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Wstêpniak
Epitafium, czyli motyw przemijania w

literaturze szkolnej.
i tak oto po latach chwa³y

odchodzi w nicoœæ i pustkê niepamiêci
kolejna redakcja Anytena Mleka.

Zawdziêczamy im z pozoru niewiele - to
niby tylko kolejna szkolna gazetka, ale
jest to przecie¿ symbol, i to nie byle jaki.
To uosobienie m³odzieñczego buntu
i szkolnej demokracji, miejsce, gdzie
ka¿dy mo¿e wyraziæ swoje pogl¹dy
(tylko czemu z tego tak rzadko korzysta-
cie?).

Z tego powodu winni im
jesteœmy wdziêcznoœæ - za to, ¿e trzymali
w swoich rêkach to wiekuiste dzie³o
Hoffmaniaków i pe³nili swoj¹ misjê
z oddaniem godnym niejednej pieœni czy
legendy. Niech odchodz¹ w pokoju.

Oto jednak pojawia siê kolejny
promyk nadziei rozœwietlaj¹cy mroki
dzisiejszych czasów - nowa, m³oda
redakcja. Mamy nadziejê, ¿e spe³nimy

Wasze oczeki-
wania co do
N a s z e g o
Wspólnego Dzie³a.

Chcielibyœmy te¿ podziêkowaæ
starej redakcji (jak to dziwnie brzmi -
“stara” redakcja. Nie chodzi przecie¿ o
to, ¿e jest zu¿yta... Chocia¿ z drugiej
strony w³aœciwie powoli jej ju¿ nie ma)
za ich dotychczasowy trud.

Nasze dzieci nigdy o Was nie
zapomn¹!
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Drodzy czytelnicy!
Zapraszamy was serdecznie do wziêcia

udzia³u w naszym wielkim przedsiêwziêciu,
za jakie - mamy nadziejê - uwa¿acie Anytena.
Wszelkie teksty, zwyk³e i niezwyk³e,
kolorowe i czarno-bia³e, pisane i rysowane,
a nawet wyœnione podczas lekcji, prosimy
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s³awê i powa¿anie naszych czytelników,
a tak¿e zaistnieæ w archiwach naszej gazetki.
Ze wzglêdu na zmianê redakcji prosimy
równie¿ o przesy³anie do nas wszelkich
komentarzy dotycz¹cych naszego
wydawnictawa.
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wszystkich autorów i
grafików, którzy pozostali
bezimienni w tym numerze.
Redakcja Anytena uleg³a
pe³nej wymianie, co przy-
czyni³o siê do wielu prob-
lemów z wydaniem tego
numeru. Postaramy siê, aby
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przegladajac plyte 'twoj niezbednik'
komputer swiata z 3/03 natrafilem na
k a t a l o g
"E:\programy\Nauka\Inne_nauka\" w
tym katalogu byly dwa podkatalogi:
"Encyklopedia_Zjawisk_Paranormalnyc
h" oraz "e-BIBLIA". LOOL?!

Œwiat Nauki nr 8 (144) z sierpnia 2003,
art. "Po¿yteczne strzelanie"
Amatorzy komputerowych "strzelanek"
przetwarzaj¹ infdormacje wzrokowe lep-
iej ni¿ nie graj¹cy. C. Shawn Green
i Daphne Bavelier z University of
Rochester dawali badanym ó¿ne zadania,
taki jak rozpoznawanie obiektów w sek-
wencji innych i zliczanie wielu elemen-
tów naraz. Æwiczenia z grami akcji
poprawi³y zdolnoœæ koncentracji
wzrokowej nie graj¹cych - przydatn¹
pewnie do wirtualnego prowadzenia
pojazdów i komputerowych walk

przeciêtna liczba elementw wyœwiet-
lanych, które potrafi zobaczyæ gracz: 4,9
przeciêtna liczba elementw wyœwiet-
lanych, które potrafi zobaczyæ osoba,
która nie gra: 3,3
dok³adnoœæ graczy: 78
dok³adnoœæ niegraczy: 65
wzrost liczby dostrzeganych elementów
przez osoby, które æwiczyly grê akcji
Medal of Honor: 1,7
wzrost liczby dostrzeganych elementów
przez osoby, które æwiczy³y na grze-puz-
zlu Tetris: 0
Czas dziennego treningu: 1 godzina
Liczba dni treningu: 10.

PDB,
czyli efekty naszej nauki przedsiêbiorc-
zoœci

Lista niezawodnych pomys³ów na zbicie

f o r t u n y
w z g l ê d n i e
ulepszenie œwia-
ta:
*sanda³y górskie
*czapka - helikopter
*nadmuchiwane samochody
*podatek od rzeczy oczywistych
*prysznic na deszczówkê
*wyczesywanie psów przez telefon
*zdalnie sterowana pilka do nogi
*wynajem nieistniej¹cych domów
*przeprowadzanie staruszek przez ulicê
za pieni¹dze podatników
*ministerstwo d/s zmniejszania
biurokracji
*odœwie¿acz powietrza do œmietników
*alkoholizowana guma do ¿ucia
oraz - specjalnie dla pani prof.
Kameckiej - firma zajmuj¹ca siê
powtórnym wykorzystaniem plas-
tikowych butelek

Fun?...

Waria(n)cje Mickiewiczowskie

P I E R W I O S N E K
Jestem ci winien 

¿ycie.
J A

Ca³e?
P I E R W I O S N E K

A nie wystarczy ci jeden 
dzieñ?

J A
Nie. ¯ycie to ¿ycie.

P I E R W I O S N E K
I tak nied³ugo wszyscy zginiemy.

J A
"Jesteœ, kwiatku, pewny siebie,

wyros³eœ, o kwiatku luby,
lecz wszystkiego jeszcze nie wiesz,

bliskie s¹ dni twojej zguby
R A Z E M

Nic po tobie, nic po wierszach,
w smogu zapach twój utonie,

ju¿ pustynia coraz szersza,
ju¿ romantycznoœci koniec..."

(zza sceny dobiega cicha recytacja koñcowego
fragmentu ballady "Romantycznoœæ", kurtyna

opada, wszystko cichnie)
K O N I E C

Z.P.
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Drogi Przechodniu
"Drogi Przechodniu!

Jesteœ jednym z wielu bezimiennych,
szarych. A jednak piszê w³aœnie do
Ciebie. Pisze, choæ wiem, ¿e pewnie
nawet mnie nie s³yszysz. Nawet nie
zdajesz sobie sprawy z tego, ¿e piszê do
Ciebie ten list. Mimo, ¿e jestem
daleko, widzê Ciê. Kroczysz anonimow¹
ulic¹. Mijasz nieznanych ci ludzi.
Bezcelowo zmierzasz przed siebie. Ulice
wielkiego miasta ci¹gn¹ siê niczym
sieæ pajêcza. Jednolita, brudna szaroœæ
chodnika napawa ciê niepokojem.

Czujesz, ¿e jesteœ jednym z wielu,
których on prze¿yje. Mijasz sklepy,
bary, banki. Za czystymi szybami
widzisz rzeczy, których nie potrzebujesz,
które nie s¹ ci potrzebne. Mijasz ludzi,
którzy zdaj¹ siê wiedzieæ, dok¹d
id¹. Nieznajome twarze, nie myœl¹ o
tobie, nie znaj¹ ciê, po prostu
mijaj¹. Czêsto ich obserwujesz. Jest ich
tak du¿o. Anonimowi, t³umy

anonimowych ludzi tego samego
gatunku. Zostan¹ na œwiecie i nadal bêd¹
zmierzaæ do swoich celów, nawet jak
ciebie ju¿ nie bêdzie. Gatunek
przetrwa, jesteœ jednym z niewielu. Tak,
gatunek musi trwaæ! Przetrwaj¹
tylko najsilniejsi. Nie ma miejsca dla
s³abszych, nie ma! To z tob¹ jest
coœ nie tak! Powiedz¹, ¿e musisz siê
leczyæ, musisz byæ czêœci¹, musisz
byæ taki jak oni anonimowy, celowy.
Nie, nie chcesz byæ taki jak
oni. Czujesz siê inny, wyrwany ze snu, a
jednak dalej we œnie. Widzisz jak

siê miotaj¹. Jesteœ inny, nie martw siê, to
pewnie b³¹d genetyczny. Jakieœ
bezwstydne nukleotydy twojego DNA,
zmieni³y swoje miejsce w strukturze
biologicznego programu. Co z tego
wynik³o? Jesteœ zaprzeczeniem ewolucji.
Dlaczego? Bo obchodzi ciê los innych
ludzi, bo siê nimi przejmujesz, bo
cierpisz z powodu spraw, które nie s¹
tego warte. Popatrz! Spójrz na drug¹

stronê ulicy!
Widzisz? Siedzi
tam m³ody
ch³opak, jest niewiele
starszy od
ciebie. Jednak nie siedzi na ³awce, lecz
na chodniku i trzyma planszê.
Tak, jest ¿ebrakiem. Biedny, co mo¿e
zrobiæ. Pewnie nie wiesz, ale on
nied³ugo umrze. Zreszt¹ wszystko jest
napisane na tej planszy, któr¹
trzyma. Niestety nikt z anonimowych jej
nie przeczyta³. Sam zreszt¹
zobacz. O w³aœnie Idzie kobieta ju¿

prawie ko³o niego
przechodzi. AAA widzisz? Zaczê³a
szukaæ czegoœ w
torebce Przesz³a wyci¹gn¹wszy paczkê
papierosów. Nawet nie
spojrza³a w jego stronê. Wiêkszoœæ
ludzi tak robi. To patrz¹ na zegarek,
to w niebo, to znowu na chodnik.
Niektórych zreszt¹ nic nie obchodzi i
po
prostu przechodz¹. Maj¹ nawet do
niego pretensjê, ¿e
zanieczyszcza sob¹ ulicê. Nikt nie
zwróci³ uwagi na s³owa
Jestem œmiertelnie chory, Jeœli nie
zdobêdê œrodków,
bez leczenia umrê. Nikt nawet tego nie
przeczyta³. Przechodz¹
obojêtnie obok kogoœ, kto chcê tylko
¿yæ. Ale ty o tym wiesz, wiem, ¿e
wiesz, bo od dawna go obserwujesz.
Chcesz mu pomóc, ale sam przecie¿
nie
masz pieniêdzy. Wiem, ¿e czujesz siê
taki bezradny. Dlatego w³aœnie piszê
do Ciebie ten list. Pos³uchaj, powiem
Ci w tajemnicy, ¿e on sam ju¿ nie
wierzy, chyba ju¿ nawet pogodzi³ siê z
nieuniknionym. Straci³ nadziejê.
Raczej cicho czeka, na coœ innego.
Myœlê, ¿e domyœlasz siê, co mo¿esz dla
niego zrobiæ. Dlatego, proszê Ciê, nie
bój siê. PodejdŸ do niego, powiedz,
¿e chcia³byœ mu pomóc. Powiedz, ¿e
przejmujesz siê jego losem. Wiem, ¿e

to
tylko s³owa, ale czasami samo s³owo
wiêcej mo¿e zdzia³aæ ni¿ wszystkie
pieni¹dze tego œwiata."

¯yczê Ci byœ nigdy nie by³ anoni-
mowy!!!

Zaczerpniête z: www.prorok.civ.pl
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Kill Bill !!!
A teraz nowy show: KILL BILL!!!
kszszszszsszszszszy, klask, klask, klask
To jest Bill, ma osiemnaœcie lat, 180cm
wzrostu, oko³o 78 kg wagi, blond w³osy,
piwne oczy, lubi ubieraæ siê buntowni-
czo, a ulubione kolory to czarny
zielony.
Ponadto Bill myœli, ¿e wszystko wie
i jest inteligentniejszy od ludzi z jego
otoczenia.
cha ha ha ha ha!!!
Kto pierwszy spróbuje zabiæ Bill'a?
Proszê siê nie wstydziæ, ka¿dy z widzów
mo¿e to zrobiæ.
Nie s³yszê…umhhy…tak…
Œwietnie! Pierwszy widz chce
rzuciæ ceg³¹!!! Genialny pomys³!
Brawa!!!
kszszszszszszszszy, klask, klask
,klask
£adny rzut! Lecz chyba Bill to
prze¿y³…
buuuuuuuuuuuuuu
No nic trudno, mo¿e uda siê
w nastêpnym odcinku! Masz
ochotê spróbowaæ? Zadzwoñ na
numer podany na ekranie, a mo¿e
wybierzemy Ciê na widownie
kolejnej czêœæ KILL BILL!
kszszszszsszszszszy, klask, klask,
klask
.
...REKLAMA…
...REKLAMA…

...REKLAMA…

...REKLAMA…

...REKLAMA…

Witamy w drugim odcinku realityshow
KILL BILL!!!
kszszszszsszszszszy, klask, klask, klask
To jest Bill, ma osiemnaœcie lat, 180cm
wzrostu, oko³o 78 kg wagi, blond w³osy,
piwne oczy, lubi ubieraæ siê buntowni-
czo, a ulubione kolory to czarny
i zielony.
Od wczoraj uwa¿a siê za totalne zero
i nie wierzy we w³asne si³y.
cha ha ha ha ha!!!
Kto dziœ spróbuje zabiæ Bill'a?
O! Pan w pierwszym rzêdzie ma strzel-
bê! Có¿ za szczêœcie, ¿e pan z nami jest!
Zapraszam!!

kszszszszsszszszszy,
klask, klask, klask
oooooooooooooooooooooooooooooo
Có¿ za strza³! W sam œrodek g³owy!! To
by³o naprawdê piêkne! Oto pañska
nagroda!
Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w pro-
gramie, do nastêpnego odcinka!
kszszszszsszszszszy, klask, klask, klask

Rafa³

Uzale¿nienia
Uzale¿nienie nie jest mi³oœci¹.
Uzale¿nienie nie zak³ada dawania. 
Uzale¿nienie od drugiego czlowieka
wcale nie jest mniej niebezpieczne od
jakiegokolwiek innego. Niszczy pod-
stêpnie, ukryte za pozorami mi³oœci. Nie
ma z ni¹ nic wspólnego. Nie jest
dawaniem szczêœcia drugiej osobie; jest
kurczowym trzymaniem siê czyjejœ rêki.
Bywa czasem mylone z przyzwyczaje-
niem, a czasem siê z niego wykluwa.
I, jak ka¿de uzale¿nienie, jest bardzo
³atwe. Wystarczy znaleŸæ kogoœ ¿yczli-
wego, przychodziæ do niego uparcie w

poszukiwaniu ciep³ych s³ów
i uœmiechów - nic nie daj¹c w zamian. 
Wiêkszoœæ zwi¹zków - nie tylko tych
"szkolnych" - jest oparta na kompro-
misach, na zasadzie "ona go kocha, jemu
jest wszystko jedno" (czêœciej chyba na
odwrót...). Z takiego modelu bardzo
blisko do uzale¿nienia. Nie znaczy to
bynajmniej, ¿e nie nale¿y takich
zwi¹zków tworzyæ - wyobraŸcie sobie
œwiat, w którym s¹ ze sob¹ tylko ci
ludzie, którzy Naprawdê Siê Kochaj¹...
nasz gatunek nie mia³by szans na przetr-
wanie...

Trzeba po prostu bardzo uwa¿aæ, aby
ci¹gle coœ dawaæ tej drugiej osobie, aby
nie popaœæ w uzale¿nienie.
Jeszcze jedno: z tego siê nie wyrasta.
Myœlê, ¿e zwi¹zki osób patrz¹cych na
nas z góry s¹ zdominowane przez
uzale¿nienia w jeszcze wiêkszym stop-
niu, ni¿ "ta nasza g³upia m³odzieñcza
mi³oœæ". 
A na koniec, ¿eby zabrzmieæ wiarygod-
nie, przyznam siê: ja te¿ jestem
uzale¿niona...

Z.P.
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Wyjêzyczenia

Prof. E. B³ahuta (matematyka):
• P. Prof.: Dlaczego u ciebie jest siedem
kulek? Czy¿by jedna siê zgubi³a?
Ucz. (powa¿nym g³osem): Nie. Wpad³a
pod szafê.
• Spójrz na to z punktu widzenia losu...
wejdŸ do pude³ka...
• P. Prof. (2. stycznia): Dlaczego nie
masz zeszytu?
Ucz.: Mam stary...
P. Prof.: A..., zesz³oroczny…
• W tym zadaniu zak³adamy, ¿e osoba
ma zwi¹zane oczy.
• (do kolegi bawi¹cego siê d³ugopisem)
Zostaw ten d³ugopis... mo¿e jakieœ
tabletki na uspokojenie, ale ja nie wiem,
czy dla mnie, czy dla ciebie.
• P. Prof.: W pokera gra siê pieniêdzmi.
Ucz.: Ja myœla³em, ¿e kartami.
• Zacznij od za³o¿eñ. Zyskasz czas!
• W matematyce wszystko jest mo¿liwe
i odczepcie siê!
• Tak mo¿na dowodziæ w sposób prosty.
Teraz wam poka¿ê, jak mo¿na dowodziæ
w sposób ³adny.
• Nie mo¿e byæ nic bardziej i mniej
równe, ale w tym przypadku bêdzie
bardziej.
• Przegrana to wygrana ujemna. W ten
sposób zawsze wygrywasz!
• P. Prof.: Jak wszyscy rzuc¹ monet¹, to
bêdzie dwadzieœcia rzutów.
Ucz.: A ile ha³asu...
P. Prof.: I oto chodzi!
• Mam wra¿enie, ¿e zawsze was straszê
s³owem teza... ale przecie¿ nie bêdê
pisa³a: "dane i szukane". To brzmi po
podstawówkowemu. A poza tym ja nic
nie szukam tylko udowadniam.
• P. Prof.: Ale moment... w zadaniu by³o
trzech ch³opców...
Ucz.: Ale ja rozpatrujê dwóch.
P. Prof.: Aha… Zenek jest uwzglêdniony
we Franku?
• Niektóre zadania s¹ prymitywne
z samego za³o¿enia.
• Ten odcinek móg³by byæ punktem.
• (zadaj¹c pracê domow¹, po zapisaniu
dwóch tablic przyk³adami) Zapisa³abym
jeszcze kilka... ale nie wiem, nie
zmieszcz¹ siê... chyba, ¿e bêdê pisa³a
mniejsze litery!
• P. Prof. (do kolegi œcieraj¹cego
tablicê): No to Micha³, jak ju¿ stoisz, to
mo¿e...
Micha³: Ja tu tylko sprz¹tam!

• Ucz.: Czy inwolucja ma coœ wspól-
nego z ewolucj¹?
P. Prof.: Odczep siê!... (po chwili zas-
tanowienia) Powinnam to powiedzieæ
jakoœ grzeczniej... nie, nie ma.
• Ucz.: To mo¿na przekrêciæ!
P. Prof.: W geometrii nie ma ¿adnych
przekrêtów. W geometrii s¹ obroty. 
(kilka minut póŸniej, przeprowadzaj¹c
jakiœ dowód) Teraz zrobimy taki ma³y
przekrêt...
• To zadanie jest takie trochê... no, jest
jedno brzydkie s³owo na okreœlenie tego
zadania... jest takie... mêcz¹ce.
• P. Prof. (do ucznia stoj¹cego przy tabl-
icy): Ale pisz szybciej... (po chwili)...
czy móg³byœ pisaæ ³adniej?
Ucz.: No to ³adnie, czy szybko?
P. Prof.: I ³adnie i szybko. A w ogóle co
to za dyskusja?
• Ucz.: Tam jest plus czy minus?
P. Prof.: No jak to? Nie widzisz, ¿e tam
jest plus? Ja te¿ nie widzê, ale jest.
• P. Prof. (zadaje pracê domow¹, klasa
jêczy): Jak ja lubiê, jak jêczycie! Ca³¹
lekcjê na to czekam!

Prof. J. ¯ak (matematyka):
• Ucz.: Czemu Pani profesor pamiêta
moje imiê?
P. Prof.: Bo nie ka¿dy wymyœla na pier-
wszej lekcji nowe wzory.
• Piotruœ, tu jest taki nawias, a tu jest taki
kwadrat.
• Matematycy najpierw wymyœlaj¹
wzory, a po latach znajduj¹ dla nich zas-
tosowanie.
• I tak jesteœcie nieŸli, bo poprzednia
klasa nie wiedzia³a, co to papier
milimetrowy.
• P. Prof.: Dziœ poznacie definicjê...
Klasa: Ale my chcemy wierszyk!
P. Prof.: ...definicjê k¹ta...
Klasa: Ale my chcemy wierszyk!

Prof. A. Kramek - Klicka (j. polski):
• ... czyli ma siê d³ugie w³osy do
potrz¹sania nimi?
• P. Prof.: Co powiecie na temat tej
pieœni?
Ucz.: On chcia³ j¹ wykorzystaæ, ale ona
siê nie da³a.
• Nie bêdzie ¿adnej wersji dla s³abszych,
leniwych, zmêczonych, zasmarkanych!

• (do kolegi
przebranego za
czarownicê) Ale z ciebie
piêkna kobieta!
• (o œci¹ganiu) Z harmonijki to ju¿ tylko
debile œci¹gaj¹... no... Ci s³absi
uczniowie.

Anonimowa matematyczka:
• P. Prof.: Nie bój siê usi¹œæ w pierwszej
³awce. Tablica nie gryzie...
Ucz.: Ale mo¿e nauczyciel gryzie?
P. Prof.: Nauczyciel gryzie, jak ma
wœciekliznê.
Ucz.: Wœcieklizna jest chorob¹
przewlek³¹...
P. Prof.: U mnie okresow¹.

Prof. Z. Czy¿ewska (chemia):
• Dwa wodory z jednego siê wzi¹æ nie
mog¹! Co to jest? Cudowne
rozmno¿enie?
• To nie jest tak, ¿e cynk szturcha chlor i
mówi: "Zabieraj mój elektron!".
• Z tego elektrolitu œwiñstwa siê
osadzaj¹, a to wszystko s¹ koszty!
• No jest w chlorku sodu chlor i sód, nie
da siê ukryæ.
• Tlen ma nadmiar elektronów, bardzo
lubi zreszt¹ je mieæ, ale to insza sprawa.
• Ja nie chcê pamiêtaæ tego równania.
Umia³am to, ale szczêœliwie dawno.
• Jak ju¿ stojê z t¹ szaf¹ na plecach, to
jak wlezê po schodach, wszystko mi
jedno...
• I fluor z tlenem tak rozmawiaj¹ (o odd-
awaniu elektronów)... "Co ty mi chcesz?
Ja te¿ chcê, i ja chcê bardziej!".
• Tlen ma tylko jeden cudzy telefon!
• I wiecie, jak mi siê przypomni, to raz
w roku wrzucam. Jak w reklamie -
'grza³ka w pralce - tylko Calgon'.
• Po gazie rozweselaj¹cym cz³owiekowi
jest wszystko jedno - pokroj¹ go, nie
pokroj¹, zabij¹, nie zabij¹...
• (oddaj¹c klasówki) Masz pó³ punktu na
osiem. Jest dobrze. A ty masz jeden
punkt na osiem. Œwietnie. O! A ty ju¿
pó³tora punktu. To ju¿ lepiej! Doskonale!
• Ten bajzel, jaki jest w nazewnictwie
zwi¹zków organicznych, to chyba ktoœ
na tym kasê robi.
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Wyjêzyczenia
Prof. A. Sochaczewski (geografia):
• Ocean jest nierówny!
• To siê nie odbywa³o na zasadzie rzutu
bursztynem i... oops! Jaszczurka siê
przylepi³a.
• P. Prof.: Ziemia to rozklapcia³a kula,
czyli geoida po prostu...
Ucz.: A jak siê definiuje geoidê?
P. Prof.: Jako bry³ê o kszta³cie Ziemi...
• W waszym teoretyzowaniu widzê
myœli œwiat³e... bardzo.
• Pluton nale¿y wyrzuciæ, bo jest za
ma³y i za krzywy.
• Wyprawy krzy¿owe to by³ kretynizm.
A ju¿ wyprawa Ludwika IX... - jeŸdzi³
po klasztorach i siê modli³, to znaczy jad³
i siê opija³, a do Tunisu dotar³ w lipcu.
Wraz z armi¹ stan¹³ pod murami miasta,
zbroje im topnia³y od s³oñca, a arabowie
pluli na nich pestkami z daktyli...
• (na lekcji dotycz¹cej atmosfery) A my
kiœniemy na dole w tym naszym
smrodzie.
• Z³o¿a siarki w PRL-u dawa³y
olbrzymie iloœci siarko - dolarów.
• To by³o wa³kowane ju¿... roœlinki zdy-
chaj¹, butwiej¹ i te sprawy. W efekcie
mamy wêgiel.
• Pu³apki dzielimy na pu³apki na myszy,
s³onie i wêglowodory...
• Wielb³¹dy wbrew pozorom nie chodz¹
na piasek. A ju¿ na pewno, jak chcemy je
mieæ to z marchewki musimy zrezyg-
nowaæ.
• Czêœæ z Katolików praktykuje jedynie
w momencie chrztu i pogrzebu...
• Taka produkcja dostarcza³a energii
wystarczaj¹cej w sam raz do zapalniczki
prezesa.
• Polacy z³upili, mniszki
wyr¿nêli... 
• (o podrêczniku) Zachêcam do
ogl¹dania obrazków.

Zniechêcam do czyta-
nia treœci. Nie ma oczywiœcie

zakazu, ale jak mi ktoœ te herezje bêdzie
g³osi³... Jednym s³owem, czytacie na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
• S³oñ to pikuœ przy takim dinozaurze.
• Rozci¹galiœcie kiedyœ takiego gluta?...
albo silikon?...
• Naukowcy nie s¹ jak¹œ szczególn¹

grup¹ spo³eczn¹. Te¿ s¹ podatni na ró¿ne
odchy³y.
• (podaj¹c ska³y do obejrzenia) Proszê
pos³aæ, ¿eby ka¿dy mia³ kontakt ze ska³¹.
• Jaskinia to taka szczelinka w której
mieœci siê cz³owiek.
• To pañstwa domowe czytelnictwo poz-
woli mi przelecieæ ten temat i zacz¹æ
nastêpny.
• No chyba widaæ, ¿e to wodospad, a nie
ciurkanie spod krzaka...
• Trombowce to wersja przedprodukcyj-
na s³oni. 

Prof. E. Karpiñska (historia):
• Profil... ta nazwa tr¹ci konserw¹.
• To ¿eœ mnie w depresjê wprowadzi³.
I ona siê pog³êbia!
• Ordon umar³ regularnie... ludzie nie
¿yj¹ tyle, co dinozaury.
• Ordon nie wylecia³ w powietrze.
Wysadzi³ Redutê, a uœmierci³ go
Mickiewicz. A potem go na emigracji
witano ze zdziwieniem: "O! Ordon ¿yje?
To co to za bohater?"
• Nie koncentrowa³am siê nigdy na tym,
jak Emilia Plater kona³a na ³o¿u boleœci.
• Nauka historii w nowym liceum bêdzie
wygl¹da³a tak... Wojny: by³y.
Gospodarka: uprawiano oliwki. Kultura:
...a nie. Takiego rozdzia³u nie ma.
• Napoleon, jak kula œniegowa, obrasta³
w coraz to nowe wojska.
• Konstanty by³ psychiczny!
• Sygna³em do szturmu mia³ byæ pal¹cy
siê browar. Ale stra¿acy 
go ugasili 
i klapa
c a ³ k o w i -
ta!

•

Wy,
j a k o
profilowani
inaczej...
• W³osy mia³
w str¹kach, a blond one 
by³y... Postawê zaœ mia³ ma³py...
• Nie spodziewa³eœ siê a¿ tak dobrej 

woli? Dlaczego?
Przecie¿ ja s³ynê z
dobrej woli...
• To Mahdi jest dla nas okrutny, bo
jesteœmy uczuciowo zwi¹zani ze Stasiem
i Nel.
• Bo jak mo¿na powiedzieæ
dwudziestopiêciolatkowi, ¿e umrze
bezpotomnie?
• O klasówce nie mam co z wami roz-
mawiaæ, bo jesteœcie w takiej fazie roz-
wojowej, ¿e hu, hu... ale kartkówkê zro-
biê. Dla podtrzymania nastroju. 
• Szlachta mazowiecka nigdy nie s³ynê³a
z wysokiego poziomu intelektualnego.
• Anna Jagiellonka - dziewczyna do
wziêcia!
• U Zygmunta Augusta nie by³o bigami.
To nie Kazimierz Wielki, który nie prze-
jmowa³ siê takimi sprawami.
• Ja nie wiedzia³am, ¿e jestem z moim
mê¿em w unii personalnej.
• Ucz.: Czy sprawdzi³a ju¿ Pani Profesor
klasówki?
P. Prof.: Taaaak... Wy macie obs³ugê
ekspresow¹.
• Przegi¹³eœ z t¹ map¹ na wysokoœæ, bo
ja jestem wzrostu nikczemnego raczej.
• Sk¹d u was przekonanie, ¿e te czuby
szlacheckie by³y lepsze od Kozaków?
• (opowiadaj¹c o wycieczce) Na granicy
dostrzegli nas po piêtnastu minutach... to
tak szybko raczej... mo¿e jakaœ promocja
by³a?...
• Jan Kazimierz to nie by³ król
b³yskaj¹cy intelektem.
• Podlej mojego kwiatka, bo woŸne
o nim zapominaj¹... (ucz. podlewa,
w pewnym momencie przestaje)... ale
podlej tak, ¿eby mu do poniedzia³ku star-
czy³o... (ucz. podlewa dalej)... starczy! 

Nie rób z niego   
nenufara.

• (o podrêcznikach) One ulegaj¹
ci¹g³emu rozmna¿aniu siê... no dziel¹ siê
po prostu.
• Ucz.: ... i s³abego, jak to okreœla

ksi¹¿ka, Ferdynanda IV...
P. Prof.: No... s³abiutki to on by³… na

umyœle…

Zebra³a Ewa
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Wychodz¹c z przejœæ podziemnych na
du¿y plac przed stacj¹ Metro Centrum,
natykamy siê - jak¿e czêsto! - na ludzi
rozdaj¹cych ulotki. Od tego momentu
mo¿na by by³o pisaæ w³aœnie o nich,
przekszta³ciæ ten tekst w esej o ich tra-
gicznym ¿yciu. Ale nie, nic z tych
rzeczy. S¹ zwyczajnymi ludŸmi, chodz¹
po tym placu w kó³ko, rozdaj¹c ulotki.
Ostatnio jednak to zjawisko zaczê³o
przybieraæ niepokoj¹ce rozmiary, sta³o
siê niemal plag¹. Odnoszê takie
wra¿enie, ilekroæ tamtêdy przechodzê,
a zdarza mi siê to przecie¿ rzadko, du¿o
rzadziej, ni¿ tym wszystkim, którzy
metrem doje¿d¿aj¹ do Hoffmanowej.
Tutaj autor znowu zmuszony jest przer-
waæ, jako ¿e tekst wyraŸnie d¹¿y do
powrotu na stare ursynowskie szlaki,
a my nie mo¿emy mu na to pozwoliæ
z powodów dla jednych jasnych, a dla
innych wy³o¿onych pewnie gdzieœ
indziej.
Id¹c tamtêdy - przez plac nazywaj¹cy
samego siebie niezas³u¿enie Placem
Once (nie pytajcie, czemu. Pewnie czyta³
za du¿o Cortazara) - jestem zasypywana
ulotkami; na dworcu Warszawa
Œródmieœcie mam ich nagle - niepojêtym
sposobem - pe³ne kieszenie. 
Pomyœla³am sobie kiedyœ, ¿e czas coœ
z tym zrobiæ, wykorzystaæ tê masê
kolorowego papieru. Od tamtej pory
ka¿da ulotka staje siê w moich rêkach
sercem; mam teraz kieszenie pe³ne
wydzieranych (!) z papieru serc. Dajê je
znajomym i rozdawcom ulotek, dajê im
wszystkim serca z cich¹ nadziej¹, ¿e
choæ na chwilê siê uœmiechn¹.

Wszyscy walczymy z ulotkami, ka¿dy na
swój sposób: uciekamy, zape³niamy nimi
kosze, oddajemy na makulaturê. Ale my
-  nauczeni doœwiadczeniem Cortazara
ze z³otymi rybkami, nauczeni historiami
Rankina o œrubkach - o, my boimy siê
ulotek, rozumiemy, ¿e nie mo¿na po
prostu ich wyrzuciæ, ¿e one zawsze
wróc¹;aby pozbyæ siê ich naprawdê,
nale¿y zmieniæ ich to¿samoœæ, zrobiæ
z nich serce albo samolocik. Tutaj do
opowieœci wkracza Piotrek, co zdaje siê
nadawaæ jej w³aœciwy kszta³t, teraz
mamy ju¿ niemal pewnoœæ, ¿e tekst
podda siê woli autora. To bardzo wa¿ne,
trzeba koniecznie napisaæ
o samolocikach, mo¿e chocia¿ Wy
zrozumiecie... Piotrek podj¹³ walkê
z ulotkami, by³ jednym z pierwszych,
którzy odkryli prawdê. Zacz¹³ wiêc
zamieniaæ je w samolociki, choæ teraz
nasuwa siê pytanie: robi³ to przeci-
wko nim czy te¿ podstêpnie
umo¿liwia³ im opanowanie ca³ego
œwiata, dawa³ im skrzyd³a, aby mog³y
dotrzeæ jak najdalej? Tego siê nie
dowiemy, pokrêtny umys³ Piotrka
prawdopodobnie sam ju¿ nie pamiêta
motywacji i tak czy inaczej zmusza
do robienia coraz to nowych
samolocików. Samolociki wiêc pow-
staj¹, pojawiaj¹ siê na ulicach,
w parkach, w szkole. Pojawiaj¹ siê
u mnie, na stacji Warszawa
Œródmieœcie oprócz ulotek znajdujê
samolociki. Le¿¹ potem u mnie
w domu - du¿e samoloty i ma³e
samolociki. Nadal otwieraj¹c zeszyty
znajdujê w nich PiXela (nie

p y t a j c i e ,
czemu. Po pros-
tu tam bywa), ale
zaraz potem widzê na
biurku samolocik, raz pomarañczowy,
innym razem ¿ó³ty. Szukaj¹c mojej
"Jedynej i ostatniej mi³oœci" przerzucam
tony kolorowych samolocików,
przek³adam je z miejsca na miejsce. Ginê
w nich, gubiê d³ugopisy i kartki,
samolociki opanowuj¹ powoli ka¿d¹
sferê mojego ¿ycia, pojawiaj¹ siê nawet
w ka¿dym zdaniu i nied³ugo zajm¹
miejsce PiXela, zapomnê wiêc o nim, tak
jak zapomnê o Piotrku, który je tworzy
i wpuszcza do mnie do domu przez
otwarte okna, zapomnê o "Jedynej
i ostatniej", wszêdzie dooko³a bêd¹ tylko
samolociki, samolociki, samolociki...

Z.P.

Wszyscy walczymy z ulotkami...

... i wszêdzie dooko³a jony
dodatnie:
Nie odczuwasz, ¿ebyœ by³ przyci¹gany -
wszystko jest tak samo interesuj¹ce,
ka¿da uliczka wabi kolorowymi fasada-
mi, mo¿esz iœæ w dowolnym kierunku.
Jesteœ wolny. Nikt ciê do niczego nie
zmusza, nawet twoje w³asne uczucia s¹
tak samo obojêtne w stosunku do wszys-
tkiego. Jesteœ wolny.
A¿ któregoœ dnia dojdziesz za daleko.
Zobaczysz nad sob¹ inne niebo, bardziej
niebieskie. I zrozumiesz, ¿e dot¹d ¿y³eœ
w klatce, ca³e ¿ycie wierzy³eœ w wol-
noœæ, a to tylko twoje labirynty dawa³y ci
wybór; nigdy nie wyszed³eœ poza nie,

poza swój œwiat. I teraz widzisz niebo.
Wybiegasz na ³¹kê. Biegniesz przed
siebie, opêtañczo biegniesz przed siebie,
byle dalej od przeklêtej klatki, lecz po
chwili twój bieg staje siê radosny, bieg-
niesz po trawie, biegniesz w kierunku
nieba; uciekasz do, a nie od. 
Widzisz przed sob¹ miasto. Dostrzegasz
znajome kszta³ty, znane uliczki.
Przera¿ony chcesz siê zatrzymaæ, ale nie
potrafisz,biegniesz za szybko i z rozpêdu
wpadasz do miasta. Jeszcze chcesz siê
wyrwaæ, jeszcze wierzysz w lepszy
œwiat, wiêc zawracasz, ale znowu niepo-
jêtym sposobem zataczasz ³uk, znowu
znajdujesz siê w mieœcie.

Patrzysz na znajome uliczki, ci¹gn¹ ciê
wszystkie jednakowo, niczego nie
musisz robiæ, mo¿esz pójœæ, gdzie chcesz
- jesteœ wolny. Idziesz swoj¹ drog¹ przez
miasto i obiecujesz sobie nigdy wiêcej
nie patrzeæ w górê.
I czekaæ na foton.

*Metal, jak wiemy, zbudowany jest tak,
¿e j¹dra atomowe tworz¹ sieæ, w której
swobodnie poruszaj¹ siê elektrony.
Zjawisko fotoelektryczne zewnêtrzne
polega na wybijaniu takich elektronów
przez fotony. 

Z.P.

Zjawisko fotoelektryczne zewnêtrzne
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Nauczyciele, do piór...
Nauczyciele, do piór...
DZIENNIK JADZI W¥S
PONIEDZIA£EK
Katastrofa! W³adzio mnie zdradza! Sk¹d
mog³am siê spodziewaæ takiego ciosu?
Ostatnio przecie¿ tak dobrze nam siê
uk³ada³o! Pracê w banku dosta³, nowy
samochód kupi³, mieszkanie zamieni-
liœmy, no po prostu szczêœcie drzwiami
i oknami! A¿ tu nagle on do mnie mówi
tak:
- Jadziu, wiem, ¿e siê wkurzysz, ale mam
kochankê!
A tak to smutno powiedzia³, a¿ mi siê go
¿al zrobi³o.
- Zrozum mnie - powiada - obowi¹zków
mi przyby³o, muszê chodziæ na krêgle,
graæ w golfa, piæ piwo w pubie, a ty prze-
cie¿ tego nie lubisz, bo to s¹ g³upie
rozrywki. Ty masz pracê, dom, dzieci,
klasówki, a Beata jest m³oda, weso³a, to
siê lepiej nada. Ty sobie odpocznij, mo¿e
jakieœ studia zaoczne zaczniesz?
Wzruszy³am siê trochê tym W³adziem,
ale zaraz na drugi dzieñ przypadkowo
zobaczy³am ich razem, jak wsiadali do
samochodu. Przypomnia³am sobie
kochankê Stefana i muszê przyznaæ, ¿e
nasza du¿o ³adniejsza. Du¿o! No, ale
poza tym to mam nad ni¹ same przewa-
gi. Ze dwadzieœcia lat ode mnie m³odsza,
ze trzydzieœci kilo chudsza, a tak¹ mia³a
minê, ¿e gdybym j¹ zapyta³a o cykl roz-

wojowy jamoch³onów, to by pewnie pa³ê
dosta³a.
Wieczorem W³adzio by³ zdenerwowany,
bo sobie e-maile do Beaty na brudno
w notesie pisa³, wiêc mu poprawi³am
trochê sk³adniê. Uœmiechn¹³ siê do mnie
i poprosi³, ¿ebym mu koniecznie przygo-
towa³a kopytka z cielêcin¹, jak z Beat¹
z Hiszpanii wróc¹. Tak sobie ¿yczliwie
rozmawialiœmy do drugiej w nocy, a¿
babcia zaczê³a pods³uchiwaæ. Rano by³a
bardzo bojowo nastawiona i namawia³a,
¿eby Beacie kud³y wyrwaæ. A ja jej na to:
- Widzisz babciu, wszystko kiedyœ
przemija, nawet najd³u¿sza ¿mija.
Zreszt¹ kochanka W³adzia to bliska
osoba, a jak ludzi jest wiêcej, to sobie
pomog¹, prawda? U stryja Artura
kochanka we œrodê dzieci pilnuje
i dobrze.
Chyba j¹ trochê przekona³am.
Powiedzia³a mi tylko, ¿ebym zmieni³a
imiê na Wiga, bo to niby Jadwiga - ale
bez jadu...

Anna Hnydka

ABSOLUTNIE LODOWATA PROZA
Porzuæ sztalugi, Jureczku - zachêca³ wuj
Roman - nie namêczysz siê przy
sianokosach, a m¹droœci ludowej zakosz-
tujesz. Wuj p³achtê plastikow¹ roz-
postar³, przyczepami ¿ó³te siano
dowozi³, a ja czerwonym ci¹gnikiem

u b i j a ³ e m .
PóŸniej zaw-
inêliœmy wszystko
szczelnie i ju¿! - resztê
zrobi¹ za nas bakterie beztlenowe -
pouczy³ wuj
Wracaliœmy przez las, a tu przed nami
sosna rozdarta. Piêkne!
- Piorun w ni¹ strzeli³. Bij¹cy - wyjaœni³
wuj. - Gdyby by³ zapalaj¹cy, to by
sp³onê³a, ale bij¹cy ma krzemienny grot.
W zesz³ym roku zabi³o babê w burakach.
Grot jej przeszy³ serce.
- Wuju - szepn¹³em z podziwem. - To
piêkne i m¹dre. Tylko malowaæ!
- Baba - kontynuowa³ wuj - to stworzenie
Bo¿e i powinno ¿yæ w oborze, lecz ze
wzglêdu na kszta³t... no wiesz, co mam
na myœli... ch³op j¹ zabra³ do cha³upy.
Oniemia³em z podziwu nad jego ludow¹
m¹droœci¹, a on kontynuowa³. -
Najwa¿niejsze to swoje wiedzieæ.
Ziemia na ten przyk³ad jest p³aska, jak
naleœnik. Z góry przykryta niebem, od
spodu podparta piek³em.
- "Tytus, Romek i A'tomek", ksiêga XII -
pomyœla³em. Mój zachwyt dla ludowej
m¹droœci topnia³ w letnim upale.

Anna Hnydka  
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Przes³anie Pani Cogito
Kochani uczniowie klas pierwszych!
Zanim wziê³am siê za pisanie tego
krótkiego streszczenia moich jak¿e
bogatych refleksji po spêdzeniu czterech
lat w znanej Wam szkole obieca³am
mojej kole¿ance, ¿e ¿adnego "wciskania
kitu" nie bêdzie. Ju¿ wystarczaj¹co du¿o
nas³uchaliœcie siê mniej lub bardziej
obiektywnych opinii o Hoffmanowej,
naogl¹daliœcie siê uœmiechniêtych
twarzy podczas Dnia Otwartego. Teraz
mo¿ecie doœwiadczyæ na w³asnej skórze,
jakie jest tak naprawdê ¿ycie ucznia
IX.LO. Jest z pewnoœci¹ jedyne
w swoim rodzaju. Có¿ mo¿na Wam
poradziæ?
IDŸ DOK¥D POSZLI TAMCI DO
CIEMNEGO KRESU
Po z³ote runo nicoœci twoj¹ ostatni¹
nagrodê
Bêdzie to wêdrówka trudna, ale
z pewnoœci¹ bardzo Was wzbogaci. Nie
próbujcie wiêc nigdy myœleæ o poddaniu
siê i wycofaniu siê z tej drogi.
Pamiêtajcie, ¿e nie jesteœcie na niej sami.
Warto pomagaæ sobie nawzajem
(wielokrotnie potwierdzone doœwiad-
czalnie - zgrana klasa i wspó³praca
pomiêdzy klasami potrafi¹ BARDZO
u³atwiæ ¿ycie). Poza tym z regu³y po
opuszczeniu szkolnych murów najcen-
niejsze okazuj¹ siê przyjaŸnie (a jak
wiadomo najlepszych przyjació³ poznaje

siê w biedzie) oraz wspomnienia.
Najwa¿niejsze czego nauczy³a

mnie Hoffmanowa, to umiejêtnoœæ
rozpoznania tego, co naprawdê dla mnie
wa¿ne. Umiejêtnoœæ ta jest niezbêdna do
przetrwania w sytuacjach ekstremalnych
(np. koniec semestru, kiedy wiêkszoœæ
Profesorów uzmys³awia sobie, ¿e maj¹
jakimœ dziwnym zbiegiem okolicznoœci
zdecydowanie za ma³o ocen w dzien-
niku). Wtedy nale¿y zadaæ sobie kardy-
nalne pytanie: czy bardziej fascynuje
mnie przebieg Wiosny Ludów (dzieñ po
dniu - jak¿e by inaczej!) czy mo¿e
bogate nazewnictwo pierwotniaków (ach
ta £acina!). Nie zapominajcie o tym, ¿e
uczycie siê przede wszystkim DLA
SIEBIE (nie dla rodziców, dla ocen czy
dla zadowolonej z klasyfikacji Pani
Wychowawczyni). ¯eby powo³aæ siê na
moje w³asne doœwiadczenia - z pewnoœ-
ci¹ przyda mi siê wszystko, czego
nauczy³am siê na matematyce i fizyce (tu
pragnê podziêkowaæ za nieskoñczon¹
iloœæ prac domowych P. Prof. B³ahucie
oraz za pasjonuj¹ce doœwiadczenia fizy-
czne P. Prof. £ucznikowi), natomiast
jakoœ nieszczêœliwym zbiegiem
okolicznoœci wylecia³o mi ju¿ z g³owy,
którego dnia i o której godzinie Pi³suds-
ki stan¹³ na Moœcie Poniatowskiego. Na
szczêœcie nie ka¿dy astronom musi to
wiedzieæ. Wszystkim Profesorom

zawdziêczam
natomiast to, ¿e
wiem wiêcej
o otaczaj¹cym mnie
œwiecie. Dziêkujê im równie¿ za nieza-
pomnian¹ atmosferê tej szko³y.

Moj¹ recept¹ na przetrwanie
jest wiêc umiejêtnoœæ wyboru.
Hoffmanowa jest szko³¹ dla Was,
wybierzcie wiêc to, co chcielibyœcie
z niej w sobie wynieœæ, by potem czer-
paæ z tego w przysz³oœci. Nie zapomina-
jcie o ludziach wokó³ Was - oni te¿ maj¹
swoje troski i radoœci. Nie zapominajcie
te¿ o swoich w³asnych zainteresowani-
ach - starajcie siê znaleŸæ czas, by je
rozwijaæ. Niezale¿nie od tego, jak trudna
oka¿e siê Wasza droga, b¹dŸcie wierni
swoim wartoœciom i marzeniom.

STRZE¯ SIÊ OSCH£OŒCI SERCA
KOCHAJ ŸRÓD£O ZARANNE
ptaka o nieznanym imieniu d¹b zimowy
œwiat³o na murze splendor nieba (...)

B¥DŸ WIERNY IDŸ
(cytaty zaczerpniête z wiersza pt.
"Przes³anie Pana Cogito" Z. Herberta)
Z ¿yczeniami powodzenia

Ania Kamiñska (5d)

Zeszyt
Siedzia³ w pokoju ma³ym i ciemnym.
GwieŸdzista noc rozpoœciera³a siê za
starym, drewnianym oknem. Pokryty
cieniem samotnoœci wydawa³ siê kilka
lat starszy, dojrzalszy i powa¿niejszy.
Z zeszytem po¿ó³k³ych wierszy
i kubkiem letniej ju¿ herbaty na kolanach
ko³ysa³ siê miarowo w bujanym fotelu,
który dosta³ w prezencie œlubnym od
przyjaciela. Wokó³ nabrzmiewa³
skrzypi¹cy dŸwiêk drewna
i zardzewia³ych gwoŸdzi, odbijaj¹cy siê
echem w tym ca³ym, jednopokojowym
mieszkaniu na poddaszu staromiejskiej
kamienicy. 
Mia³ nieca³e trzydzieœci lat. Wiersze by³y
jedn¹ z nielicznych pami¹tek po osobie,
któr¹ kocha³ nad ¿ycie i z któr¹ po

oœmiu, w gruncie rzeczy szczêœliwych
latach ¿ycia, postanowi³ wzi¹æ œlub.
A nie by³a to decyzja ³atwa. Coœ mu
bowiem podpowiada³o, ¿e œlub ten nie
oka¿e siê dobrym rozwi¹zaniem, ¿e
wszystko popsuje. Ale kocha³ j¹ nad
¿ycie, wiêc, wmawiaj¹c sobie, ¿e to
przecie¿ niczego nie zmieni, o¿eni³ siê
z ni¹. Teraz jest sam. I ³zy stru¿kami
sp³ywaj¹ mu po policzkach.
Z oddali s³ychaæ bicie koœcielnych
dzwonów. 
-Wiêc jest ju¿ ósma -mówi do siebie. -
Muszê zrobiæ zakupy. Zaraz zamkn¹
sklepy i znowu nic nie zjem...
Zamkn¹³ zniszczony zeszyt, od³o¿y³
pusty ju¿ kubek. Wsta³ z fotela. Narzuci³
jesienny p³aszcz. Wzi¹³ parasol.

Otworzy³ drzwi. Zamkn¹³. Przekrêci³
klucz w zamku i zbieg³ ze schodów. Po
chwili zimny wiatr wytr¹ci³ mu parasol
z rêki. Szed³ dalej jakby nie zareje-
strowa³ ¿adnego zdarzenia. Przeszed³
przez przejœcie dla pieszych. Po pasach,
nie nastêpuj¹c na ciemne pola, tak jak
czêsto ona chodzi³a. Wszed³ do sklepu.
Poprosi³ o chleb, mas³o, mleko, ser ¿ó³ty
i pêczek kie³basy. Zap³aci³. Wyszed³.
Po chwili znowu znalaz³ siê w domu.
W tym samym fotelu, z tym samym zim-
nym kubkiem herbaty w rêku. Zeszyt
starych wierszy tañczy³ rozrzucony po
pod³odze. Wiatr skrêca³ firankê.

Anna Galuhn
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Deformacje matematyczne
Pewien farmer zaprosi³ zespó³ matem-
atyków, aby pomogli mu w ulepszeniu
produkcji mleka. Po szeœciu miesi¹cach
ich pracy powsta³ odpowiedni raport.
Farmer zacz¹³ go czytaæ i od razu natkn¹³
siê na zdanie:
"Rozwa¿my sferyczn¹ krowê..." - ha,
ha... bardzo œmieszne - przez umys³
Denisa przep³ynê³a, a w ka¿dym razie
mia³a taki zamiar, trywialnie dzia³aj¹ca
grupa myœli - muszê byæ stetrycza³ym
denatem, skoro nie bawi¹ mnie dowcipy
o farmerach... hmm... tak, mo¿e znajdê
jakiœ inny kawa³.
Szuka³. I robi³ to z tak¹ zaciêtoœci¹,
z jak¹ zazwyczaj szuka³ pierwiastków
wielomianów. By³a tylko jedna ma³a
ró¿nica. Nie móg³ u¿yæ algorytmu
Hornera, co stanowczo nie nastraja³o go
optymistycznie. I choæ nie lubi³ wielo-
mianów, a ju¿ tym bardziej poszuki-
wañ czegokolwiek, zajêcie
absorbowa³o go w takim stopniu, i¿
nie zauwa¿y³ uderzaj¹cej fali
gor¹ca... 
Powietrze by³o niczym zupa jakaœ -
gêste i nieco nazbyt ciep³e. Œmia³o
mo¿na by³o wieszaæ siekierê, przy-
ci¹ganie ziemskie pewnie nie
mia³oby nic do gadania. Denis jed-
nak odrzuci³ to najprostsze
rozwi¹zanie zwi¹zane z powiesze-
niem czegoœ w opisywanej cieczy .
Podniós³ za to po raz pierwszy od
d³u¿szego czasu oczy znad gazety.
Prawdopodobieñstwo zobaczenia
piêknego ogrodu, pe³nego symetrii i
równo przyciêtej trawy o wysokoœci
?cm, czyli tego, co chcia³ ujrzeæ,
wynosi³o mniej - wiêcej zero, ale
nie przera¿a³o go to. Postanowi³ byæ
odwa¿ny...
Ale nie do tego stopnia. Przestrzeñ
ograniczona p³otem, która w tamtym
momencie stanowi³a jego najbli¿sze
otoczenie, by³a kompletnym chaosem
(bynajmniej niedeterministycznym), a w
ka¿dym razie zbiorem, rz¹dzonym
niew¹tpliwie przez ten¿e. Dla przyk³adu,
idylliczne kwiatki, rozety trójlistne,
bêd¹ce obrazami trójsiecznej
Longchampa przez promienie odwrotne,
posadzi³y siê wzd³u¿ pewnej krzywej
p³askiej. Denis spróbowa³ przesadziæ te
roœliny na styczn¹ poprowadzon¹ do
wspomnianej krzywej, ale nie wysz³o mu
to najlepiej.
- No tak - powiedzia³ sam do siebie -
mamusia mnie ostrzega³a, ¿ebym nie

spa³ na zajêciach z analizy matematy-
cznej...
...
Za³amany niepowodzeniami z ogródka
wróci³ do mieszkania. Jego skromne
wnêtrze równie¿ nie napawa³o go radoœ-
ci¹. Usiad³ na pompowanym torusie -
namiastce fotela. Na stoliku tu¿ obok
sta³a szklanka z zimn¹, aczkolwiek pode-
jrzan¹ substancj¹ mokr¹. Denis z przy-
jemnoœci¹ homeomorficznie zanurzy³
w niej wargi. Po chwili jednak na twarzy
wyst¹pi³ lokalny grymas, jak mo¿na siê
domyœlaæ, zwi¹zany z niedawno
spo¿ywanym zdegenerowanym quasi-
pierogiem. Odstawi³ wiêc szklankê
i natychmiast siêgn¹³ po d³ugopis
i kartkê. W zamiarze naszego bohatera
le¿a³o sprawdzenie, czy dwa dane przek-
szta³cenia s¹ równowa¿ne homotopijnie,

ale nie zdo³a³ siê o tym przekonaæ, gdy¿
zadzwoni³ jego matematyczny budzik,
co implikowa³o nadejœcie czasu
karmienia zwierz¹t. 
Denis zdj¹³ ze œciany wisz¹ce nañ jed-
nowymiarowe rozmaitoœci, przypomi-
naj¹ce d³ugie niteczki, wepcha³ im do
pyszczków jakieœ œwiñstwo, pog³aska³
po ogonkach i z powrotem odwiesi³ na
miejsce. Znacznie lepiej zaj¹³ siê sw¹
ukochan¹ blond kud³at¹ rozmaitoœci¹
ró¿niczkowaln¹ wymiaru 3. Zawi¹za³ jej
now¹ kokardkê, podrapa³ za uchem,
wyszczotkowa³, a kiedy znudzi³o mu siê,
pozwoli³ jej pobiegaæ po najnowszym
modelu helikoidy. Zanim na powrót

odstawi³ sw¹
ulubienicê na
pó³kê da³ jej do
pochrupania kostkê
Cantora.
- O, jêdzo! Ale nakruszy³aœ! Bêdê musia³
po tobie sprz¹taæ! - to mówi¹c siêgn¹³
stoj¹c¹ pod œcian¹ miote³kê z nalepk¹
"Knaster - Kuratowski, ekipa
sprz¹taj¹ca" i grzecznie zacz¹³ zamiataæ.
Jednoczeœnie przypomnia³ sobie, i¿
kiedyœ hodowa³ takie prawdziwe Coœ.
Coœ by³o paskudnym psem, ale po wyko-
naniu nañ przekszta³cenia inwersyjnego
zmieni³o siê w œwinka morskiego. Po
sca³kowaniu zosta³a kupa futra; niestety
zwierzê samo w sobie kapkê siê zdema-
terializowa³o . Wci¹¿ na myœl o tamtych
wydarzeniach robi³ siê (Denis, nie pieso-
œwinek) smutny, a jedyne, co mog³o go

pocieszyæ, to chwil kilka nad prób¹
udowodnienia hipotezy Poincare'
lub, jeœli nie, to chocia¿ d³uga
k¹piel w pianie z³o¿onej z identy-
cznych wieloœcianów, których
œciany s¹ regularnymi wielok¹tami
o k¹tach 109°28'  i masowanie
sobie pleców przyzwoicie fraktaln¹
g¹bk¹ Mengera, bêd¹c¹ zreszt¹
zbiorem uniwersalnym dla wszyst-
kich krzywych, tak p³askich, jak
i przestrzennych.
Denis wybra³ drug¹ mo¿liwoœæ.
Odkrêci³ kran, dosypa³ aromaty-
cznej soli do k¹pieli o kryszta³ach
bêd¹cych trzydziestoœcianami rom-
bowymi. Nastêpnie stan¹³ i z roz-
marzeniem popatrzy³ na
powstaj¹c¹ pianê. Rozpocz¹³ tak¿e
rytualne obliczanie rozk³adu
i nadziei matematycznej zmiennej
losowej, bêd¹cej iloœci¹
unosz¹cych siê w powietrzu baniek

mydlanych. Nie dane mu by³o
dokoñczyæ, bowiem zadzwoni³ telefon.
Dzwoni³ mê¿czyzna, chc¹cy dowiedzieæ
siê czegoœ o diagonalizacji macierzy.
Nasz bohater sp³awi³ go, obiecuj¹c tele-
fon w bliskiej... nieskoñczonoœci...
...
Po niespe³na siedmiu minutach matem-
atyk wreszcie znalaz³ siê w wannie.
Cieszy³ siê z faktu, ¿e jest mate-
matykiem. Brzmia³o to dostojnie
i inteligentnie. I bardzo dumnie.

efka
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Fioletowoœæ literatury

GUZIKI
Idê ulic¹ i widzê guzik... tak to jest mój

guzik... muszê go tylko podnieœæ.
SpóŸniê siê na poci¹g?? Co z tego... guzi-
ki to moje ¿ycie. Od dawna je zbieram.
Dosz³am do wniosku, ¿e guziki s¹ jak
ludzie... ka¿dy jest inny i niepowtarzalny,
a przecie¿ nie maj¹ DNA... A mo¿e to nie
dlatego jesteœmy ró¿ni? 
Dlaczego ludzie s¹ agresywni, przecie¿
guziki takie nie s¹? A mo¿e to porów-
nanie to absurd?! Tak, tak... chyba tak...
Nie wiem kim jestem... Mo¿e jestem

guzikiem? Drewnianym, plastykowym,
a mo¿e z masy per³owej? Nie z masy nie
jestem. Jestem guzikiem z krwi i koœci...
Takim, który pozostaje bierny... zaraz ja
przecie¿ nie jestem bierna. Co jest?
A mo¿e to, ¿e jestem guzikiem to
absurd? Tak, na pewno... Wiêc kim
jestem...?

Ryba
PROSZÊ

Daj mi latarkê
abym mrok czarny rozjaœniæ mog³a
ProwadŸ mnie za rêkê

wskazuj mi chmury i drzewa
Ka¿ dzieñ nawlekaæ na nitkê
i ka¿dego ranka wk³adaæ
œwie¿y kwiatek do wazonu
Naucz mnie rozmawiaæ z ptakami 
i ludŸmi
mówiæ do nich bez ¿alu i pretensji
bez ironii bez œmiechu w g³osie
Otwórz mi oczy na brudne ulice
zaplute klatki schodowe
I nie zas³aniaj mi gwiazd

Anna Galuhn

10 marzec 2003r - kotek / 25 czerwiec
2003r - reszta
Fioletowoœæ literatury...

Zastanawiacie siê na lekcjach co autor
mia³ na myœli...  dlaczego Mickiewicz
cierpia³ za miliony?  A znowu¿ czemu
Norwid z zami³owaniem wyrzuca³
fortepiany z balkonu? Na lekcjach
jakiegokolwiek jêzyka na œwiecie rozpa-
truje siê co autor mia³ na myœli.. jaki¿ to
g³êboki przekaz tkwi za zbitkiem
dŸwiêków pozornie uk³adaj¹cych siê
w jak¹œ nies³ychanie wznios³¹ i logiczna
ca³oœæ...  zapomina siê zupe³nie o tym ¿e
istnieje coœ takiego jak "sza³
tworzenia"... zapomina siê o tym, ¿e cza-
sem tworzy siê coœ co jest po prostu...
jest odbiciem surrealistycznych obrazów
w g³owie autora... wiele rzeczy powsta³o
dla samego wra¿enia.. dla ulotnej chwili
tworzenia i czytania...  dla wra¿eñ takich
jakie posiadamy po obudzeniu siê
z piêknego, czy groteskowego snu.. dla
wra¿enia ciep³a, czy dreszczy na
skórze... dla tego by poczuæ w ciemny
zimowy wieczór podmuch ciep³ego, je-
siennego wiatru na wrzosowisku...
odzieramy literaturê, poezjê z jej czaru,
mistycyzmu i nie pozwalamy jej od-
dzia³ywaæ na nasze zmys³y
i wyobraŸnie.. kaleczymy j¹ matematy-
cznie wrêcz torturuj¹c wers po wersie,
zdanie po zdaniu.. a¿ do znudzenia.. do
niestrawnoœci..  a gdzie wolna interpre-
tacja? gdzie wolnomyœlicielstwo i pasja
tworzenia? przecie¿ nie w trakcie ko-
lejnej lekcji na temat: "wp³yw bezdom-
nego kanarka na poezjê
Bia³oszewskiego", ani nie
w piêædziesi¹tym "bryku" który ma
zast¹piæ kontakt z tym co autor
w rzeczywistoœci stworzy³... ludzie
opamiêtajcie siê... nie przerabiajcie liter-

atury na kaszkê... weŸcie z niej to co
najlepsze.. chwilê, wielorakoœæ..
przeczytajcie sobie tekst, który stanowi
niejako drug¹ czeœæ tych wynurzeñ.. co
autorka mia³a tu na myœli? mo¿e znów
rozbierzecie to na czêœci? na zdania?
s³owa? pojêcia? Na gramatykê,
s³owotwórstwo, rymy, rytm i nie wiado-
mo co jeszcze.. a mo¿e tak chocia¿ raz
inaczej.. wyobraŸcie sobie... nie myœlcie
tylko czujcie.. po co zadrêczaæ siê
zawsze i wszêdzie logicznoœci¹ i sen-
sownoœci¹.. czy naprawdê wszystko
musi mieæ sens? Otó¿ nie! Poni¿szy txt
jest tego dowodem.. to jest do
wyobra¿ania sobie i czucia.. nie do robi-
enia sekcji zw³ok, ale jeœli ktoœ znajdzie
tu przez przypadek jakiœ sens to z chêci¹
siê dowiem... no wiêc wy³¹czcie swoje
przegrzane neurony i czytajcie....
...Wielki granatowy kot wymyka siê z
r¹k swojej pani, dyni pi¹tego pokolenia i
wspina siê na dach fioletowo -
wyciœniêtego winogrona... siêgaj¹cego
roziskrzonego farbami niebosk³onu,
gorej¹cego od samotnego odyñca...
Przemierzaj¹ razem pustyniê w poszuki-
waniu choæby kropli najmniejszej -
duszy czuj¹cej...  trafiaj¹c wci¹¿ na
wyschniête studnie wynosz¹ siê poza
galaktykê, aby j¹ po¿reæ jednym k³apniê-
ciem zêba.. galaktyka jednak
stawia opór staj¹c koœci¹ w gar-
dle i nitk¹ dentystyczna miêdzy
zêbami.. jednak¿e kot
w czasie podró¿y na
tyle zb³êkitnia³, ¿e teraz
mo¿e poch³on¹æ czarn¹
i b³yszcz¹c¹ galak-
tykê nie zmieniaj¹c
koloru...  po³ykaj¹c
jej ostatni fragment
mruczy przeci¹gle
wymieniaj¹c swoje

szk³a kontak-
towe kolory
deep - blue  na
"pasiaste marzenie
traktorzysty"...  komitet s¹siedniego
uk³adu wrêcza mu za to wytrych do
obozów jordanowskich... w celu odpra-
cowania dzieciñstwa.. k³ap.. kolejna
czarna dziura... samolot poddŸwiêkowy
z puszystym ró¿owym ogonem nuci pod
nosem pieœni rewolucyjne...  by podbiæ
kolejne uk³ady... tramwaj bez motor-
niczego... rozwala siê na oœlep
o zielonego dziobaka z opcjonalnie
przypinanymi skrzyd³ami (za jedyne
5,99) oczywiœcie w ramach jednosekun-
dowej promocji.. dla ka¿dego coœ
mi³ego.. tylko kto przefarbuje grana-
towego kotka? no bo ile czasu mo¿na
byæ niebieskim???... 
i co ? jakiœ sens i logika?  raczej nie.. ale
wolnoœæ myœli i skojarzeñ... czy to te¿
jesteœcie w stanie przeanalizowaæ
dog³êbnie i powiedzieæ co autorka mia³a
na myœli.. jeœli tak to szczere kondolenc-
je z powodu braku polotu.. bo sama
autorka nie wie o co tu chodzi i to ca³y
sens tego tekstu -  jedynie ulotnoœæ
chwili i urok myœli.. :P

Italia

Guziki + „Wiersz“ Proszê

12 ∆∆∆∆nyten Mlek nyten Mlek 



SZTAFETA

Oto nowy dzia³ naszej magicznej gazet-
ki, nazwany przez nas finezyjnie
SZTAFET¹. Zasady rz¹dz¹ce w tym mieœ-
cie s¹ proste: ja podaje kontrowersyjne
tematy, a Wy przy pomocy PonyExpresu
przesy³acie mi swoje opinie i rozmyœla-
nia z nimi zwi¹zane. Jeden temat
bêdziemy dr¹¿yæ przez tyle numerów ile
bêdziecie chcieli (pisali) co pozwali na
riposty wobec cudzych wypowiedzi.
Równoczeœnie mo¿e istnieæ kilka tem-
atów w jednym numerze. Gor¹co zachê-
cam do pisania na bie¿¹ce i nie bie¿¹ce
tematy SZTAFETY!  

Bie¿¹cym tematem jest Dres, Skin, Punk,
Metal, Skate, [Hoffmaniak?!]: czyli co
subkultura mo¿e zrobiæ z cz³owiekiem?
Jak uczeñ Hoffmanowej ocenia
wspó³czesne subkultury? Czy przy-
nale¿noœæ do jednej z nich gwarantuje
nam bezpieczeñstwo, przyjació³, zrozu-
mienie czy te¿ mo¿e mo¿liwoœæ
wyra¿ania swoich emocji, ideologii?
Czym jest nurt nu czyli tak zwanych
numetalowców i nupunkowców?
Fenomen Oi! Oraz nasze opinie
o cz³onkach subkultur. Tu mo¿esz siê
tego dowiedzieæ!

Jak ktoœ z was jest punkiem i mia³by
ochotê siê poœmiaæ to zapraszam do lek-
tury... mo¿na siê dowiedzieæ ciekawych
rzeczy o sobie:

"Pankowcy g³osz¹ idee anarchisty-
czne, s¹ ateistami. M³odzi stykaj¹ siê

z tym ruchem przez ró¿ne ulotki
i zagraniczne gazety. Na agitacjê
wp³ywa tak¿e muzyka. Ich g³ównym
celem jest doprowadzenie do anarchii
[rozbicia] i mówi¹, ¿e ich ¿ycie nie ma
sensu. Przewa¿nie na przekór wszystkim
stroj¹ siê w stare, brudne, potargane
ubrania i zchodzone buty. Chodz¹
w starych, skórzanych kurtkach. Nosz¹
bransolety i pasy z æwiekami oraz
³añcuchy. Ich symbolem jest anarchia.
Maj¹ poprzebijane kilkoma kolczykami
uszy, nos i brwi. W³osy po bokach s¹
wystrzy¿one, a przez œrodek zostawione
pasmo, zafarbowane w jaskrawych
kolorach. Wolne chwile spêdzaj¹ na
s³uchaniu muzyki, która zachêca do
za¿ywania narkotyków, picia alkoholu,
do lekcewa¿enia rodziców i nie
chodzenia do szko³y. Kiedy uciekaj¹ ze
szko³y, spêdzaj¹ czas na plantach,
w klatkach schodowych lub opuszc-
zonych budynkach. Pij¹ tanie wino,
w¹chaj¹ klej, za¿ywaj¹ narkotyki. Jest to
przewa¿nie m³odzie¿ szko³y podsta-
wowej i œredniej. Wy³adowuj¹ swoj¹
agresje na przypadkowych ludziach.
Pochodz¹ z rozbitych rodzin, które maj¹
problemy materialne."

Tak to jest gdy ktoœ pisze o czymœ,
o czym nie ma zielonego pojêcia...

•ród³o www.apostol.jezus.pl

Fenomen Oi!

To jest najciekawsze zjawisko subkultur-

owe naszych
c z a s ó w !
S³yszysz okrzyk oi!
za swoimi plecami
i odwracaj¹c siê nie wiesz czy zobaczysz
punka czy skina… Wêdruj¹c ulicami
Warszawy na murach postsocjalisty-
cznych kamienic widzisz nabazgrany
spray'em wiœniowy napis: Oi! Punks ,
skrêcasz za róg i widzisz kolejny napis,
przecierasz oczy lecz on siê nie zmienia,
niezmiennie i uparcie g³osi: Oi! Skins …
Wybierasz siê na koncert The Analogs
lub Dezertera zak³adasz glany i rzucasz
siê w sam œrodek pogo, t³um zbija ciê
z nóg lecz czujesz czyj¹œ d³oñ, która szy-
bko stawia ciê do pionu, obracasz siê by
podziêkowaæ skinieniem g³owy i widzisz
³ysego goœcia w bluzie Longsdale'a …
Podchodzi do ciebie twój kumpel,
widzisz, ¿e postawi³ irokeza, na pytanie
gdzie siê wybiera odpowiada "na mecz
Legii"… Przechodzi obok ciebie jakiœ
punk, a w jego glanach widzisz bia³e
sznurówki …
To wszystko dzieje siê wokó³ mnie,
wokó³ nas. Dwie antagonistyczne sub-
kultury, nienawidz¹ce siê od prawie pó³
wieku, dziœ ³¹czy wspólny okrzyk: 
Oi! Oi! Oi! Punks and Skins united wins!

Rafa³

Dobra Bia³a Pan
Dobra Bia³a Pan!
To pisaæ ja, Bambo! Ja przepraszaæ, ¿e
uciec. Ja pisaæ do Dobra Bia³a Pan, by
Dobra Bia³¹ Pan nie martwiæ siê. Tu nie
byæ Ÿle. Bambo tu nawet dobrze –
wygodne miejsce na dworzec. Lepsza
ni¿ chlew Dobra Bia³¹ Pan, ale Bambo
rozumieæ problema ekonomiczne Wielka
Plantatora marihuana. Tu du¿o dobra
ludzi jak Pan, tyle ¿e czarne. Dawaæ
Bambo pieni¹dz jak Bambo prosiæ.
Bambo mo¿e kupiæ banan. Bambo tu
szczêœliwy. Bambo chce zostaæ obywa-
tel. Bambo mówi¹, ¿e Bambo bêdzie

móg³ decydowaæ o Bambo przysz³oœæ.
Bambo s³aæ uœciski Dobra Bia³a Pan. 

Bambo
Rok póŸniej
Dobra Bia³a Pan!
Bambo pytaæ, czy jak wróciæ to czy
dostaæ tylko czterdzieœci bata. Tu byæ
straszna. Mnie kazaæ w wielkie pud³o
wrzucaæ kartka z napis jaki czarny brat
Bambo lubiæ bardziej. U Bia³a Pan
wszystkie czarne brata byæ równe i siê
lubiæ, a tu wszystkie czarne brata na
siebie szczekaæ, a bia³e pana lubiæ.
Bambo myœleæ, ¿e staæ na g³owie.

Bambo chcieæ wróciæ. Bambo mieæ
nadzieja, ¿e Dobra Bia³a Pan przyjmie z
powrotem. Bambo nie mo¿e doczekaæ
siê bata. 

Bambo
P.S. Bambo uciekaj¹c ukraœæ jeden banan
na droga. Bambo prosiæ o dziesiêæ
dodatkowych bata. Z góry dziêkowaæ.

[3.11.2001]
Groch
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Egzaminacyjne rojenia
25 czerwiec 2003r. ok. 2020

"..Genezyp czu³ coœ w rodzaju g³uchego
bólu w piersiach. Minê³a dziwna chwila
pojmowania tajemnicy i realna pospoli-
toœæ ukaza³a spod tej maski swoje szare
pe³ne nudy oblicze. Co zrobiæ
z dzisiejszym wieczorem? Pytanie to
przypomnia³o mu poprzednie  i zamyœli³
siê g³êboko, tak g³êboko, ¿e straci³
zupe³nie poczucie chwili obecnej. Nie
wiedzia³, ¿e to w³aœnie jest czasem
najwy¿szym szczêœciem..."
(Witkacy - "Nienasycenie")
Czasem czujê siê w œwiecie jak maleñka,
zagubiona dziewczynka... zadziwia mnie
to wszystko... Dlaczego kolor czerwony
jest taki a nie inny? Dlaczego rzeczy
maj¹ taki a nie inny kszta³t? A co to
w ogóle jest "kszta³t"? Zbiór dŸwiêków,
a nie wiedzieæ czemu wszyscy niby
wiedz¹ o co chodzi... a ja im nie wierzê..
czy aby na pewno i zawsze wiedz¹ co
znacz¹ ró¿ne zestawy dŸwiêków... niek-
tórzy najpierw mówi¹: "kocham Ciê..
jesteœ jedyna od zawsze i na zawsze...",
a potem zostaje tylko têpy ból samotnej
egzystencji... bo okazuje siê ¿e nie
kochali... o co ludziom chodzi? Po co
nam to wszystko?  Na drzewo mówimy
"drzewo", dog³êbnie badamy jego struk-
turê, nadajemy wymyœlne i skomp-

likowane nazwy nawet najdrobniejszym
jego czêœciom.. i po co? W imiê czego?
Postêpu? Co on nam daje? Zag³adê
i degradacjê cz³owieczeñstwa... (A co to
w ogóle jest to "cz³owieczeñstwo"?)
¯eby "w-i-e-d-z-i-e-æ"? po co? ¯eby
ulepszaæ œwiat? Ty który to czytasz..
przecie¿ chyba sam w to nie wierzysz...
przecie¿ homo sapiens (i o zgrozo
paradoksalnie jeszcze jedno "sapiens")
wszystkie wynalazki potrafi
przekszta³ciæ tak ¿eby wyniszczaæ swój
w³asny gatunek... na przekór wszystkim
prawom biologii... Po co nam to wszys-
tko? Czy takie drzewo nie morze po pros-
tu "byæ"? Byæ! Istnieæ tak ¿eby mo¿na
by³o je odczuæ a nie nazwaæ... Przytuliæ
siê do niego i poczuæ têtni¹c¹ w nim
energiê... t¹ niczym nie ska¿on¹, w prze-
ciwieñstwie do gnij¹cych umys³ów ludz-
kich, energiê.. zatruwanych intelektual-
izacj¹ i wypieranych z czucia... Po co
nam to ci¹g³e "ulepszanie"? Piêkne
w³osy, oczy, zêby, skóra jêdrna i œlicz-
na... gówno... rozpad.. fa³sz..
sztucznoœæ... i po co to?  ¯eby niby
szybciej, lepiej, wiêcej, mocniej, czêœ-
ciej, piêkniej... tylko braæ.. nic nie dawaæ
od siebie... egoizm, egocentryzm, brak
zainteresowania czymœ, kimœ.... gdzie
w tym wszystkim drugi cz³owiek? Gdzie
czucie? Gdzie prze¿ywanie? Prze-

in te lektual i -
zowujemy co
siê tylko da!
Dzieci ju¿ od
najm³odszych lat uczy siê
s³ów i pojêæ a nie czucia... Liczy siê ¿eby
synek by³ dobry z fizyki i ³adnie deklam-
owa³ piêkne wiersze mi³osne tak
naprawdê nie znaj¹c ich sensu... poz-
nanie zamiast nauki czucia.. a tak na
prawdê wa¿ne jest to, ¿eby synek nie
tylko piêknie recytowa³, ale potrafi³
potem czuæ, prze¿ywaæ, zainteresowaæ
siê ¿ywym œwiatem, przytuliæ czule
bliska osobê, ale nie s³owami i pojêciami
a sob¹... Naukowcy powiedz¹ mi, ¿e
mi³oœæ to chemia, a altruizm to po prostu
"samolubny gen".. a nawet jeœli.. to co
z tego? czy musimy pozbawiaæ siê
mo¿liwoœci prze¿ywania? Trzeba tylko
wyjœæ z egoizmu i s³ów!!! Niestety po
tych latach "treningu" i zamkniêcia jak
w obozie koncentracyjnym to "tylko"
znaczy dla nas "a¿", ale trzeba czuæ jak
najwiêcej chwil.. po mimo wszystko... im
wiêcej takich chwil, tym pe³niejsze ¿ycie
i wiêksze szczêœcie... ten tekst to przekaz
czucia, paradoksalnie znów w s³owach...
niestety...

Italia

To by³o wtedy...
Byliœmy tam razem, pamiêtasz? Jezus
dzieli³ chleb i rozdawa³ tysi¹com
zas³uchanych ludzi. Staliœmy wtedy
obok siebie i w ciszy s³uchaliœmy Jego
s³ów. By³o gor¹co. Dobrze, ¿e poprzed-
niego dnia zszy³am Twoje sanda³y,
inaczej piasek poparzy³by Ci stopy.
Pamiêtam, ¿e s³oñce jasno œwieci³o, a
oczy bola³y od patrzenia na barwny t³um.
Musia³am je przymru¿yæ, dlatego
chwyci³am skraj Twojej szaty, boj¹c siê
zgubiæ Ciebie wœród tylu obcych ludzi.
By³o ich piêæ tysiêcy. Gdybyœmy
znaleŸli siê tam przypadkiem, zobaczyli
po raz pierwszy w ¿yciu, dziwi³abym siê
temu, ¿e Ciê znalaz³am. Ale staliœmy tam
razem.
Zastanawiam siê czasem, czy to przez-
naczenie. Oficjalnie w to nie wierzê, Ty
zreszt¹ te¿ nie. Ale przecie¿ staliœmy tam
razem i wiesz równie dobrze, jak ja, ¿e
jeszcze kiedyœ siê spotkamy, ¿e nie mo¿e
byæ inaczej. Czy wyobra¿asz sobie,
abyœmy po wys³uchaniu Jego s³ów tak
po prostu siê rozeszli w ró¿ne strony i nie

spotkali nigdy wiêcej?
Pomyœla³am wtedy, ¿e dobrze zro-
biliœmy, przychodz¹c tam, aby
wys³uchaæ tego, co On mia³ nam do
powiedzenia. Dobrze zrobiliœmy,
s³uchaj¹c. O to chodzi: trzeba
przede wszystkim s³uchaæ.
Zrozumia³am to za póŸno i tamtego
wieczoru nie wróciliœmy do domu
razem; nasze drogi siê rozesz³y,
potem widywaliœmy siê tylko
z daleka.
Ale przecie¿ to siê zmieni (choæ
podobno nie wierzê w przeznacze-
nie...). Podró¿ do domu bêdzie
d³uga; gwiazdy zd¹¿¹ rozœwietliæ
niebo, a wiatr stanie siê zimny, nim
dojdziemy. Za to potem wypijemy
herbatê i, nie czuj¹c zmêczenia,
bêdziemy do rana rozmawiaæ o
Nim, który dzieli³ chleb i rozdawa³
tysi¹com zas³uchanych ludzi...

Z. P.
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Ostatnia Narzeczona
"OSTATNIA NARZECZONA"* (przy-
pis: Za Wojciechem Tochmanem,
"Schodów siê nie pali", wydawnictwo
Znak, Kraków 2002)

Edward Stachura mia³ wiele kobiet.
Marta Kucharska by³a jego "ostatni¹
narzeczon¹", jak mawia³a Barbara
Sadowska, poetka, a tak¿e znajoma obo-
jga. Marta dok³adnie wymyœli³a sobie
swoje ¿ycie. Stachurê pozna³a pisz¹c do
niego setki listów. I czekaj¹c na
odpowiedŸ… Która nadesz³a. Pojawi³ siê
te¿ sam Stachura. I ostatnie dni swojego
¿ycia spêdzi³ z Mart¹. 

Marta ¿y³a ¿yciem innych ludzi. Przez
pewien czas pracowa³a w teatrze,
w portierni. Uwielbia³a s³uchaæ rozmaw-
iaj¹cych ze sob¹ aktorów. A s³uchaæ
potrafi³a jak nikt inny. Sama przewa¿nie
milcza³a. Pisa³a wiersze. To jeden z nich:

"Tylko mi³oœæ nie ginie
w nieszczêœliwych wypadkach
D³ugo i cierpliwie zdycha
w swoich szpitalach
w znanej stacji obs³ugi
-czêœci zamiennych nie ma."

Tomik poezji wyda³a ju¿ po œmierci
Stachury. By³a jedyn¹ osob¹, która
próbowa³a go od tej œmierci odci¹gn¹æ.
Wozi³a go do szpitala psychiatrycznego
w Drewnicy. Wiedzia³a, ¿e œmieræ go
goni, ¿e jest tu¿, tu¿, ¿e ju¿ depcze go po
piêtach.

"Ja wiem… ten stan twój sk¹d. Wiem,
mam tê pewnoœæ, ¿e to ona, ta suka, ¿e to
œmieæ. Wiem, to œmieræ. Ob³askawia
ciê, ³asi siê, ukazuje iluzje. Iluzje ¿aluz-
je. Uwierz mi kochany. Ja to wiem. Ja
kobieta. Niektóre z nas to wiedz¹, to
œmieræ. Bêdzie siê ³asiæ, chodziæ ko³o
ciebie…"

Za ka¿dym razem, kiedy szed³ do
³azienki, przez szparê pod drzwiami
sprawdza³a, czy przypadkiem siê nie
powiesi³. Jednak nie zdo³a³a go przed

tym uchroniæ. Wisz¹cego odciê³a, a jego
rêkopisy i dokumenty zanios³a do
redakcji "Twórczoœci", sk¹d trafi³y do
Muzeum Literatury. W koñcu zamiesz-
ka³a w Micha³ówku, ko³o £owicza. 

Edward Stachura

∆∆∆∆nyten Mlek nyten Mlek 1515



BluŸnierstwo?

Staram siê nie przychodziæ do
Boga z moimi problemami. W ogóle
modlê siê rzadko, wiem, ale robiê to
tylko wtedy, gdy jestem szczêœliwa -
moja modlitwa to chwalenie Pana.
Dlatego popieram kolorowe koœcio³y i
radosne œpiewanie kolêd. Nie proszê
Boga o pomoc. Wiem, ¿e powinnam
radziæ sobie sama. Dla Niego mam
uœmiech w drodze do szko³y i dobre
s³owo.
Tak by³o.

Nie popieram pogl¹du, ¿e to, co
dobre - mamy od Boga, a z³o tworzymy
sami. O, nie. Jeœli dobro pochodzi od
Boga, to z³o jest sprawk¹ Szatana. Albo
inaczej: mo¿e jest tylko jedna si³a spraw-
cza, jeden rozdawca szczêœcia i cierpi-
enia? Nie wiem.

A dzisiaj moim pierwszym
odruchem by³a modlitwa. Nie chcia³am

prosiæ Boga o pomoc, a jednak modli³am
siê za niego, za nich wszystkich;
modli³am siê o ich szczêœcie. 
Zaraz potem obrazi³am siê na Boga.

Wiem, zabrzmia³o to prawie jak
bluŸnierstwo. A ja mia³am do Niego ¿al. 
Pomyœlcie sami: Jak to jest, ¿e nieszczêœ-
cia spadaj¹ na tych, którzy wiele ju¿ w
¿yciu przeszli, ci zaœ, którzy nigdy nie
cierpieli - o, ci nadal bêd¹ ¿yæ beztrosko.
Dalej: Czyj los jest pod³y? Oczywiœcie -
ludzi dobrych. Tym z³ym zawsze wszys-
tko siê uk³ada; jedyne, co czasem mo¿e
ich drêczyæ, to poczucie winy za
niezas³u¿one szczêœcie.

Pok³óci³am siê dzisiaj z
Bogiem. Panie - powiedzia³am - staram
siê byæ dobra, a mimo to wci¹¿ pozosta-
jê t¹ z³¹. Ale doœwiadczam tylko dobra, i
od Ciebie, i od ludzi. Choæ zabrzmi to
g³upio - jest nawet ktoœ, kto mnie kocha.

On jest dobry.
To jemu zes³a³eœ
dzisiaj cierpienie i ³zy.
Czemu? On pokutowa³ ju¿ za grzechy,
których nie pope³ni³... Litujesz siê nad
grzesznikami, a cierpi¹cym zsy³asz
wci¹¿ nowe cierpienia. Czy to tak
powinno byæ? Dlaczego ka¿esz tym
dobrym cierpieæ ponad miarê, czemu
oszczêdzasz z³ych?
Oto ja. Oddajê siê w Twoje rêce. Jestem
i zawsze by³am t¹ z³¹. Moje cierpienie
by³oby chocia¿ zas³u¿one. Oddal wiêc
ból od Twoich owieczek, zrzuæ go na
nas, b³¹dz¹cych. Nie lituj siê nad nami.
Niech wycierpimy ich cierpienia - za
nasze grzechy. Nie ka¿ ich za dobroæ.
Nie wystawiaj mi³oœci na próbê...

Ale Bóg nie s³ucha
grzeszników.

Z.P.

Wzglêdnoœæ Up³ywu Czasu

Zauwa¿yliœcie, ¿e czas nie p³ynie
równomiernie? Pomijam tutaj tak oczy-
wiste przyk³ady, jak niektóre filmy czy
lekcje matematyki, które dla jednych s¹
przygnêbiaj¹co d³ugie, a dla innych
koñcz¹ siê zbyt szybko. To mo¿na
jeszcze t³umaczyæ podejœciem, subiekty-
wnym postrzeganiem œwiata. Ale co
powiecie na matki mówi¹ce „chodŸ na
obiad“, dzieci odpowiadaj¹ce „za
chwilê“, przychodz¹ce za chwilê i
wys³uchuj¹ce wyk³adu o tym, ¿e
strasznie siê grzeba³y i ca³y obiad ju¿
wystyg³? Co wiêcej, obiad okazuje siê
wcale nie zwracaæ uwagi na czas i
jeszcze bardzo d³ugo pozostaje gor¹cy!
A to, ¿e moje „dwadzieœcia po
dziewi¹tej“ jest „prawie dziesi¹t¹“ mojej
Mamy i zamiast czytaæ o Gombrowiczu,
co jest przypisane do godziny 21.20,
nale¿y iœæ spaæ? Albo urodziny, kiedy
nieraz miesi¹cami czas p³ynie bardzo
wolno po to, by na kilka dni przed nimi
gwa³townie przyspieszyæ, nie daj¹c
absolutnie szansy na wymyœlenie i
wykonanie w³aœciwego prezentu? Albo
mi³oœæ: gdy siê nie kocha, nie istnieje
czas - a mo¿e istnieje w nadmiarze...
T³oczy siê i piêtrzy w moich dniach,
wylewa brzegami moich nocy,

przep³ywa mi przez palce, ucieka. Goniê
za jak¹œ chwil¹, za dawno wywietrza³ym
zapachem, a inne ju¿ wskakuj¹ mi na
plecy, wchodz¹ do szaf i ksi¹¿ek. Czas
zawraca, nawarstwia siê; pl¹czê siê w
nim i gubiê. Dzieñ siê koñczy, a ja zosta-
jê z pustymi rêkami. Mam wra¿enie, ¿e
on nie p³ynie dla mnie, przeze mnie, ¿e
po prostu przep³ywa gdzieœ obok.
Takie przyk³ady mo¿na by mno¿yæ,
dzieliæ, dodawaæ, ca³kowaæ.
I co Wy na to?
Wiem, o czym myœlicie. Ci z Was, którzy
s¹ raczej filozofami, powiedz¹ pewnie,
¿e wszystko odbieramy subiektywnie,
nie ma wiêc nic dziwnego w tym, ¿e
nasze czasy p³yn¹ inaczej. Ci zaœ, którzy
s¹ bardziej fizykami, bêd¹ siê doszuki-
waæ przyczyn w ró¿nicy prêdkoœci, z
jakimi siê poruszamy, i równie¿ znajd¹
zadowalaj¹ce wyt³umaczenie.
Ale prawda jest znacznie gorsza.
Wszystkie budziki, zegary œcienne,
zegarki damskie, zegary s³oneczne, klep-
sydry, nawet stare zegary z wahad³ami -
one wszystkie k³ami¹! Z³oœliwi
zegarmistrzowie zmieniaj¹ czas trwania
tykniêæ i w efekcie niektóre sekundy s¹
d³u¿sze ni¿ inne. Co wiêcej, ka¿dy zegar
chodzi inaczej, wiêc niemo¿liwe jest,

aby dwie osoby umawiaj¹ce siê na dan¹
godzinê zjawi³y siê na miejscu jed-
noczeœnie.
Do tej pory by³o to zjawisko
utrudniaj¹ce trochê ¿ycie, ale niegroŸne.
WyobraŸcie sobie jednak, co siê stanie,
gdy szajka zegarmistrzów postanowi
opanowaæ œwiat i ró¿nice miêdzy
poszczególnymi sekundami stan¹ siê
wiêksze. Zapanuje totalny chaos i
bez³ad, z nikim nie bêdziemy mogli siê
umówiæ ani spotkaæ, trafienie na w³aœci-
wy poci¹g bêdzie spraw¹ przypadku,
zatem trasy naszych podró¿y bêd¹ wyz-
nacza³y ruchy brownowskie, co zreszt¹
nie bêdzie mia³o wiêkszego znaczenia,
poniewa¿ i tak nikt nie bêdzie wiedzia³,
gdzie w³aœnie powinien siê znajdowaæ.
Tak funkcjonuj¹ce spo³eczeñstwo nie
przetrwa d³ugo i bêdziemy musieli oddaæ
w³adzê w rêce Wielkiego Zegarmistrza.
A on ju¿ zadba o to, aby nasz czas by³
uporz¹dkowany i nie zawiera³ ¿adnych
przerw, ¿adnych luk, ¿adnej ciszy
miêdzy dwiema myœlami - w ogóle ani
ciszy, ani myœli. 
Chyba ¿e wyrzucimy wszystkie zegarki,
póki mamy na to czas.

Z. P.
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