dakcji są cztery osoby, ale jedna nie 
może, dwie nie umieją, a jedna lepiej, 
żeby tego nie robiła... (chodzi o skład, 
oczywiście ;-). Znów zostaliśmy 
przyparci do muru. W międzyczasie 
(jeszcze za Sawika) udało się nam 
jednak wydać AM#4 (bo AM#3 był za 
Skavena), oraz AM#4½ (czyli lekko 
zmodyfikowany numer #4 
przeznaczony na eksport w czasie dnia 
otwartych drzwi i innych okien) 7. 
 Wtedy na horyzoncie pojawiły się 
dwie ofia, tzn. osoby o dość dużych 
możliwościach – Góral & Grochu 
(wówczas pierwszaki). Złożyliśmy 
(dlaczego, qrde, znowu ja to robiłem?) 
im propozycję, a oni wspaniałomyślnie 

ją przyjęli. Została tylko problematycz-
na kwestia naczelnego... Z braku laku 
Skaven znowu miał swoje pięć minut, 
nie dotrwał jednak nawet do AM#5: 
władzę przejęła eks-sekretarka, eks-
xerogirl, eks-ucząca-się-składu, eks-
człowiek (przepraszam, zagalopowałem 
się...) ... Qczyna. I od tego czasu do dnia 
dzisiejszego to właśnie ona miłościwie 
pełni tą najwdzięczniejszą funkcję w 
redakcji. 
 Tak właśnie nasz periodyk (a wła-
ściwie to prawie miesięcznik!) szczę-
śliwie i spokojnie dotrwał do końca 
roku szkolnego. Oczywiście, nie tylko 
zawierucha wojenna ze składem redak-
cji była negatywnym zjawiskiem towa-
rzyszącym powstawaniu Anytena (acz-
kolwiek właśnie dzięki niej nie wyra-
bialiśmy się na czas z numerami). Jed-
nym z innych było na przykład to, że 
przez cały rok składaliśmy go na Wor-
dzie (tak!), a znaczyło to koszmary po 
nocach i dożylne przyjmowanie ko-
feiny. Brrrr... 
 W wakacje, na Obozie G/T #3, do-
szło do Ostatecznego Rozwiązania 
Kwestii Redakcji: Rysieq złożył kolej-
ną, ale ostateczną rezygnację (pozosta-
jąc już tylko wirtualnie wiecznym na-
czelnym), a rozochocona tym Qczyna 
wraz ze swoim nowym mężem Konra-
dem8, bynajmniej nie Wallenrodem, 
zdymisjonowała Juriego i Skavena... 
Ostateczny kołek osikowy należał 
jednak do Konrada – wbił go on w serce 
swego wyjęzyczonego brata Górala. I 
tak w redakcji pozostały dwie osoby... 
A tak bardziej na poważnie, to doszli-
śmy wszyscy do wniosku, iż pod poję-
ciem redakcji rozumiemy ludzi, bez 
których gazetka istnieć nie może, a nie 

takich, którzy się obijają i rzadko coś 
robią, w związku z czym Jurij i Skaven 
przekwaterowani zostali do Oddziałów 
Stale Współpracujących z redakcją, a 
Góral do Jednoosobowych Oddziałów 
Kandydatów Na Członków Redakcji. Ja 
oczywiście zostałem przesunięty do 
Oddziałów Czatujących Na Nagrodę 
Nobla Na Wydziale Fizyki, gdzie zagi-
nąłem, ale jeszcze chwilę przed zaginię-
ciem napisałem ten artykuł, który wy-
syłam w butelce po Bobofrucie. Bulbul! 

 
* - tak naprawdę to zaczęło się znacznie 
wcześniej, ale o tym traktuje już inny artykuł 
** - wtedy właśnie powstały powiedzonka 
"Wklep mi ten tekst na jutro", oraz "Napisz 
mi ten artykuł na wczoraj". 
*** - ale przecież Skaven proroczo napisał 
we wstępniaku otwierającym Anytena Mle-
ka #1: Nikt z redaktorów nie wiedział, co się 
w periodyku dzieje a czytelnicy tylko modlili 
się o następny numer. (!) 
**** - korzystając z okazji, składam hołd 
Skavenowi za rzeczywiste poświęcenie przy 
robieniu pierwszego numeru 
***** - tak naprawdę nie tylko z dyrekcją, 
ale częścią uczniów też, jakkolwiek ten 
pierwszy zgrzyt mógł być znacznie bardziej 
brzemienny w opłakane skutki. 
6 – tu chciałbym podziękować Dyrekcji za 
to, że nie skorzystała z prawa "odgórnych 
decyzji" i nie zamknęła, często niesfornej, a 
na pewno niezależnej, gazetki, chociaż 
mogłaby to bez problemu uczynić. Dziękuję! 
Wiem, że w wielu innych szkołach dyrekcja 
od razu wprowadziłaby zakaz wydawania 
gazetki. 
7– podczas którego trafiła się nam dziew-
czyna, która kupiła 5 egzemplarzy Anyte-
na! Łał! 
8– tak Grochu ma na imię... 

 
Rysieq 
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a teraz cosik bardziej współczesne  
bajania aktualnego naczelnego 

ze stycznia 2003 r. 

Odkryłem ostatnio, że nawet aktualni 
trzecioklasiści nie wiedzą skąd wziął się 
Anyten, ani ile już istnieje. Nie są   
może to najważniejsze informacje 
świata, ale mnie, jako powoli odchodzą-
cemu ostatniemu elementowi Starej 
Gwardii zależy trochę na zachowaniu 
pamięci o burzliwych początków oraz 
późniejszych wzlotów i upadków 
Anytena. Poza tym, każdy kto będzie 
chciał czegoś się z tej historii dowie... 
Czego – nie wiem... Co było dla mnie w 
niej ważne – może kiedyś napiszę... 

Ale do rzeczy. Krótkie wyjaśnienie 
skąd ja się w tej redakcji wziąłem. 
Przypadkiem. Otóż na Dniach Otwar-
tych w Hoffmanowej w marcu 2000 
roku redakcji potrzebni byli ludzie, 
którzy jako pierwszoklasiści mogliby 
rozprowadzać gazetkę wśród kandyda-
tów (#4½). Ponieważ wcześniej jakoś 
poznaliśmy się (ja i Góral) z Sawikiem, 

ta robota przypadła nam... (Sawik zaj-
mował się rozprowadzaniem). Potem 
Rysieq rzeczywiście coś tam powiedział 
o pracy w redakcji... A potem okazało 
się, że skoro lubię się z komputerem to 
mogę składać... I tak zostało. (Z począt-
ku Góral miał być drugim składającym, 
ale jakoś tak... wypadł po drodze – zajął 
się swoimi sprawami). Złożyłem przeto 
dziewięć numerów Anytena (5 – 14 bez 
7). I jestem z tego dumny. Dlatego o 
tym piszę ;). 

Numeru siódmego (z którego pocho-
dzi „Historia...” Ryśka) nie składałem z 
przyczyn „osobistych”... W domu 
miałem remont (co Rysieq ładnie opisał 
w numerze jako: „Jako, że Konradowi 
w domu zrywali podłogę, ten numer 
niestety składałem ja.”) i byłem odgro-
dzony od komputera... Chlip. A #7 był 
bardzo ważnym numerem. Po pierwsze: 
pierwszy w nowym roku szkolnym, po 
drugie pobił wszelkie rekordy objętości. 

Składał się z 32 stron: 24 „zwykłego” 
Anytena i 8 Anytena Pierwszaka – czyli 
małego informatora dla pierwszoklasi-
stów. Od tego numeru przyjęliśmy już 
jako faktyczną zasadę, że nie publiku-
jemy „tekstów z internetu” oraz podnie-
śliśmy „minimum stron” z 16 do 20.  
Padł też rekord ilości kopii – 200. 

Nastał Złoty Okres Anytena, gdy wy-
dawaliśmy go co miesiąc z minimum 20 
stronami w 175 kopiach... Piękne czasy.  
Trwały do #11 – styczeń 2000. 

Anyten odniósł też wtedy sukces na 
arenie ogólnowarszawskiej! W lutym 
2001 w "Konkursie Gazetek Uczniow-
skich wydawanych na terenie Gminy 
Warszawa-Centrum" Anyten Mlek zajął 
drugie miejsce.  Ponadto otrzymał wy-
różnienie za „za promocję pozalekcyj-
nej aktywności naukowej”. A z „osób 
prywatnych” nagrodzeni zostali p. prof. 

Natorf „za patronat nad redakcją” oraz 
Rysieq za „pracę na rzecz gazetki i 
uczniów szkoły również po zakończeniu 
w niej edukacji”. Były nagrody i były 
gratulacje. Było fajnie na rozdaniu na-
gród.  Było dobrze. 

Dyplomy potwierdzające autentycz-
ność opisywanych przeze mnie zdarzeń 
znajdują się w archiwum szkoły. 

Oczywiście wiedzieliśmy, że zajęli-
śmy tak wysokie miejsca po części 
dzięki dziwnemu regulaminowi punkta-
cji... Otóż dodatkowe punkty dostawało 
się tam za każdego ujawnionego auto-
ra... A znacie chyba umowę pomiędzy 
redakcją a dyrekcją zobowiązującą nas 
do ujawniania wszystkich autorów... 
Nie chcę tym wyznaniem bynajmniej 
zmniejszyć zasług redakcji. Staram się 
po prostu napisać w miarę obiektywną 
historię... A poza tym, tak czy siak, 
kilkuosobowe jury złożone z przeróż-
nych ludzi musiało, oprócz punktów 
regulaminowych, wysoko nas ocenić. 
Jak na tak młodą gazetkę (dopiero co 
obchodziła rok) to był naprawdę suk-
ces. 
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Nas najbardziej ucieszyła możliwość 
porównania naszej pracy z osiągnięcia-
mi innych redakcji. Z pobieżnego wglą-
du w inne gazetki wyciągnęliśmy już 
czysto subiektywny, trochę podparty 
egocentryzmem wniosek, że jesteśmy 
naprawdę dobrzy. Podobało się nam, że 
chyba u nas właśnie było najwięcej 
tekstów nie koniecznie dotyczących 
bezpośrednio szkoły. Czyli tekstów 
powstających z czystej fantazji autorów. 
Z nich samych. To dużo. 

Trzeba by jeszcze wyjaśnić tę „pro-
mocję poza lekcyjnej aktywności na-
ukowej”. Po prostu jako jeden z „tek-
stów w odcinkach” publikowana była 
historia (autorstwa Górala i mojego)   
dziwnych doświadczeń przeprowadzo-
nych w klasie pierwszej przez Górala, 
Kamila Mateję i mnie. Otóż na własne 
życzenie siedzieliśmy w szkole do ja-

kiejś siedemnastej w Hadesie i prowa-
dziliśmy badanie zależności napięciowo 
prądowej oraz zależności napięcia od 
oświetlenia baterii słonecznej. Naszym 
celem było skonstruowanie światłomie-
rza. Ujrzał on nawet światło dzienne, 
ale z powodu bardzo małego zakresu 
napięć, w którym udało nam się określić 
zależność, nie udało się go skalibro-
wać... Ale było fajnie przesuwać baterię 
słoneczną co 5 centymetrów przez 5 
metrów zbliżając ją do wielkiej 500 
watowej żarówy! Ech, piękne czasy... 
Poza tym promowaliśmy działalność 
pozalekcyjną publikacjami na temat 
nowo założonego przez Górala Szkol-
nego Koła Astronomicznego Antares. 
Inne koła rzadko bywały zainteresowa-
ne współpracą z redakcją. Ich sprawa. 

Co do sukcesów to ważne był jeszcze 
listopad 2000 roku. Wtedy to premier 
Buzek zorganizował jednodniowe wy-
jazdy dla członków redakcji warszaw-

skich gazetek szkolnych do Grecji. Od 
nas pojechała Qczyna. Wyjazd dotyczył 
roli dziennikarzy przy integracji euro-
pejskiej i wstępowaniu Polski do Unii. 
Pamiętam do dziś minę całej klasy kie-
dy zostałem wywołany z lekcji polskie-
go osobiście przez panią dyrektor... (z 
początku mieliśmy jechać oboje, ale 
ilość miejsc w samolocie jest ograni-
czona i brali po jednej osobie...). co do 
miny – też musiałem mieć nie ciekawą 
(taką jaką się ma kiedy robi się bardzo 
szybko mały rachunek sumienia...). 

Dobra, tyle chwalenia się... Teraz bar-
dziej konkretnie o samej redakcji. Od 
numeru ósmego do oficjalnego składu 
redakcji powrócił Sawik jako „marke-
ting men”. On zawsze zajmował się 
rozliczaniem gazetki, zakupem papieru 
itp., czasem tylko się „ukrywał”, z po-
wodów o których pisał Rysieq... Za to 
ciągłe rozliczanie to Sawikowi należy 
się chyba pomnik (to najgorsza, jak dla 
mnie, robota w redakcji – tylko liczenie 
forsy i ile komu dać i jeszcze kupić 

papier i jeszcze żeby się zgadzało i 
jeszcze żeby nie było „na minusie”... 
Dla mnie straszne). 

Pisałem, że Złoty okres trwał do nu-
meru jedenastego. To małe zaokrągle-
nie, gdyż co prawda #11 miał 20 stron, 
ale tylko 10 naszych – był wydany do 
spółki ze Staszic Kurierem. Polegało to 
na tym, że Anyten i Kurier sprzedawane 
były w dwóch szkołach naraz jako jeden 
numer – z jednej strony  SK, a z drugiej 
AM. To był jedyny numer niekserowa-
ny przez prof. Natorfa... 

W #11 doszedł też do redakcji Paweł 
Lubowiecki (autor największej w histo-
rii Anytena „powieści w odcinkach” – 
Youkiego Poukiego) jako człowiek od 
ścigania autorów (zaczynało ich brako-
wać), a docelowo miał przejąć naczel-
stwo po Qczynie. I przejął praktycznie 
zaraz po wydaniu #11. Od razu wziął 

się do roboty – chciał reformować, 
załatwić stałego fotografa, rysownika 
itp. Ale nie wyszło... autorzy byli to 
głównie „starzy”, którzy powoli się 
„maturzyli” i przestawali pisać. Dopiero 
po trzech miesiącach udało się wydać 
#12. A numer 13, połączony z 14 dopie-
ro po 11 miesiącach (zdążyłem już 
przejąć naczelstwo po Pawle), w marcu 
2002. Przy czym numer 14 był cały 
napisany przez Ryśka i mnie... A 20 
stron #13 zbieraliśmy rok... W tej sytu-
acji zdecydowaliśmy z Ryśkiem o za-
kończeniu działalności Anytena... 

Na obozie KGB (krajoznawczo-
geologiczno-biologicznym) parę osób 
męczyło mnie, żeby Anyten jednak 
istniał... I stało się. 

W bólach, ale póki co wciąż istnieje. 
Choć daleko mu do miesięcznika, to 
miłe, że jest. 

 

Konrad „Groch” Grochowski 
 



Wstêpniak
Przykro mi. ¿e trzeba zaczynaæ w taki

sposób ale muszê rozpocz¹æ od
przeprosin. Dowiedzia³em siê, ¿e
poprzedni numer wywo³a³ ma³e
zamieszanie i urazi³ kilka osób.
Poniewa¿ by³em w momencie wydawa-
nia AMHI5 na wycieczce klasowej, nie
mog³em bezpoœrednio uczestniczyæ w
wyjaœnianiu sprawy. Dlatego teraz
chcia³bym oficjalnie, jako odpowiedzial-
ny za Anytena, i w imieniu ca³ej
redakcji, przeprosiæ wszystkie zaintere-
sowane osoby. Anyten Mlek zawsze by³
trochê "inny" i lekko zbuntowany, ale
nigdy nie chcia³ kogokolwiek uraziæ lub
podaæ nieprawdê.

Niestety ten akapit te¿ bêdzie poœwiê-
cony przeprosinom. Jak ju¿ pisa³em, gdy
odbywa³o siê ca³e zamieszanie z
AMHJ5, by³em na wycieczce i nie
mog³em spe³niæ obowi¹zku naczelnego:
przyj¹æ odpowiedzialnoœci i stawiæ czo³a

krytyce. Przepraszam wiêc resztê
redakcji, na któr¹ spad³ ten przykry
obowi¹zek, i choæ spe³ni³a go dobrze, to
wykona³a nie swoja robotê.

Choæ to koniec przeprosin, to nadal
bêdzie smutno. Otó¿ dosz³y mnie s³uchy
(wszêdzie mam szpiegów). ¿e pewna
osoba odmówi³a wspó³pracy z gazetk¹
u¿ywaj¹c argumentu: "bo s³ysza³em/³am
z³e opinie o tej gazetce". Nie mam nic
przeciwko temu, ¿e ktoœ mo¿e nas nie
lubiæ i nie chcieæ z nami gadaæ, ale takie
s³owa nie œwiadcz¹ najlepiej o kilku
sprawach. Po pierwsze: wola³bym,
gdyby jednak ka¿dy w szkole mia³
w³asne zdanie na temat Anytena (bo to
by znaczy³o, ¿e ka¿dy go choæ raz
przeczyta³, a poza tym zawsze lepiej jest,
gdy ludzie myœl¹ sami a nie przyjmuj¹
cudze wartoœci). Po drugie: gazetka jest
w ca³oœci gazetk¹ ludzi j¹ czytaj¹cych,
czyli g³ównie uczniów tej szko³y. Ka¿dy

mo¿e coœ napisac i
ka¿dy mo¿e
wp³yn¹æ na jej kszta³t.

A teraz najsmutniejsza wiadomoœæ: ju¿
ostatecznie i nieodwracalnie ¿egnam siê
z gazetk¹. Och, nie p³aczcie tak bardzo...
Dobra. dosyæ megalomanii. Teraz na
serio: matura ju¿ tu¿ tu¿... Itak odchodzê
najpóŸniej ze wszystkich naczelnych
AM, którzy odchodzili ze wzglêdu na
maturê. Na ka¿dego przyjdzie pora...
Chcia³bym siê wiêc ze wszystkimi
po¿egnaæ i podziêkowaæ tym dwóm w
ramce poni¿ej i wszystkim autorom, za
zreanimowanie gazetki. Nastêpny numer
bêdzie ju¿ sygnowany przez kogoœ
innego. Odchodzê do krainy Wiecznych
Naczelnych.
Konrad "Groch" Grochowski

P.S. Dejection, znaczy “przygnêbienie”:

Porozmawiajmy o ocenach...
Pewnie wielu z Was powie: „O czym

tu mówiæ? Oceny w szkole by³y, s¹, bêd¹
i nic, a raczej nikt tego nie zmieni.”

Chodzi nam jednak nie o sam fakt oce-
niania, czy jest potrzebne, czy nie etc.,
bowiem na ten temat napisano ju¿ du¿o
i tyle¿ samo przeprowadzono bezpro-
duktywnych dyskusji...

Chcia³yœmy natomiast podzieliæ siê
naszym nienowym ju¿ spostrze¿eniem...
ale zacznijmy od pocz¹tku...

Dawno, dawno temu (klasa I)
mia³yœmy pewien przedmiot zwany tech-
nik¹. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y, jed-
nym z „gwoŸdzi programu” by³o pisanie
opisów doœwiadczeñ. Raz w tygodniu
ka¿dy spêdza³ d³uuugie godziny nad
tajnikami wspó³pracy ciê¿arka z gumk¹
modelarsk¹ tudzie¿ inn¹, acz dosyæ
podobnej natury kwesti¹. Za ka¿d¹ kolej-
n¹ pracê Pan Profesor stawia³ stopnie,
coraz wiêcej i wiêcej i, gdyby rok szkol-
ny 2000/2001 nie dobieg³ szczêœliwie
koñca, nie wiadomo, czy starczy³oby

dla nich miejsca... 

W klasie II techniki ju¿ nie by³o –
pozosta³a fizyka. Choæ zamiast opisów
pojawi³y siê czêsto – gêsto przeprowa-
dzane kartkówki, to nie z tego przedmio-
tu iloœæ ocen osi¹gnê³a absolutne (no
dobra, globalne...) maksimum. [TO
by³oby nazbyt proste, jak na
„Hoffmanow¹”!] 

Dla równowagi w obroty wziê³a nas
Pani Profesor od matematyki. Zaczê³y
siê kartkówki, klasówki, sprawdziany...
„Jak nie chcecie do mnie mówiæ, to
bêdziecie do mnie pisaæ” – ostrzega³a
wspomniana nauczycielka i ani siê obej-
rzeliœmy, a w dzienniku przy ka¿dym
nazwisku widnia³ rz¹d oko³o 12 cyferek
odzwierciedlaj¹cych matematyczne
umiejêtnoœci „pacjenta”...

I semestr klasy III... o palmê pier-
wszeñstwa, co do iloœci stawianych ocen
walczy³y Panie Profesor od biologii i
angielskiego. W skutek kolejnych

odpowiedzi, kartkówek i „spiczy” etc.
rubryczki na kartach zatytu³owanych:
„biologia”, „angielski” zape³nia³y siê w
zastraszaj¹cym tempie. Mieliœmy siedem
ocen, ale nie szkodzi, warto przecie¿
by³o mieæ dwadzieœcia siedem, bo to o
krok bli¿ej do nieskoñczonoœci
(doskona³oœci?).

Co nas czeka w tym pó³roczu???

S³owem zakoñczenia...  chcia³yœmy
wam ¿yczyæ n pi¹tek (n→∞) i zapro-
ponowaæ konkurs... Wygra Ten/Ta
Pan/Pani Profesor, który „nakreœli” w
dzienniku najwiêcej (najlepiej dobrych)
stopni. Zg³aszajcie swoich kandydatów.
Nagrody wyœlemy poczt¹...

PS. Wbrew pozorom naszym celem
nie by³o zainspirowanie kogokolwiek...

Ewa Niziñska
Marta Szafranek 
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I oczywiœcie wielkie pozdiêkowania dla prof. Natorfa za
wykorzystanie xera do zwiêkszenia liczby Anytenów.
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