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Summa
Dla wszystkich,

 na których mi zależało,
 zależy, albo zależeć będzie

 
Siedziałem w pokoju. Ściemniało 
się... Mrok – bezlitosny władca 
świadomości – kusząco ciągnął 
mnie w swą stronę. Wystarczyło 
tylko na chwilę dać mu się 
porwać, tylko na chwilę stracić 
kontrolę...  

* * * 
Niewyobrażalnie skomplikowana 
sieć połączeń neuronów tętniła 
życiem – sygnały biegły z 
jednego miejsca w drugie – niby 
nic, a przecież sumowały się do 
świadomości... – Sygnał tu: jesteś 
szczęśliwy, sygnał tam - ?...  

* * * 
Ostatnie krwistoczerwone 
promienie gasnącego słońca 
spłynęły po pniach uschniętych 
drzew. Nastała cisza... Tylko ja i 
moje myśli...  

* * * 
Entropia nie wybacza –
maszyneria nie bywa idealną. 
Nagromadziły się więc błędy –
ich sumą drobne odchylenie od 
normalności. To wystarczyło...  

* * * 
Cienie utraconej przyszłości, 
szept porażki ostatecznej... Ach! 
Czerń się zbliża, nie mam siły, 
pomocy!... 
 
Pożoga marzeń... 
Czerwony pejzaż... 
Horyzonty gasnące... 
Mrok... 

* * * 
Założenie: każdy człowiek ma 
prawo do szczęścia, jeżeli nie 
szkodzi tym innemu człowiekowi 
w osiągnięciu jego szczęścia. 
 

Ciąg dalszy wewnątrz Anytena

Wszystkiego najlepszego Rysiu! 



Odk¹d jestem w redakcji, zastanawia³em
siê czy bêdzie mi dane napisanie czegoœ
od siebie (w imieniu redakcji) do Was
(taki pseudo wstêpniak, czy coœ w tym
rodzaju). W koñcu nadszed³ ten moment
(w du¿ej mierze z mojej inicjatywy).
Niestety zaskoczy³o nawet mnie to co
w³aœnie za chwilê wklepiê w pamiêæ
komputera. Otó¿ zawiod³em siê.
Zawiod³em siê na Was, drodzy czytelni-
cy. Jeœli nie zauwa¿yliœcie to ten Anyten
jest pierwszym od trzech miesiêcy. A
sta³o siê tak g³ównie z jednego powodu:
przez te trzy miesi¹ce uda³o siê nam
(ledwo) wyrobiæ z materia³ami na jeden
dwudziesto – stronicowy numer.
Poniewa¿ jestem sk³adaj¹cym i nie lubiê
pracowaæ na zbiorze pustym materia³ów,
wprawi³o mnie to w pewien rodzaj
smutku i z³oœci. Nie dlatego, ¿e nie
mia³em co robiæ (to nawet nie by³o takie
z³e) tylko dlatego, ¿e nie sprawdzi³ siê w
tym wypadku model funkcjonowania
gazetki szkolnej wg. którego dzia³a³
Anyten. G³ównym za³o¿eniem tego
modelu by³o to, ¿e ka¿dy czytelnik mo¿e
zostaæ autorem. A tym czasem, przez te
trzy miesi¹ce panowa³a ca³kowita

posucha na jakiekolwiek teksty. W³aœci-
wie przez jeden miesi¹c to nie pojawi³o

siê nic. Najbardziej zdenerwowa³o
mnie to, ¿e Anyten prze¿ywa³ w³aœnie
swój renesans: otrzyma³ nagrodê,
pojawi³ siê nowy naczelny (Pavlo),
który, nie znaj¹c jeszcze praw
rz¹dz¹cych gazetk¹, chcia³ j¹ refor-
mowaæ. Oczywiœcie wiadomo by³o
(tym z d³u¿szym sta¿em w redakcji),
¿e  reformy te raczej nie wypal¹, ale
uda³a siê jedna - bardzo wa¿na -
redakcja w koñcu ma swojego
fotografa. I w tym czasie Paw³owi
przysz³o przekonaæ siê o prawach
d¿ungli rz¹dz¹cych w gazetce w bard-
zo okrutny sposób. W tej okrutnoœci
by³o te¿ coœ dobrego (dla Paw³a).
Otó¿ bêdzie on najprawdopodobniej
drugim po Ryœku naczelnym, który
przejdzie do historii, gdy¿ Rysiek by³
pierwszym, a Pawe³ najprawdopodob-
niej ostatnim. Tak ,dobrze przeczytal-
iœcie: trzymacie w rêkach zapewne
ostatni numer Anytena w historii.
Jedyne co mogê dodaæ na pocieszenie,
to to ¿e byæ mo¿e uka¿e siê numer
po¿egnalny. Ale to ju¿ tylko zale¿y od
Was. Jakakolwiek dalsza dzia³alnoœæ
gazetki szkolnej zwanej Anyten Mlek

zale¿y ju¿ tylko i wy³¹cznie od was,
drodzy czytelnicy. Dziêkujê za
uwagê. Dowidzenia. Oklaski nie s¹
konieczne.

Groch

Drodzy potencjalni Czytelnicy Antena
Mleka!

Znowu jesteœmy! Po d³u¿szej przerwie,
która niestety by³a wypadkow¹ wielu
niezale¿nych od siebie (i od nas) czyn-
ników, mamy zaszczyt ponownie goœciæ
w waszych ³apkach i tornistrach. Wielki
COME BACK Anytena. Ale zacznijmy
od pocz¹tku. Jestem nowym naczelnym
waszej ulubionej i dodam, ¿e jedynej
,gazetki szkolnej. Poprzednia naczelna,
Qczyna zosta³a zaliczona w zaszczytny
poczet by³ych naczelnych, a za swoje
osi¹gniêcia otrzyma³a tytu³ “Wietrznej
naczelnej”. Za wszelki trud, Bóg zap³aæ,
droga Quczyno. 

Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹, moi mili, s¹

teksty. Piszcie, piszcie i jeszcze raz
piszcie, bo to WY kreujecie i
odpowiadacie za to, co potem czyta-
cie. Macie ciekawe pomys³y, chcecie
poruszyæ jakiœ problem, nie wahajcie
siê. To naprawdê nie jest takie trudne,
jeœli tylko spróbujecie. Mile widziane
s¹ tak¿e zdjêcia i rysunki oraz inne
prace nie zale¿ne. 

I to na razie wszystko. ¯yczê Wam
przyjemnej lektury. Mam nadziejê, ¿e
gazetka nie straci swojej dobrej jakoœ-
ci, a Wy, m³odzi Hoffmaniacy,
bêdziecie wraz z nami przyczyniaæ siê
do jej rozwoju.

Pavlo

Wstêpniak

Do Was

W tym miesi¹cu redakcja sk³ada siê z:
Pawe³ “Pavlo” Lubowiecki 3D - redaktor naczelny
Konrad “Groch” Grochowski 2C - sk³adacz
Marcin “Sawix” Sawicki 3C - marketing

Autorem rysunków jest 
Witek Za³oga

Œwiat mo¿na postrzegaæ jako
przedstawienie. Dla jednych
jest on tragedi¹, dla innych
komedi¹. A naprawdê nie jest niczym. Œwiat
po prostu jest. Co siê bardziej op³aca - w
obliczu tragedii? Powiêkszaæ jej rozmiar,
czy ignorowaæ j¹, waliæ w pysk i z pogod¹
ducha ¿yæ dalej?...

* * *
Pan WA¯NY: Odpalamy!

...a w obliczu ostatecznej zag³ady œwiata,
jednostki, ludzkoœci - czy nale¿y p³akaæ?!
Ale¿ nie! Bezsilnoœæ mo¿e rodziæ frustracjê,
albo pogodzenie siê z losem. Kwestia gustu.

* * *
Aby zaaplikowaæ wszystkim ludziom na
Ziemi dawkê œmierteln¹ wystarczy³oby
tylko nad USA zbieraæ w ci¹gu nieca³ych
dziesiêciu minut SO2, NOx i CO, pro-
dukowane przez utworzony przez cz³owieka
przemys³. 

* * *
Entropia w czasie roœnie - to prawo fizyki.
Tego nie da siê zmieniæ. Prêdzej czy póŸniej
- ¿ycie, czyli lokalne w czasie i przestrzeni
przeciwstawianie siê tej entropii - zakoñczy
swe trwanie. A co znaczy cz³owiek? -
Specyficzny genom, reprezentacja ¿ycia,
istota d¹¿¹ca do poznania, przetrwania? Czy
czujemy zwi¹zek ze swoimi dziadkami? A
co z ludŸmi z paleolitu? A z amebami?

* * *
Nie udawajmy, ¿e obchodz¹ nas nastêpne
pokolenia.

* * *
Nie udawajmy, ¿e obchodz¹ nas inni ludzie.
Przeciêtna d³ugoœæ ¿ycia: Japonia - 80 lat,
Sierra Leone - 37 lat. Odsetek m³odzie¿y
rozpoczynaj¹cej naukê w szko³ach œrednich:
Szwecja - 99.9%, Niger - 9.4%. Produkt
Krajowy Brutto na mieszkañca: Szwajcaria
- 43060$, Etiopia - 150$.

* * *
S³awomir Mro¿ek: "Jeleñ jest najwy¿sz¹
wartoœci¹", "Mrówka, to brzmi dumnie",
"Jedyn¹ miar¹ wszechrzeczy jest zaj¹c",
"Naszym celem jest krowa". Je¿eli, zamiast
"jeleñ", "mrówka", "zaj¹c", "krowa",
powiemy: "cz³owiek" - powy¿sze has³a
przestaj¹ nas œmieszyæ i traktujemy je
powa¿nie. Dlaczego?

* * *
Co roku milion ludzi pope³nia samobójstwo.
Najczêœciej samobójcami s¹ mieszkañcy
miast, samotni, w wieku 35-60 lat. Wzrost
iloœci samobójstw nastêpuje w okresach
kryzysów ekonomicznych, wiosn¹ i
jesieni¹. Spadek iloœci - podczas wojen. 

Zdjêcia wykona³a
Marta Cieœlikowska

Podziêkowania odredakcyjne
Prof. Natorfowi za ksero,
Skavenowi za rozprowadzanie gazetki.
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Dziadek Triceratops podrapa³ siê po plecach
Dziadek Triceratops podrapa³ siê po plecach. Nie pytaj siê mnie czytelniku,
dlaczego, bo nie wiem. Ludowa legenda g³osi, ¿e jedyn¹ istot¹ która to wiedzia³a
by³ jego (pra)30-wnuk Hendryka Gryzipiórka herbu Ciupaga i Dwa GwoŸdzie, ale
ten niestety umar³ bezp³odnie (cokolwiek by to nie znaczy³o) podczas Bitwy Pod
Grunwaldem, na g³êbokoœci -200 m n.p.m., gdzie poleg³ jako ostatni z prawego
skrzyd³a 12 oddzia³u 15 korpusu 37 dywizji 4 armii Chomików Zmotoryzowanych,
licz¹cej notabene 2 ¿o³nierzy. Jego dzieci bardzo zdziwi³y siê na wiadomoœæ o tym,
¿e ich ojciec zgin¹³ bezp³odnie, ale wtedy by³y one pos³uszne, wiêc jak tato kazali
to wyginê³y. Drugim, oprócz Hendryka Gryzipiórka, by³ Adefons Gryzofil
M³odszy herbu Placebo i Pi Szóstych Pietruszki, zas³u¿ony kawaler orderu
Zajêczego Bobka. Adefons by³ tego pamiêtnego dnia bardzo niezadowolony z
¿ycia, bowiem jakieœ potwory zdepta³y mu doszczêtnie grz¹dkê œrubokrêtów
zasadzon¹ nad modrym ruczajem jeszcze zesz³¹ wiosn¹. Nie, ¿eby by³o to coœ bard-
zo cennego - w sumie w okolicy by³y a¿ trzy Spó³dzielnie Produkcji Œrubokrêtów
Dla 12 Oddzia³u 15 Korpusu 37 Dywizji 4 Armii Chomików Zmotoryzowanych -
ale Aldek (tak mówili na niego przyjaciele) ju¿ siê do swoich œrubusiów
przyzwyczai³. Dlatego w³aœnie, kiedy zobaczy³ nadje¿d¿aj¹cy Yage-Lone’owóz,
zakl¹³ szpetnie: $@#^%# (na szczêœcie dla nas chomiki zmotoryzowane, nawet w
wersji podstawowej, mia³y wówczas wbudowany szyfrator DES56x2, w zwi¹zku z
czym nie dowiemy siê nigdy kto jest kim i dlaczego...). Ale 18 Oddzia³ 40 Korpusu
44 Dywizji 8 D¿edyji (Armii D¿edaj) Miêsa Armatniego zdeszyfrowa³ stwierdze-
nie i poczu³ siê lekko ura¿ony (mieli problemy z deszyfrowaniem podmiotu, ale to
im nie przeszkadza³o). Poniewa¿ nie uzyska³ odpowiednich przeprosin w ci¹gu
0,00001s, ruszy³ do natarcia. Na widok nacieraj¹cego Miêsa Armatniego, w
gotowoœci bojowej stan¹³ 25 Odzia³ 60 Korpusu 1 Dywizji 4 Armii Królików
Artyleryjskich. Niestety Miêso Armatnie D¿edaj korzysta³o z najnowszych baterii
i mia³o 7 razy wiêcej Mocy, co pozwoli³o mu poszatkowaæ œwiet(l)nie Aldeka nim
Króliki otworzy³y ogieñ. Tak to zgin¹³ ostatni z 12 Oddzia³u 15 Korpusu 37
Dywizji 4 Armii Chomików Zmotoryzowanych. Nie umar³ bez sensu, gdy¿
zapocz¹tkowa³ ostateczne starcie tej piêknej bitwy, która trwa³a jeszcze d³ugo i
doskonale u¿yŸni³a pobliskie pola. Tak te¿ zgin¹³ ostatni z tych co wiedzieli czemu
podrapa³ siê dziadek Triceratops. Nie znane jest te¿ jego miejsce pochówku, bo
pijany grabarz – weteran ¯ó³wi Lotniczych, który tego dnia dorabia³ jako ksi¹dz na
pogrzebie stwierdzi³, ¿e “Zebraliœmy siê tu, aby uczciæ œmieræ paciorkowca, który
powiesi³ siê na 12745 kosmku jelitowym. By³ on wspania³ym cz³owiekiem w
prawdziwym znaczeniu tego s³owa.”. Zdezorientowa³o to rodzinê, której nie uda³o
siê dowieœæ, ¿e Aldek nie powiesi³ siê, a zgin¹³ w honorowej walce. Ale wracaj¹c
do powodów drapania dziadka Triceratopsa. Nikt wiêc nigdy nie dowiedzia³ by siê
tego, gdyby nie to, ¿e jestem narratorem trzecioosobowym i wszystko wiedz¹cym
(co prawda na pocz¹tku tekstu jeszcze tego nie wiedzia³em, ale w miêdzyczasie
dosta³em SMS’a) Otó¿ powodem drapania by³o swêdzenie, które to wynika³o z
ugryzienia przez pch³ê. Pch³a ta tego dnia rano wychodz¹c do pracy poinformowa³a
sw¹ ¿onê, ¿e dziœ dokona czegoœ co przejdzie do historii (zainteresowanych inny-
mi zdolnoœciami paranormalnymi pche³ zapraszam do lektury mojej ksi¹¿ki pt.:
“Pch³y, które lecz¹”). Jednak nie dane by³o tej pchle dojœæ do pracy w
kamienio³omie “Naskórek i S-ka” gdy¿ po drodze potknê³a siê i wpad³a pod fa³dê
t³uszczu. Uzna³a, ¿e jedyny sposób wydostania siê to przegryzienie siê na zewn¹trz.
No i Dziadek Triceratops siê podrapa³, zabijaj¹c pch³ê i niszcz¹c najwiêksze mias-
to Za³opacie Wielkie. Rz¹d pche³, który natychmiast przeniós³ siê do Poœladkowa
Dolnego, natychmiast wypowiedzia³ wojnê wszystkim Triceratopsom. Rozpoczê³o
to krwaw¹ walkê. Pch³y przesta³y w sposób ³agodny i ochronny dla ¿ywiciela pra-
cowaæ,  ale przesz³y na gospodarkê ekspansyjn¹, poczynaj¹c od odwiertów.
Jednak¿e pch³y nie by³y zbyt dobre z biologii i nie odró¿nia³y Triceratopsów od
innych dinozaurów. To doprowadzi³o do wymarcia wszystkich dinozaurów, a skoro
wymarli ¿ywiciele to i Pch³y Dinozaurowate te¿ wymar³y i przetrwa³y tylko ma³e,
pokojowo nastawione Pch³y Zwyczajne. A potem wszystkie ssaki ¿y³y d³ugo i
szczês³iwie, a¿ przyszed³ cz³owiek. Ale to zupe³nie inna historia.

Rysieq & Groch

Przemijamy, przem-
inêli, przemin¹ -
memento mori. Carpe
diem. Panta rei. Wszystko jedno, bo to
has³owe traktowanie rzeczywistoœci.
S³owa-slogany rzucane czêsto na wiatr.
Ludzki be³kot nie zna granic. A ideologie s¹
szkodliwe - prowadz¹ prymitywne umys³y
do fanatyzmu. Ten zaœ niszczy ludzi. 

* * *
To co przynosi szczêœcie?... Subiektywne
uwarunkowania, czyli wszystko: narkotyki,
w³adza, religia, seks, nauka, muzyka, praca,
pieni¹dze, spleœnia³e kartofle...

* * *
- A my?
- My nie jesteœmy jak ludzie, my jesteœmy
jak m³odzi bogowie, nie martw siê i nie
myœl nad tym, na razie nie zrozumiesz...
- A ty kim jesteœ?
- Jam jest pocz¹tek i koniec tej historii, jam
jest pan czucia i myœli, jestem zmêczony
swoj¹ rol¹, wszystko i nic. Trójg³owa bestia
po¿era siebie i swoje dzieci
- Rulez?...

Mi³oœæ, smutek i ból, ¿al i strach, nienawiœæ
i z³oœæ, pustka, g³upota, radoœæ, ³zy... - My.

(na podstawie "Youki Pouki" Paw³a
Lubowieckiego)

* * *
Boles³aw Prus, "Lalka". Geist mówi: W
naturze nie ma grobów ani œmierci; s¹ tylko
ró¿ne formy bytu, z których jedne
pozwalaj¹ nam byæ chemikami, inne tylko
preparatami chemicznymi. Ca³a zaœ
m¹droœæ polega na tym, a¿eby korzystaæ z
nadarzaj¹cej siê okazji, nie traciæ czasu na
b³azeñstwa, lecz coœ zrobiæ. Inny cytat:
Idea³y - to malowane ¿³oby w których
roœnie malowana trawa, niezdolna nikogo
nasyciæ.

* * *
Nie wierzê w naukê, by mog³a zbawiæ
œwiat. Zreszt¹ ju¿ próbowa³a: bomb¹ atom-
ow¹, prochem, cyklonem B. Jest to
wspania³a karta w dziejach ludzkiej
inwencji twórczej: w jaki sposób u³o¿yæ
ludzi w krematorium by siê szybciej palili?,
albo: jak zachowuje siê dziecko oblane
p³on¹cym napalmem?, albo: przez ile dni
cz³owiek nabity na pal mo¿e siê osuwaæ?,
albo: czy ³atwo jest wkrêciæ komuœ œrubê w
rêkê? Maszyny do niszczenia i zadawania
bólu w ka¿dy sposób... Fascynuj¹ce proble-
my w punkcie styku zagadnieñ teorety-
cznych i doœwiadczalnych. Smacznego.
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Qchnia Fizyka 
O wszystkim czyli o niczym
Tym razem serwujemy wiadomoœci ze œwia-
ta nienaukowej (bo qlinarnej) nauki:

- Fizyczne Towarzystwo Przyjació³ Gumy
Do ¯ucia zwróci³o siê z proœb¹ do producen-
tów tego produktu spo¿ywczego o zmianê
ogólnie przyjêtej formy jak¹ produkt ten
przyjmuje; oznacza to sprzeciw wobec
sprzedawania gumy w formie
prostopad³oœcianów,  “listków”, ‘”dra¿etek”
a tak¿e (nawet!) kuleczek. Swoj¹ decyzje
t³umacz¹ tym, ¿e wed³ug nich taki stan
rzeczy znacznie podnosi niepewnoœæ pomi-
arow¹ przy badaniu prawa Hooke`a z zas-
tosowaniem w³aœnie gum do ¿ucia.
Towarzystwo proponuje, na ten przyk³ad,
zast¹piæ dotychczasowe formy kszta³tem
przypominaj¹cym druty miedziane.

Jako komentator (sportowy) mogê jedynie
minut¹ ciszy “uczciæ” decyzjê Panów z
Towarzystwa, ale jedyne co mogê na to
poradziæ to u¿aliæ siê nad losem biednego
pana Hooke’a, który nie przewidzia³ tego
ca³ego zamieszania. A nale¿y go ¿a³owaæ, bo
ju¿ nied³ugo Panowie przekonaj¹ siê, ¿e
Hooke z gum¹ ma wspólnego niewiele, bo to
facet twardy i quazi-takich (podlegaj¹cych
ma³ym odkszta³ceniom) cia³ sta³ych jego
prawo siê tyczy. 

- Na rynek nied³ugo maja wejœæ nowe
maszynki do mielenia miêsa zwane

maszynkami ró¿niczkuj¹cymi, które,

oprócz rozmieniania wszystkiego na drobne,
podaj¹ wiadomoœci o nachyleniu prostych

- Ekolodzy nareszcie przestan¹ mieæ prob-
lem z walk¹ z zaœmieczacami œrodowiska;
naukowcy pracuj¹cy nad problemem odpad-
ków opracowali rewelacyjn¹ metodê pozby-
wania siê œmieci. Jeszcze miesi¹c temu
opinia publiczna by³a przekonana, ¿e wyko-
rzystany zostanie pomys³  wysy³ania œmieci
na s³oñce, gdzie otwartoby najwiêksz¹ w
dzisiejszych czasach spalarnie œmieci.
Jednak z racji sprzeciwu ze strony
astronomów, którzy obawiali siê, ¿e zamiast
plam na s³oñcu zaczn¹ widzieæ kupki z wol-
framowych puszek po napojach. Z tego
powodu naukowcy postanowili siêgn¹æ po
pomoc do innych dzia³ów fizyki. Opracowali
tym sposobem rewolucyjn¹ metodê pole-
gaj¹ca na wykorzystaniu zjawiska anihilacji
materii. Nied³ugo ruszy wiec produkcja
anty-œmieci.

To tyle wiadomoœci. ¯eby jak zwykle
zakoñczyæ wszystko równie nieudanym jak
ca³oœæ mora³em: nic tak nie bawi jak dobre
pomys³y.

magdóha
...która korzystaj¹c ze sposobnoœci infor-

muje wszystkich wielbicieli (w liczbie –1),
wrogów (+h) a szczególnie œcigaj¹cych z
Anytena, ¿e zaprzestaje radosnej twórczoœci
literackiej (tak, tak – mo¿ecie siê cieszyæ),
bo dla niewtajemniczonych w tym roku
tak¿e odbywa siê cyrk zwany maturami !

DODATEK GASTRONOMICZNY
Living and
dying,
laughing and
crying
Once you have seen it
you will never be the same
Life in the fast lane
is just how it seems
Hard and it is heavy,
dirty and mean

Motorbreath
It's how I live my life
I can't take it any other way
Motorbreath
The sign of living fast
It is going to take your breath away

Those people who tell you
not to take chances
They are all missing
on what life is about
You only live once,
so take hold of the chance
Don't end up like others
the same song and dance!

Metallica: "Motorbreath"
* * *

Witkacy rozpacza³ nad tym, ¿e
ginie metafizyka w cz³owieku.
Sam jej doznawa³ miêdzy innymi
³aduj¹c w siebie chemiê. Czy¿
wiêc nie jest dobrym pomys³em
soma dla ka¿dego zamiast
niezrozumia³ej i be³kotliwej tzw.
"sztuki"? Taki narkotyk - szczêœcie
w tabletce (oczywiœcie bez
skutków ubocznych i uzale¿nienia)
- móg³by rozwi¹zaæ zreszt¹ wszys-
tkie problemy ludzkoœci. Jesteœ
smutny - weŸ somê; chcesz
odreagowaæ wœciek³oœæ - tylko
jedna pastylka, zamiast przywaliæ
s¹siadowi i ponieœæ ewentualne
konsekwencje. No i znik³by "prob-
lem narkomanii"... S¹dzê, ¿e Nowy
Wspania³y Œwiat Chemii jest
znacznie bardziej ziszczalny, ni¿by
siê to mog³o wydawaæ. Przecie¿
nawet dziœ np. ponad 20 milionów
(milionów!!!) amerykanów jest
uzale¿niona od substancji
chemicznych typu Prozac, a
tytoñ?, a alkohol? A s¹ one prze-
cie¿ tylko namiastkami prawdzi-
wego Raju Bez Skutków
Ubocznych - z niecierpliwoœci¹
czekam! 

Rum Tum Tum 
czyli jak siê robi rum
Bierzemy kaszkê kukurydzian¹ o smaku
malinowym, tak¹ dla dzieci. Nastêpnie gotu-
jemy wodê i dolewamy do uprzednio wrzu-
conej  wy¿ej wymienionej kaszki do talerza,
ale bynajmniej nie tyle, ile mówi nam
instrukcja na opakowaniu; wlewamy tak
du¿o (czyli odpowiednio mniej), ¿eby pow-
sta³a paæka nie wylatywa³a z talerza, kiedy
go przekrêcimy “do góry nogami”. Tak pow-
sta³y substrat odstawiamy na bok i przygo-
towujemy kolejny. Jest nim pokrojona w
kostkê czekolada rumowa z rodzynkami.
UWAGA! Nie mo¿e byæ bez rodzynek, gdy¿
s¹ one niezbêdnym katalizatorem naszej
reakcji! Czekoladê tak¹ mo¿emy znaleŸæ w
renomowanych sklepach spo¿ywczych
uczestnicz¹cych w naszej akcji
“Rapatatatum”, czyli np. “Spo³em” czy
“Baltona”. Zakupion¹ czekoladê (przypomi-
nam o rodzynkach!) kroimy w kostkê po
uprzednim usuniêciu opakowania przeciww-
strz¹sowego, czyli tzw. sreberka. W taki

sposób otrzymane kosteczki czekolady
rumowej z rodzynkami wrzucamy do kaszki
malinowej, która jeszcze nie wystyg³a.
W³aœnie, w³aœnie: wa¿na jest temperatura
bez której czekolada siê nie rozpuœci,
rodzynki nie bêd¹ dzia³aæ, a rum siê nie
wytr¹ci. Dlatego powtarzam; reakcja
chemiczna wygl¹da nastêpuj¹co:
PAÆKA + KOSTKI CZEKOLADY
RUMOWEJ + RODZYNKI (KAT.*) + ∆T =
RUM + PRODUKTY UBOCZNE (nadaj¹ce
siê do konsumpcji; ca³kiem dobre...)
W ten sposób powsta³y rum mo¿na
odprowadzaæ za pomoc¹ s³omki spo¿ywczej
do naczynia zastêpczego lub bezpoœrednio
do ¿o³¹dka. Zawartoœæ alkoholu zale¿y od
czekolady, wiêc proponowa³abym
kupowanie tego substratu w sklepach
nale¿¹cych do akcji “Rapatatatum”. Jakoœæ
gwarantowana w 100!
* Nie oznacza to popularnego zespo³u disco-
polo w latach 90-tych, tylko katalizator, czyli
substrat niezbêdny do szybkiego  zaistnienia
reakcji (gdyby nie rodzynki mo¿na by by³o
czekaæ dwa lata...)
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Odezwa do Narodu!

Dzieñ dobry maleñka jak ci na imiê? -
pytanie pad³o zza jednego z trzech
brunatnych kapturów wêdrowców. By³o
ich trzech, w ka¿dym z nich inna krew, ale
jeden przyœwiêca³ im cel: za wszelk¹ cenê
musieli wykonaæ zadanie, jak najszybciej i
jak najdok³adniej. I nagle pojawi³a siê ona,
wysz³a zza zau³ka niespodziewanie, szy-
bkim krokiem pokonuj¹c odleg³oœæ
dziel¹c¹ j¹ od fosy. Nawet ich nie
zauwa¿y³a, a to musia³o zwróciæ uwagê.
Zapytali i nie otrzymali odpowiedzi,
najwidoczniej nieznajoma nie mia³a
ochoty zawieraæ bli¿szej znajomoœci z dzi-
wnymi postaciami. Dane im by³o s³oñca
zaæmienie, nastêpne bêdzie mo¿e za sto
lat, dlatego postanowili w³aœnie dzisiaj
dokonaæ czegoœ niezwyk³ego i niezapom-
nianego, a ona wygl¹da³a na osobê
nadaj¹c¹ siê do ich kompanii. Mo¿e i by³a
trochê za w¹ska w biodrach i taka jakaœ
chuderlawa w swojej za du¿ej sukience, no
i niestety by³a kobiet¹, czego pomimo
najwiêkszych starañ nie da³o siê ukryæ,
stwierdzili jednak, ¿e musz¹ to przecier-
pieæ, choæby dla dobra idei - usprawiedli-
wiali. Aby podtrzymaæ siê na duchu i
rozpocz¹æ rozmowê z nieznajom¹
podœpiewywali pod nosem ”tak jak m³ode
or³y jesteœmy my”. Efekt by³ wrêcz
odwrotny, speszeni idiotyzmem sytuacji
podeszli do niej czerwoni jak ceg³y
œwiadomi swoich najdrobniejszych wad,
które, jak byli przekonani, ona odkryje od
razu. Nie mylili siê zanadto. Hela posia-
da³a niezwykle rzadki dar badania ludz-
kich natur. Na pierwszy rzut oka odkry³a
ka¿dy najmniejszy defekt charakteru i
usposobienia ka¿dego z nich, nie
zdradzaj¹c siê jednak, spokojnie czeka³a

na rozwój sytuacji. Oni stali naprzeciw
przepychaj¹c siê i szturchaj¹c podczas
prób wy³onienia przedstawiciela.
Wreszcie z szeregu wypad³a jedna z
postaci. W obliczu najwy¿szej gotowoœ-
ci brunet wyprê¿y³ siê i z zawadiackim
uœmiechem zameldowa³:

Towarzyszko, towarzysz Józek melduje
gotowoœæ brygady na przyjêcie Ciê do
naszych szeregów, stan trzech, wszyscy
zdrowi i w miarê inteligentni. Skoñczy³,
on ju¿ wiedzia³, dziewczyna przyst¹pi
do nich, ten uœmiech zawsze dzia³a³ na
kobiety. Za bardzo siê nie pomyli³, Hela
przytaknê³a g³ow¹, radoœnie zgodzi³a
siê na wyprawê i pos³a³a wszystkim
swój najlepszy uœmiech; ten z kolei
zawsze dzia³a³ na mê¿czyzn. 

Wyruszyli na wyprawê, a w³aœciwie
taki mieli plan, w ka¿dym razie wiado-
mo by³o, ze misja musi byæ. Przed nimi
rysowa³a siê œwietlana przysz³oœæ: oni
zas³yn¹ jako super przystojni poszuki-
wacze przygód i wêdrowcy, a ona stanie
siê tematem pieœni jakiœ rzewnych bal-
lad. Kiedy jesteœ piêkny i m³ody, nie,
nie, nie, nie ma szans byœ nie zosta³
bohaterem. Có¿ wiêc im innego pozos-
ta³o, widocznie urodzili siê by odnieœæ
sukces, nie by³o wiêc innego wyjœcia.
Skazani na szczêœcie poszli razem
budowaæ nowy œwiat. Nie zaszli jednak
daleko, bo ju¿ na goœciñcu napotkali
opór ze strony czerwonych ludzi: by³o
ich trzech, a pracowali za dwunastu; taki
to by³ ambitny naród. Przepêdzaj¹c
naszych bohaterów razami ³opat i kilo-
fów, wykrzykiwali, ¿e oni tu bij¹ kole-
jne rekordy norm, a wszyscy im
przeszkadzaj¹ Martyna

Napis na butelce z
jakimœ napojem:
Naturalnie Nata!
[poni¿ej:] Napój niegazowany D-3 o smaku
pomarañczowym. Sk³ad: woda, cukier, kon-
centrat soku owocowego, aromaty natu-
ralne, E160a i E160e - barwniki, E330 -
regulator kwasowoœci, E300 - przeciwutle-
niacz, E414 - stabilizator, E211 i E202 -
konserwanty. Ewentualne powstawanie
osadu jest spowodowane dodatkiem soków
owocowych. Smacznego.

* * *
Kto siê nie œmieje ze œwiata, ten p³acze, a
podobnie¿ to drugie jest mniej zdrowe i
szkodzi na cerê. 

* * *
Dezerter:
"Patrzysz na œwiat takim jaki jest
Chcia³byœ odnaleŸæ w nim jakiœ sens
Ale trudno nadaæ sens porz¹dkowi
Który dzieje siê wbrew rozumowi"

Godne uwagi, he he. Œwiata nie da siê
zmieniæ, a nawet je¿eli, to i tak nie ma
sensu. W koñcu procentowa wiêkszoœæ
ludzkoœci jest zadowolona ze swego losu, a
nawet je¿eli nie, to i tak by nie by³a, nieza-
le¿nie od warunków. 

* * *
Najwiêkszym k³amstwem jest to, ¿e
(powy¿ej fizjologicznego minimum) zmi-
ana warunków ¿ycia cz³owieka zmienia
statystycznie jego szczêœliwoœæ.

* * *
Œmieszni s¹ ludzie, którzy czytaj¹c ten tekst
oburzaj¹ siê nañ, ale jednoczeœnie komplet-
nie lej¹ na to, ¿e jedna trzecia dzieci w
Afryce nie do¿yje 18 lat, na to, ¿e w³aœnie
w tej chwili kilka tysiêcy jednych ludzi
wyr¿nê³o drugich w imiê jakichœ kretyñs-
kich idei (notabene: czy wiecie ile mil-
ionów istnieñ kosztowa³a propagacja
mi³oœci bliŸniego na szeœciu kontynen-
tach?), na to, ¿e..., na to, ¿e..., na to, ¿e...
Typow¹ cech¹ naszej psychiki jest brak
umiejêtnoœci nadawania faktom obiekty-
wnej wagi. Na przyk³ad do dziœ siê niek-
tórzy podniecaj¹ Hiroszim¹ - 78 tysiêcy
zabitych. Natomiast jakoœ nikt nie pamiêta
o tym, ¿e w DreŸnie wyr¿niêto nalotem
dywanowym (znowu ludzie siê palili - jak¿e
ma³o pomys³owoœci!) w pieñ 300 000
cywilów tylko dlatego, ¿eby co?... ¿eby nic!
Nie by³o bowiem ¿adnego strategicznego
powodu, aby to robiæ. I nagle, czytelniku,
poczu³eœ siê wzburzony - tak jakby
wyr¿niêcie 3*105 istnieñ w imiê jakiegoœ
celu i bez celu ró¿ni³y siê od siebie
czymkolwiek. Gratulujê obiektywnoœci.

Przyjacielu Samorz¹du
Szkolnego!
W Dniu Dzisiejszym zwracamy siê do
Ciebie z propozycj¹  w³¹czenia siê we
wspó³tworzenie dziejów Naszej Szko³y.
Jest to ciê¿ar trudny do udŸwigniêcia dla
trzech, lecz roz³o¿ony na wiêksz¹ liczbê
jednostek (w strukturach SS mo¿esz
nadal istnieæ jako jednostka) wyda siê z
pewnoœci¹ lekki jak piórko i dŸwiganie
go da nam wiele satysfakcji.Ponadto
argument historyczny: wszyscy wiemy,
¿e ¿adna w³adza nie mo¿e d³ugo rz¹dziæ
bez czynnego poparcia ludu.
Czy le¿y Ci na sercu dobro Naszego
Liceum?Chcesz, by têtni³o ono ¿yciem
tak¿e wieczorami podczas organi-
zowanych przez nas dyskotek?

Uœmiecha Ci siê perspektywa rywaliza-
cji sportowej z innymi szko³ami?
A mo¿e chcia³byœ na tablicach
korkowych I piêtra umieœciæ wystawê na
temat, który Ciê pasjonuje?
Pomó¿ nam w organizacji tych i innych
przedsiêwziêæ!
Spotkanie dla chêtnych odbêdzie siê w
œrodê 11 kwietnia na d³ugiej przerwie na
K22.

Samorz¹d Szkolny, czyli
Przew. SS Krzysztof Smólski,

Zastêpca przew. Jakub Lorenc,
Sekretarz Jakub Gromadzki i Inni 

PS. Œwiat liczy na Ciebie, jego los w
Twoich rêkach czy coœ takiego.
Przybywajcie!

Maleñka
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Prof. Ewa Karpiñska:
“W por¹bany sposób...”
“Ja nie jestem jak¹œ konserw¹ albo

jakimœ dinozaurem...”
“... bo on siê trzyma³ tego ¿ycia i nie tak

³atwo go by³o uspokoiæ, bo on siê dar³...
(Potem): Strasznie by³ nieboszczyk zmêc-
zony...”

“No, taki ju¿ by³... Nie by³ do koñca
normalny: Suworow tañczy³ tylko z
mê¿czyznami i w przeciwn¹ stronê...”

“A ju¿ szalej¹cego po sali jakiegoœ idio-
ty te¿ nie ma...”

“- Jerzy Skrzynecki...(kole¿anka przy
odpowiedzi)

- Nie! Jan! Jan mu by³o!!!”
“Ja teraz ksiêdza Œciegiennego

wykoñczê, bo on by³ wyj¹tkowy
ksi¹dz...”

(Pocz¹tek lekcji i wyk³adu): “-W imiê
Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego.Amen!”

(Klasa): - ???
(P. Prof.): -Wiedzia³am, ¿e was

zaskoczê tym patentem...!
“Co my ostatnio robiliœmy...? Aaa,

ksiêdza Œciegiennego fa³szowaliœmy...!”
(Przy odpowiedzi): - By³ komitet... i

Lelewel... póŸniej siê rozpad³...
(P. Prof.): - Kto? Komitet czy Lelewel?
“Czy ja na ni¹ dzia³am w sposób depry-

muj¹cy? Czy ja w ogóle mogê dzia³aæ
deprymuj¹co??”

“Ja dostajê piegów, gdy mam mówiæ o
Wioœnie Ludów. Jak mija Wiosna Ludów,
to mi mija kryzys...”

“Edward Raczyñski strzeli³ sobie w
g³owê z armaty... Ka¿dy to potrafi. (...)
Edward Raczyñski mia³ pasjê organi-
zowania sobie bitew pirackich na (swoim)
jeziorze. Na œrodku tego jeziora mia³
wyspê i nazwa³ j¹ <<Wyspa Edwarda>> -
bo Edward mu by³o na imiê...”

“... Mia³ takie wielkie, monstrualne
biurko. Bo on na tym biurku spa³...”

“Genera³owa Zamojska nosi³a sobie w
kieszeniach pieczone kartofle i jak by
by³a g³odna, mog³a sobie wyci¹gn¹æ
takiego kartofla, obraæ ze skórki i zjeœæ...”

“Mo¿na zahamowaæ gwa³townie, a
potem ³bem o szybê...”

“... A potem jakiœ <<...>> nagra³ mi
hodowlê œwiñ...”

Prof. Danuta Barwikowska:
(Do Krychy przy odpowiedzi):

“Schowaj te notatki! Co ty myœlisz, ¿e ja
jestem nietoperz?! To o rodzicach mówi
siê <<nietoperze>>: niedowidzi,
niedos³yszy, a czepia siê byle czego...”

“...A wy sobie jeszcze dok³adacie,
s³uchaj¹c tego bêbnienia...!”

Prof.  Jolanta ¯ak:
“... Moje styczne s¹ straszne...!”
“Ja bym powiedzia³a, ¿e jeœli chodzi o

poziom psychiczny, to wy siê cofa-
cie...”

(Na lekcji): ”- Proszê pani, a Rafa³ ma
szmatê...!”

“Masz zastosowaæ ten wzór i nie
stosowaæ drogi na skróty, bo prowadzi
na manowce...!”

(Pytanie na lekcji): ”- Pani profesor,
co to za szlaczek...?”

(P. Prof.): “- Tu jest napisane
<<limes>>...

Prof. Ma³gorzata Wiœniewska:
“ Co wy, nie widzicie? Tu jest

napisane po murzyñsku...!”
Zebra³a: Katarzyna Wysocka.

Prof. Maciej S³ojewski:
“Kula ma cztery pó³kule: pó³nocn¹,

po³udniow¹, wschodni¹ i zachodni¹.”
Prof. Pyta ucznia:
“Na co mo¿na rzutowaæ?”
“Na kulê, walec, sto¿ek...”- odpowia-

da uczeñ.
“A czy mo¿na rzutowaæ na grze-

bieñ?” (Hmm!@%#$!@ przyp. red.).

Prof. W. A. £ucznik:
“Te linie s¹ doœæ równoleg³e, ale nie

za bardzo.”
“<<Konrad Wallenrod>> – to taki

znany podrêcznik do fizyki. Ha, ha.”
“Ten wektor jest trochê ³ukowaty. A

mnie, jako £ucznikowi, jest szalenie
mi³o z tego powodu.”

“<<Do góry nogami>> to taki termin
matematyczny.”

“Czy siedz¹cy tu Krzysio (Hanson) i
(wskazuj¹c na Hansona) siedz¹cy tu
uczeñ to dwoje ludzi, czy jeden ludŸ?”

Zapisa³: Misio z 2d
Prof. K. Paszkiewicz
“Róbmy sobie nawzajem na rêkê.”
“Ramka <<Kupa .... miêci>>.”
“Które æwiczenia siê (mówi¹c brzyd-

ko) pokrywaj¹?”
“Oj, gdzieœ jeszcze bulgoty jakieœ

s³yszê!”
“Nastêpnym razem przypa³ujê.”
(Do ucznia w czwartej klasie) “Ale

alfabet to sobie powtórz.”
“Te æwiczenia s¹ bardzo po¿ywne.”

Wyjêzyczenia
Vonnegut pisze: "...i
bylibyœmy znacznie
bezpieczniejsi, gdyby
rz¹d zabra³ pieni¹dze naukowcom i da³ je
astrologom oraz chiromantom. Kiedyœ
myœla³em, ¿e nauka nas ocali i rzeczywiœ-
cie, próbowa³a to zrobiæ. Ale nie przetr-
wamy kolejnego potê¿nego wybuchu, bez
wzglêdu na to, czy bêdzie za, czy przeciw
demokracji. Przes¹dy s¹ nasz¹ ostatni¹
nadziej¹. Jeœli chcecie staæ siê przy-
jació³mi cywilizacji, zostañcie wrogami
prawdy i entuzjastami niewinnych
banialuków. (...) B³agam was: uwierzcie
w najbardziej idiotyczny zabobon: ¿e
ludzkoœæ jest centrum wszechœwiata i
spe³nia, b¹dŸ niweczy, najwiêksze marze-
nie Boga Wszechmog¹cego. Jeœli potrafi-
cie w to uwierzyæ i sprawicie, ¿e inni
pójd¹ w wasze œlady, to mo¿e jest dla nas
nadzieja. Istoty ludzkie mo¿e przestan¹
traktowaæ siê nawzajem jak œmiecie, mo¿e
zaczn¹ siê ceniæ i chroniæ." Ludzie! Ten
facet ma œwiêt¹ racjê! 
* * *
Nie ma czegoœ takiego, jak altruizm.
Wszystkie dzia³ania wywodz¹ siê z egoiz-
mu - nawet mi³oœæ bliŸniego. Oczywiœcie
- taki egoizm, rozumiany jako zadowole-
nie z realizacji celu, jest po¿yteczny, itd.,
ale nadal pozostaje egoizmem. Skoro tak,
to wystarczy powiedzieæ, ¿e tylko szczêœ-
cie siê liczy.

* * *
Statystycznie rzecz bior¹c ludzie g³upi
(nie mówiê tego z jakimkolwiek wartoœ-
ciowaniem!) s¹ szczêœliwsi, bo ich
potrzeby s¹ mniej wygórowane, przez co
³atwiej spe³nialne. I czasem im zaz-
droszczê. 

* * *
Ja te¿ jestem gor¹cym zwolennikiem
medytacji, Zakonu Mistrza Ku-Ku-Ry-Ku
i innych kochaj¹cych bliŸniego religii.
Cz³owiek potrzebuje Si³y Wy¿szej. Nie
mo¿na siê przecie¿ pogodziæ z tym, ¿e
ca³e ¿ycie wynika z przypadku i opiera siê
na nim, z tym ¿e cz³owiek nic nie znaczy
i ¿e nie jest w ¿aden sposób wyró¿niony
jako lepszy, wœród innych obiektów we
Wszechœwiecie, z tym, ¿e wszystko, co
ludzie robi¹ jest równowa¿ne moralnie i
nie ma obiektywnych norm moralnych,
tym, ¿e czas ¿ycia (bytu, istnienia...)
cz³owieka jest skoñczony (i krótki...), a
ca³e jego postêpowanie przynosi skutki za
jego ¿ycia i tylko wtedy, czy te¿ z tym, ¿e
nie ma sprawiedliwoœci, wiêc "Ÿli" maj¹
"lepiej".
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Prof. K. Paszkiewicz
“Kto nam odpowie... mo¿e...Maciek

Blondaœ!”
“Dupe³niacz liczby mnogiej.”

Prof. M. S³ojewski
P. Prof.: “Co widzicie za oknami?”
Uczniowie: “Drzewa.”
P. Prof.: “A moglibyœcie ich nie

widzieæ?”
“Niewskazane jest u¿ywanie myd³a,

proszków, p³ynów do mycia naczyñ...”
“Przyk³ad jeziora zamkniêtego – cys-

terna.”
“W³aœnie staramy siê udowodniæ, ¿e

cysterna nie jest jeziorem.”
“Jezioro – taka ka³u¿a wiêkszych

rozmiarów.”
– “Panie Profesorze – Nie!”
– “TAK!”
– “NIEEE!”
– “TAAAK!”
“Ja nie gryzê z daleka.”
Pan Profesor pokazuje nam na rysunku:

“ - to ewenement, tu o tej porze powinien
padaæ œnieg.”

Prof. Dusiewicz:
“Jeœli coœ Ÿle funkcjonuje, to nie

znaczy, ¿e jest z³e.”
“Rosjanie wziêli swoje zabawki i prz-

erzucili na swoje podwórko.”
“Okienko na œwiat zamknê³o siê!”
“Do XIX w. strzelenie 2 razy z 200

metrów do stodo³y – to tylko
snajper.”

“Tak – “siuper” – teraz
XVII w. – potopy,
powodzie, klêski i takie
inne.”

Prof. Beata Wanago-
Wojtczak:

“Gameta mêska zosta³a
zredukowana DO
MAXA.”

Prof. W. A.
£ucznik:

“ – dawne
metody szkolne: biæ,
soliæ, octem polewaæ,
wystawiæ na s³oñce i patrzyæ, czy równo
puchnie.”

“No to machaj ten prostok¹t.”
(przet³umaczenie na polski: narysuj ten
prostok¹t)

“Jak widzicie, to nitka jak raz
spróbowa³a, to póŸniej siê wstydzi.”

“Ja muszê mieæ negatywne ³adunki.”
P. Profesor powiedzia³ pocieraj¹c

pa³eczkê ebonitow¹ o w³asne w³osy:
“We³na to takie futro, w³osy...”

“Ja muszê mieæ du¿o elektronów,
skoro je tak oddajê.”

“2 – to taki ³ab¹dek.”
“Niektórzy doszli do tego [wzoru –

przyp.], choæ siedz¹ na miejscu.”
Pan Profesor do Magdy siedz¹cej w

drugiej ³awce: “Ona jest w 100%
umagdowiona.”

“Kot siê rusza po po³kniêciu, wiêc
trzeba by wtedy zastosowaæ ró¿ne
wzory dynamiczne,...”

Zapisa³: Micha³ Ml¹cki

Wyj¹tki z wielce fascynuj¹cych
wyk³adów pewnej polonistki:

“To by³ taki typowy typ.”
“Nie da³ sobie w kaszê zjeœæ.”
“Joann Seymour by³a na tyle przy-

tomna, ¿e umar³a przy porodzie.”
“A Erazm sobie umar³.”
“Jonasz chcia³ aby Niniwa siê obró-

ci³a”.
“O ile Homar pisa³ o bohaterach ...”
“Sobota mnie dobi³a.”
“(patrz¹c na dwie kole¿anki) Nie

podobacie mi siê.”
“No to powiedz, których s³ów nie

us³ysza³aœ?”
“Tak, treny Kochanowskiego s¹

w y r a z e m
kunsztu lit-
e r a c k -

iego...Ojej!
Znów tam coœ

œmierdzi z do³u!”
“Ten Zamoyski w

<<Potopie>> to taki
nieudany Zamoyski

“Stale rodzi³a
dzieci, które ci¹gle
umiera³y.”

“To by³ papie¿,
papie¿, papie¿...tak
w³aœciwie to nie by³
to tak ca³kiem

papie¿.”
Pani prof..o otrzêsinach:

“No to kiedy s¹ te wasze igraszki?”

A na koniec jedno zdanko ling-
wistyczne:

· Prof.: “Third conditional is used to
...Magda!  Stop touching Jacek!”

Spisa³y: Krótka oraz Cyranka

Wyjêzyczenia
Czasem w³¹czê
telewizor, radio, czy
spojrzê w gazetê i widzê
jak ludzie usilnie staraj¹ siê wykoñczyæ
siebie samych. Trwaj¹ce od 50 lat pro-
gramy poszukiwania cywilizacji
pozaziemskich (SETI) nie odnalaz³y
jakichkolwiek znaków ich istnienia.
Technologia wyprzedzi³a cz³owieka. Jego
psychika jest dziœ taka sama jak w paleoli-
cie (o ile nie pomyli³y mi siê nazwy)!
Ludzie podlegaj¹ wiêc dzia³aniom tych
samych bodŸców, co wtedy, gdy uganiali
siê za mamutami. Wprawdzie rozros³a siê
otoczka kulturowa sankcjonuj¹ca ¿ycie w
coraz wiêkszych i coraz bardziej skomp-
likowanych stadach, ale nadal wiêkszoœci
chodzi tylko o to, by siê najeœæ, napiæ i
sp³odziæ potomstwo. Tzw. "sukces
masowej edukacji" to bzdura. Ludzie w
wiêkszoœci przypadków kszta³c¹ siê po to
tylko, aby mieæ w tym skomplikowanym
systemie szansê na realizacjê wy¿ej
wymienionych szczytnych celów (nie
¿artujê: faktycznie uwa¿am je za szczytne).
Ktoœ oburzony zawo³a: "A uczucia, a
wy¿sze wartoœci?!". Uczucia i wy¿sze
wartoœci splajtowa³y. Przepraszam wszyst-
kich, ale czy ktoœ z was jest w stanie
wspó³czuæ milionowi ludzi? a mo¿e cho-
cia¿ piêciuset tysi¹com? Tak?... W chwili
w której czytacie te s³owa 91.563 staruszki
umar³y na zawa³ serca, 21.577 rowerzys-
tów zosta³o potr¹conych przez samochód,
1.348.642 ludzi zosta³o poczêtych, a kole-
jne 1.105.462 siê urodzi³o, wyginê³y 4
gatunki zwierz¹t, etc... Ka¿dej minuty
ulega zniszczeniu 21 ha lasów
tropikalnych, zu¿ywamy 34.725 bary³ek
ropy naftowej, 50 ton nawozów jest wymy-
wanych, b¹dŸ wywiewanych z pól
uprawnych, a 12 tysiêcy ton tlenku wêgla
ulatuje do atmosfery pog³êbiaj¹c efekt
cieplarniany. Ka¿dej godziny pustynnieje
685 ha ziemi uprawnej, a 1800 dzieci
umiera wskutek chorób i niedo¿ywienia.
Ka¿dego dnia 4.383.562 jednorazowych
d³ugopisów trafia do amerykañskich œmiet-
ników, 25 tysiêcy ludzi umiera z powodu
braku lub zatrucia wody, 250 tysiêcy ton
kwasu siarkowego spada w postaci
kwaœnego deszczu. etc., ale w 99.9999%
Wszechœwiata NIC SIÊ NIE DZIEJE. 

* * *
Ka¿dej godziny wydaje siê na zbrojenia
120 milionów USD.

* * *
Dooko³a nas jest pustka, ale my siê
wykañczamy.
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Maraton, czyli biegiem do kina

Sobotnia noc, kino “Bajka”, t³um ludzi
czekaj¹cych, aby obejrzeæ jedne z
najlepszych (przynajmniej moim
zdaniem i jak s¹dzê po³owy spo³eczeñst-
wa) komedii polskich. S¹ to przede
wszystkim studenci, m³odzi ludzie,
licealiœci. Atmosferê mo¿na chyba
okreœliæ jako mieszankê znajomkowo-
specyficzn¹. Du¿o ludzi siê zna, byæ
mo¿e z uczelni lub te¿ poprzednich noc-
nych seansów.  Mimo wielokrotnych
prób nie uda³o mi siê dostrzec nikogo kto
móg³by przekroczyæ magiczn¹ liczbê lat
trzydziestu. Pocz¹tkowo wita nas na sali
niesamowity gwar: ludzie przekrzykuj¹
siê, œmiej¹, relacjonuj¹ wzajemnie ostat-
nie sceny w³asnego ¿ycia. Niektórzy
dŸwigaj¹ stela¿e o wnêtrzach, których
zawartoœci mo¿na siê tylko domyœlaæ
(wiadomo te œpiwory...). Kilka par,
dominuje jednak typ grupowy (czasami
a¿ do tego stopnia, ¿e ma siê wra¿enie i¿
po³owa sali siê zna). Muzyczka w tle,
bynajmniej nie usypiaj¹ca, a nawet
wrêcz odwrotnie, na
szczêœcie brak obec-
nych przebojów fono-
graficznych.

Wreszcie gaœnie
œwiat³o, wszyscy
wygodnie siê usadzaj¹,
co niew¹tpliwie jest
mo¿liwe przy nieod-
zownej wspó³pracy nowych
foteli. Kolejne osiem godzin spêdzimy
niemal¿e ca³kowicie w³aœnie w podob-
nych pozycjach (chyba, ¿e ktoœ mia³
szczêœcie zdobyæ bilety w pierwszym
rzêdzie, gdzie odleg³oœæ od ekranu jest
na tyle du¿a, ¿e mo¿na spokojnie zejœæ o
poziom ni¿ej wykorzystuj¹c pod³ogê). 

Nie poleca³abym podobnych ekscesów
nocnych w kinach typu ”Wars”, które
niew¹tpliwie nie mia³oby konkurenta w
dziedzinie obni¿onych temperatur, czy
te¿ luksusu wystaj¹cych sprê¿yn*.
Wracaj¹c zaœ do naszego nocnego mara-
toniku trza wspomnieæ o programie, a
jest o czym...

Pierwszy pojawi³ siê na ekranie nasz
rodzimy odpowiednik Jamesa Bonda -
As. Podejmuj¹cy siê najciê¿szych przed-
siêwziêæ towarzysz dziarsko wykonuje
równoczeœnie polecenia naszej kochanej
by³ej w³adzy. Czym¿e by³by ów blon-
dynkowaty inteligencik (o zgroza
bohaterem narodowym nie jest bynajm-
niej ch³op lub solidny siepacz) gdyby
zapomina³ o tak wa¿nych sprawach jak

zasady BHP. Niedopuszczalne. Genialna
parodia w re¿yserii J.Kondriatuka
rozbudzi³a co bardziej senne jednostki i
przygotowa³a wspania³e przedpole dla
geniuszu filmu “wiœlanego”. Tak te¿ gdy
ostatnie ujêcia “Hydrozagadki” dobie-
ga³y koñca niektórzy wyczekiwali ze
zniecierpliwieniem na “Rejs”. A by³o na
co, ale tego chyba ju¿ nie trzeba pisaæ.

Skecze, które po³owa Polaków zna na
pamiêæ, sytuacje tak komiczne, ¿e trud-
no uwierzyæ w ich mo¿liw¹ autenty-
cznoœæ. Trudno uwierzyæ, ¿e PRL nie by³
œmieszny, wystarczy obejrzeæ chocia¿by
“Misia”, przy którym po³owa sali tarza³a
siê. Na “Rejsie” wszyscy œpiewali zaan-
ga¿owan¹ politycznie piosenkê
rozpoczynaj¹c¹ siê s³owami “Morza
szum, ptaków œpiew...”, a i wraz z
Jarz¹bkiem nucono pochwa³y dla preze-
sa Ryszarda Ochuckiego skierowane do
szafy (czy¿by nikomu nie przychodzi³o
do g³owy skojarzenie z obecnie
niezwykle popularnym programem “Big

Brother”). Atmosfera by³a
naprawdê wyœmienita, a o walo-
rach estetycznych nie musze chyba
wspominaæ. Czas na u¿ytek kino-

manów zatrzyma³ siê w miejscu
nie czyni¹c tym samym szkody

naszym organizmom. Przy
dobitnym wspó³udziale
kawki i innych podobnych,

oraz niezwykle rozbudzaj¹cych
dŸwiêkach na przerwach, wiêkszoœæ,
aczkolwiek nie wszyscy dotrwali w
stanie nieuœpienia finalnej sceny
“Ma³¿eñstwa niedoskona³ego”.
Œpiochów nale¿y jedynie po¿a³owaæ, bo
co mo¿e byæ lepszego ni¿ widok rozsy-
puj¹cego siê w drobny mak naszego
wzoru architektonicznego - pa³acu kultu-
ry. 

Podsumowuj¹c, pomimo zjawiska
wiêkszej ospa³oœci wœród uczestników
podczas opuszczania kina ni¿ w fazie
pocz¹tkowej nie wygl¹dali oni na
nieszczêœliwych. Ostatecznie nikt niko-
go w kinie na si³ê nie trzyma³ i skorzys-
ta³o z tego przywileju kilku osobników.
Tych, którzy nabrali w³aœnie ochoty na
nocn¹ eskapadê odsy³am do kasy kina,
telefonu, b¹dŸ te¿ internetu. Mi³ego
biegu.  

*co nie umniejsza bynajmniej repertu-
arowi tego kina, który zdecydowanie
polecam

Martyna

Wystarczy ju¿ tych
bredni. Pisanie nie ma
sensu, bo nawet cokol-
wiek bym tu nie powiedzia³ - i tak nie
wywrze to ¿adnego znacz¹cego wp³ywu na
rzeczywistoœæ - ludzie nie bêd¹ od tego
szczêœliwsi. Wszystkie filozofie to œmiecie,
³¹cznie z t¹, któr¹ teraz produkujê. Nie
wierzcie w ani jedno s³owo, które
napisa³em. Ka¿de zdanie oznajmuj¹ce to
miejsce nadu¿ycia, albo manipulacji, nie
mówi¹c ju¿ o bardziej zbereŸnych rzeczach.
Totalne zbydlêcenie. ¯yczê zdrowia.

Lektura uzupe³niaj¹ca:
Tadeusz Borowski: "Opowiadania"
Kurt Vonnegut: "Slapstick", "RzeŸnia
Numer Piêæ", "Kocia ko³yska",
"Wampetery, Foma i Grandfalony", co siê
jeszcze da
Aldous Huxley: "Nowy Wspania³y Œwiat"
Jewgienij Zamiatin: "My"
George Orwell: "Rok 1984"
Stanis³aw Lem: "Wizja lokalna", "Golem
XIV", "Pamiêtnik znaleziony w wannie",
"Powrót z gwiazd", "Czas nieutracony",
"Dzienniki Iona Tichego", "Dialogi",
"Biblioteka XXI wieku", co siê jeszcze da
Bertrand Russel: "Dlaczego nie jestem
chrzeœcijaninem", "Unpopular Essays",
"The Prospects of Industrial Civilization",
co siê jeszcze da
Witkacy: "Po¿egnanie Jesieni",
"Nienasycenie", "Szewcy"
Piotr Kropotkin: "Pomoc wzajemna jako
czynnik rozwoju"
Toffler: "Trzecia fala"
i na pocieszenie:
Kornel Makuszyñski: "Kozio³ek Mato³ek"

DZIESIÊÆ LAT PÓŸNIEJ

(pusta, spalona równina bez œladu ¿ycia,
zmrok, szalej¹cy wiatr, ska¿enie... W
ruinach, resztkach czegoœ, gdzie kiedyœ
mieszkali ludzie... z ruin tych wychodzi
cz³owiek, idzie przed siebie - w dal...)

CZ£OWIEK:  ¯ywnoœæ siê skoñczy³a.
Pewnie ju¿ nic nie znajdê. Czyli œmieræ?
(z uœmiechem) Ju¿?... Ech - w sumie i tak
by³o ciekawie.

(Potyka siê o w³asne sznurowad³o i nabija
na wystaj¹cy z ziemi patyk. Krótka agonia i
po ptokach) 

weso³ego wieku XXI ¿yczy
Ryszard Kostecki
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Studniówka 2001
N a d

d r z w i a m i
napis: “Tu
trwa remont”,
a za nimi
herb na
k t ó r y m
skrzy¿owane
miecze imi-
tuj¹ rzymsk¹
dziewi¹tkê.
“ D o b r z e
trafi³eœ!”- z
u œ m i e c h e m
mówi ochro-
niarz (w postaci jednego z tatusiów
któregoœ z uczniów) do jednego z
goœci. Tak tegorocznych maturzys-
tów wita Hoffmanowa na 100
(oko³o...) dni przed matur¹.

“Nie tak szybko!!!”
Po schodach krocz¹ liczne grupy

dziewcz¹t i ch³opców, w których
wieczorowy strój nie pozwala poznaæ
przyjació³ ze szkolnej ³awy. Ciemne
czeluœcie podziemi poch³aniaj¹ nie-
zliczone iloœci entuzjastów dobrej
zabawy. Ale nie na d³ugo. Po szybkim
zape³nieniu szatni wychodzimy na pier-
wsze piêtro, gdzie suto zastawione sto³y
czekaj¹ tylko na ich opró¿nienie. Jednak
przedtem trzeba spe³niæ swój
studniówkowy obowi¹zek i zatañczyæ
poloneza. Odbywa siê on na raty, bo
chêtnych (albo zmuszonych) jest zbyt
du¿o. Na pocz¹tek dwa biol – chemy.
“Oni maj¹ ten wolniejszy, ale za to nasz
jest ³adniejszy. Szkoda tylko, ¿e trzeba
tak biegaæ.” – ¿ali siê uczeñ mat – fizu.
“Oho, teraz nasza kolej!” Jednak tempo
jest zbyt du¿e, bo grupa sk³adaj¹ca siê z
mat – fiz – przyr – humanów myli siê i
..Nie, no jasne: boki zrywaæ, kochani
profesorowie! Uczniom próbuj¹cym
zachowaæ powagê w takiej chwili
niesamowicie pomagaj¹ “dyskretne”

uœmiechy nauczycieli, kamerzystów
czy licznych goœci podziwiaj¹cych
m³odych tancerzy!

“Czy ktoœ widzia³ sernik?”
Po ma³ym przemówieniu pani dyrek-

tor, wszyscy wreszcie zaczêli siê
porz¹dnie bawiæ. Na pocz¹tek jed-
zonko; oczywiœcie nie mogliœmy siê
doczekaæ niektórych ciast zrobionych
przez naszych rodziców. Wszystkich
drêczy myœl: “Gdzie mog³o siê podzi-
aæ tych dwadzieœcia serników?!”.
Niestety nikt nie umie nam
odpowiedzieæ na to pytanie, wiêc

musimy siê zadowoliæ
babk¹ piaskow¹ i pier-
niczkami. Na szczêœcie
muzyka pozwala nam
zapomnieæ o
n i e d o p i e s z c z o n y c h
¿o³¹dkach (“Kanapki,
póŸny bigos i czerwony
barszczyk w plas-
tikowych kubeczkach
to nie to, co lubimy
najbardziej.”- s³yszymy
komentarze przy
sto³ach).

“Czy w tej szkole s¹ w ogóle
jacyœ nauczyciele?!”
Tak, jak niedojedzone s¹ nasze

brzuchy, tak niedowartoœciowane nasze
dusze z powodu braku nauczycieli.
Nasi profesorowie zaszyli siê w
jednej z komnat œredniowiecznego
zamku i tylko nieliczni zaszczy-
caj¹ nas swoj¹ obecnoœci¹ na
balowej sali. “A myœla³am, ¿e
wreszcie porozmawiam z nimi jak
cz³owiek z cz³owiekiem.”-
s³yszymy od zawiedzionej uczen-
nicy.

“Co to za butelki?”

Bal koñczy siê
oko³o szóstej rano.
Nadchodzi czas na
sprz¹tniêcie kamiennych œcian, herbów
czy œwiec. Nietkniêta pozostaje tylko
sala balowa czekaj¹ca na m³odszych
Hoffmaniaków, którzy urz¹dzaj¹ sobie
tam dyskotekê dnia nastêpnego.

Szkoda tylko, ¿e na koniec pozostaje
niemi³y akcent sprz¹tania, w którym nie
bior¹ udzia³u wszyscy ci, którzy siê do
tego deklarowali. Poza tym po tej
imprezie zostaje jeszcze dodatkowo
trwa³y œlad. Jak siê póŸniej dowiaduje-
my, ktoœ niechc¹cy wpada na palmê,
która wylatuje przez okno drugiego piê-
tra, myli umywalkê z sedesem siadaj¹c
na niej oraz zacina siê w kabinie i
koniecznie musi wywa¿yæ drzwi. A
wszystko to pod wp³ywem niechc¹cy
wypitego alkoholu.

W takim razie, czy warto by³o
wydawaæ 120 z³. na tak¹ imprezê? Jedna
z uczestniczek: “Mimo tego wszys-
tkiego, nie ¿a³ujê, ¿e tu przysz³am. W
koñcu to taki jedyny dzieñ w ¿yciu, nie?”

Qczyna
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Przygody Kapitana Malesha
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Anyten Rulez!
Wyrwany
n o c n ¹
por¹
znad przy-
gotowañ do
N - t e g o
kolokwium
(przy N
d¹¿¹cym do
n i e s k o ñ c -
zonoœci. . .)
otrzyma³em
r o z k a z
n a p i s a n i a
b l i ¿ e j
niesprecy-
z o w a n e g o
repor ta¿u ,
czy tam innego donosu, na temat
“Anytena Mleka podbój œwiata, odc.
137, czyli jak nagrody dostawa³”. Jako,
¿e wiosna mi w koœciach gra, ivogóle
(korekto! nie poprawiaæ!) mam dobry
humor, to pofolgujê sobie nieco kosztem
tych nieszczêsnych postaci, które wyda³y
jednego z³otego (czyli równowa¿noœæ 25
centów) na Anytena, przemieniaj¹c pier-
wotn¹ koncepcjê reporta¿u w esej z
wstawkami od autora, albo w coœ innego,
zreszt¹ to wy macie do napisania maturê
;-). Gdyby zaœ ktoœ uwagê jak¹œ nieprzy-
chyln¹ w moim kierunku kierowa³, ¿e
jakoby jako absolvent ivogóle na wieki
raczej powinienem zamilkn¹æ, to niech
sobie tê uwagê kieruje nadal, zreszt¹
jestem jak zwykle niewinny, bo do
wszystkiego zmusi³y mnie psy ³añcu-
chowe imperializmu stonkê ziemni-
aczan¹ na m¹ œwie¿o wybetonowan¹
stodo³ê zrzucaj¹c. Tyle s³owem wstêpu,
czyli o niczym.

Sta³o siê.
W “Konkursie Gazetek Uczniowskich
wydawanych na terenie Gminy
Warszawa-Centrum” Anyten Mlek (a
konkretniej: jego redakcja) zaj¹³ drugie
miejsce. Ponadto otrzyma³ On wyró¿nie-

nie “za promocjê pozalek-
cyjnej aktywnoœci naukowej”
(cokolwiek by to nie
znaczy³o (myœlê tak sobie
czasem, ¿e np. zabijanie
much na szybie te¿ jest poza-
lekcyjn¹ aktywnoœci¹
naukow¹, no, ale có¿...)).
Nastêpnie, ja, ni¿ej pod-
pisany Wieczny (nie myliæ z
Wietrznym, he he), dosta³em
“wyró¿nienie za pracê na rzecz gazet-
ki i uczniów szko³y równie¿ po
zakoñczeniu w niej edukacji”, a na
sam koniec Jego Œwi¹tobliwoœæ prof.
W³odzimierz Natorf dosta³ wyró¿nie-
nie za coœ-ale-nikt-nie-wie-za-co, ale
chodzi niby o jakiœ patronat nad

redakcj¹, czy coœ. Zreszt¹ jest to, szcz-
erze powiedziawszy, (przynajmniej dla
mnie ;-) nieistotne, za co dawali te
nagrody, skoro je dali, a Komitetem
Helsiñskim czy tam innym Trybuna³em
Haskim nie s¹. Nie robiliœmy, a obecnie
redakcja (mam nadziejê) nie robi
Anytena dla jakichœ odgórno-administra-
cyjnych bonusów, ale zawsze mi³o

ksi¹¿ki
dostaæ.
Zreszt¹
vogó le
j e s t e m
f a n e m
robienia
i n i c -
j a t y w
t y p u
“dajcie
n a m
w o l n ¹
rêkê, a

my tu na dole ju¿ sobie poradzimy tak
dobrze, ¿e zêby bêdziecie zbieraæ z zach-
wytu”. Niewiele by³o gazetek tego typu.
Strasznie wiele spoœród nich mia³o styl
okreœlany na Wydziale Fizyki
Polonistycznej i Polonistyki Fizycznej
jako “wierno-poddañcze-blablabla”,

albo “wynurzenia nudnej babci na
temat zesz³orocznych kapci”, czyli
wodolejstwo (wiem, ¿e tym niech-
lubnym artyku³em przybli¿am
Anytena do wy¿ej wymienionych
gazetek, ale przypominam o
za³o¿eniach okreœlonych na
wstêpie). Suma nagród przywali³a
nas wszystkich (jak siê Konradowi
uda (uda³o -przyp. sk³.), to mo¿e
nawet zobaczycie dos³ownoœæ tego

okreœlenia ;-). Zawaleni ksi¹¿kami i
innymi gad¿etami (oczywiœcie z napisem
“Gmina Warszawa-Centrum” (swoj¹
drog¹ ciekawi mnie odpowiedŸ na
pytanie: po co administracja pañstwowa
siê reklamuje?)) ledwoœmy wype³zli z
terenu Gimnazjum, do którego prof.
Natorf zreszt¹ chodzi³ gdy by³ w wieku
szkolno-podstawowym (polecam wypy-
tanie siê go o kilka obrazków z jego
¿ycia szkolnego jako ucznia, gwaran-
towane niespodzianki). Co do nagrody
dla prof. mgr W.N. to ta jego opieka
(chwa³a Jemu, Nam i Reksiowi za to)
by³a najczêœciej najbardziej duchow¹ w
sensie duchowym i najbardziej fizyczn¹
w sensie fizycznym (czyli idealn¹), tak
wiêc proszê siê nie baæ - w naszym
poci¹gu maszynisty nadal brak. I to
chyba tyle na dziœ.

Wnioski
Jest dobrze. Bêdzie lepiej. Ma byæ.

Rysiek Kostecki
(e-mail: rpkost@tempac.okwf.fuw.edu.pl)

(Wieczny Naczelny, za³o¿yciel AM i jakieœ
tam inne)

P.S.
Zajrzyj na moj¹ stronê:
http://tempac.okwf.fuw.edu.pl/~rpkost
[myœlê ¿e mo¿esz znaleŸæ tam kilka
rzeczy ciekawych...].
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Atomowi Mœciciele
W wyniku badañ j¹drowych w du¿ym

pokoju wytworzy³o siê s³abe
promieniowanie. Jednak na tyle silne by
mieszkaj¹ce w nim zwierzêta uzyska³y
szczególne zdolnoœci. Moc uzyska³y trzy
zwierzêta, które nazwa³y siê ATOM-
OWYMI MŒCICIELAMI. Tak wiêc byli
to Kosmiczny Chomik, Super Mysz i
Ultra Paj¹k. Ich g³ównym wrogiem by³
Dr Evil.

Atomowi Mœciciele i Dr Evil
W czasie, gdy nasz blok nêka³y nie-

zliczone hordy karaluchów i szczurów,
gdy wydawa³o siê, ¿e nic nie zatrzyma
tej plagi pojawili siê oni, super ultra kos-
miczni, w skrócie SUK. Przybyli by
wytêpiæ z³o, a ich przeznaczeniem by³o
zwyciêstwo. 

- Stój przebrzyd³y oprawco –
zapiszcza³ Super Mysz.

- Wreeeeeeeee, ki kwa pi, trala lala la. 
- Aleœ mu przygada³ Ultra Paj¹ku –

powiedzia³ Mysz.
- W³aœciwie co on powiedzia³? – spyta³

Kosmiczny Chomik.
- Zawsze nie by³eœ mocny z jêzyków

Kosmiczny Chomiku.
- Powiedzia³: wreee, ki  kwa pi,

tralalalalala.
- Nie powiedzia³em: wreeeeeeeee, ki

kwa pi, trala lala la.
- Hej, niedo³êgi, mamy walczyæ! –

zagrzmia³ g³ównodowodz¹cy szczur
Bubel – Braæ ich! – Horda karaluchów
rzuci³a siê na naszych bohaterów. Lecz
horda jak powszechnie wiadomo nie
mia³a super mocy. 

- U¿yjmy mocy SUK. Es
- U
- Ka
- Suk, suk, suk!!! – krzycza³a przes-

traszona horda.
- Kus, sukusuk. – krzycza³ jeden g³upi

karaluch, Fredi.
- Milczeæ – zawo³a³ Bubel – czas na

wasz¹ zgubê, do roboty moje s³ugusy. –
szczur rozkaza³ karaluchom walkê, a
sam wskoczy³ do sedesu w kiblu naszych
s¹siadów na trzecim piêtrze. 

Ca³e szczêœcie, ¿e moc SUK podzia³a³a
i horda te¿ uciek³a.

Starcie pierwsze by³o zakoñczone. 

Starcie drugie. Za nim jednak prze-
jdziemy do starcia . . .

Dzielni bohaterowie siedzieli w³aœnie
w mojej mikrofalówce, ³aduj¹c swoje
odbiorniki mocy suk, gdy rozleg³ siê

z³owieszczy chlup spuszczanej wody.
- Co tak chlup³o? – zapyta³ Ultra

Paj¹k.
- Raczej chlupnê³o – poprawi³ go

Super Mysz.
- No dobra, to dlaczego?
- Bo siê sp³uczka rozwal³a.
Nagle nasi dzielni pogromcy szczurów,

karaluchów i innego syfu us³yszeli coœ
wiêcej ni¿ odg³osy spuszczanej wody.
By³y to doprawdy dziwne dŸwiêki
poprzeplatane przekleñstwami, których
nie przytaczam nie tyle przez cenzurê, co
przez delikatnoœæ czytelnika p³ci
niemêskiej. 

- Wystawiê swoje odnó¿e z radarem
SUK – powiedzia³ Ultra Paj¹k. 

- To wystawiaj - powiedzia³
Kosmiczny Chomik.

- Wystawi³em.
- I co?
- Jajco
- Ma ktoœ ochotê na sadzone? - zapyta³

Super Mysz.
- Co ty chcesz jeœæ, jak nasz gospodarz

ma problemy z trawieniem?
- ChodŸcie, trzeba mu podaæ wêgiel.
Tak wiêc Ultra Paj¹k, Kosmiczny

Chomik i Super Mysz poszli mi podaæ
wêgiel. Okaza³o siê jednak, ¿e ja to nie
ja, bowiem na pod³odze w toalecie urzê-
dowa³ g(³)ównodowodz¹cy szczur
Bubel.

Starcie drugie
- Co tu robisz s³ugusie Evila? –

krzykn¹³ Kosmiczny Chomik.
- Zab³¹dzi³em. Przez to wasze

promieniowanie wszyscy siedz¹ na klop-
ie i spuszczaj¹ wodê. Pomerda³y mi siê
rury kanalizacyjne.

- To przeznaczenie. Zaraz zginiesz
tchórzu!

- U¿yjmy mocy SUK. Es
- U
- Ka
- Kus, sukusuk – rozleg³o siê wokó³.
- Ej, coœ mi  to mówi – powiedzia³

Super Mysz.
- To ja, Fredi.
- Co tu robisz idioto? Zaraz nas zabij¹

– krzykn¹³ Bubel.
- Spoko szefuniu, przyby³em  po

ciebie. Dr Evil da³ mi super sprzêcior i
zaraz st¹d znikniemy.

- Nie tak prêdko – krzykn¹³ Ultra
Paj¹k i rzuci³ siê w stronê Bubla.

W tym momencie karaluch Fredi wyj¹³
swoj¹ broñ i skierowa³ laser na dzielnego

Ultra Paj¹ka.
- Nieee! – Krzykn¹³

Kosmiczny Chomik.
Niestety by³o ju¿  za póŸno. Cienkie,

d³ugie nó¿ki Ultra Paj¹ka przyklei³y siê
do œcian, a jego biedna g³ówka
wyl¹dowa³a w muszli.

- Morderca! – krzykn¹³ za³zawiony
Super Mysz...

Koniec starcia drugiego.
***

Ju¿ od dwóch miesiêcy panuje w bloku
chaos. Wszyscy czuj¹ siê bezkarnie
bowiem Atomowi Mœciciele ju¿ nie ist-
niej¹. Od czasu œmierci Ultra Paj¹ka,
Super Mysz umawia siê ze szczurami, a
Kosmiczny Chomik nie wychodzi z
muszli klozetowej, chc¹c pewnego dnia
podzieliæ los swego nieszczêsnego przy-
jaciela. A ja siedzê w kuchni i liczê kar-
aluchy. Trzymam w rêku kapeæ. Mo¿e
pewnego dnia zobaczê wœród nich tego
debila Frediego i pomszczê Ultra Paj¹ka,
którego g³ówka ju¿ dawno sp³ynê³a rura-
mi. A Dr Evil... no có¿. Pracuje w swoim
laboratorium. Doprawdy nie wiem, co
siedzi w jego ³epetynie. Obawiam siê, ¿e
przyjdzie pewnego dnia i zabije tych,
którzy s¹ mi bliscy, a ja nie bêdê w stanie
nic zrobiæ.

I tak mija dzieñ za dniem. Przez stó³
przewalaj¹ siê coraz to inne hordy kar-
aluchów, szczury jak zwykle grzebi¹ w
œmieciach. I nagle pewnego dnia mój
wzrok zatrzyma³ siê na d³u¿ej na
kuchence mikrofalowej. Ale¿ oczywiœ-
cie! Dlaczego nie wpad³em na to
wczeœniej? Przecie¿ to takie proste.
Pobieg³em do toalety i wyci¹gn¹³em
Chomika z kibla, potem znalaz³em
Mysza. Znowu siê schowa³ z jakimœ
szczurem. Posadzi³em ich na stole i nie
daj¹c dojœæ do s³owa, zacz¹³em mówiæ.

- Wiem jak powstrzymaæ Dr Evila,
mo¿emy pomœciæ Ultra Paj¹ka.
Zamierzam zrobiæ cos podobnego do
efektu uzyskanego w filmie “Mucha”.
Chcê po³¹czyæ swój materia³ genetyczny
z materia³em genetycznym Ultra Paj¹ka.

- A sk¹d go weŸmiesz? Przecie¿
szcz¹tki jego biednego cia³ka szwendaj¹
siê nie wiadomo gdzie. – pisn¹³ Super
Mysz.

- Ha! Zapomnia³eœ o jego nogach,
przyklejonych do œcian naszego kibla!
Po wymieszaniu naszych materia³ów
powstanie Spajderman i nowa moc SSK!

dokoñczenie na stronie 19

∆∆∆∆nyten Mlek nyten Mlek 1313



O mi³oœci historyja krótka
Czêœæ pierwsza
Pêdzi, pêdzi wódz szalony
Do Kasiuni na salony.
Kasia patrzy, goœcia czeka,
Goœæ z przybyciem d³ugo zwleka...
Koñ Wodzunia ci¹gle staje, 
Wódz konika za to ³aje:
“Ty szkapino g³upia, stara!
Có¿ jest z ciebie za niezdara!”
Zsiada z konia Wódz wpieniony:
To tragedia! Jest spóŸniony!

Biegnie szybko do Kasieñki.
Widzi domek malusieñki...
W ogródeczku, wœród zwierz¹tek
(To romansu jest pocz¹tek)
Stoi panna piêkna, œliczna,
Z ni¹ gromada ptaszków liczna:
Kurki, g¹ski i indory 
Karmi dziewczê do tej pory;
Ani spojrzy w stronê p³ota,
Gzie ju¿ Wojciech mia¿d¿y kota.
Tak Wodzunio siê rozmarzy³,
¯e te¿ kroku nie rozwa¿y³, 
Nogê sw¹ na kocie stawi³
I tym samym ból mu sprawi³.
Dziewczê s³yszy p³acz donoœny
Dla jej serca jak nieznoœny!
To Wodzunio ³ka po kocie, 
£ez na p³ot ju¿ pada krocie...
Bie¿y panna do Wojciecha – 
Dla Wodzunia to pociecha,
Gdy ju¿ piêkna przy nim stoi 
I o niego tak siê boi.
“Panie! Panie! Nie p³acz proszê!
Z twego ¿alu to ju¿ wnoszê,
¯eœ ty zabi³ go przypadkiem!”
Patrzy na ni¹ Wódz ukradkiem,
“Piêkne dziewczê” – Wojciech s¹dzi, 
Wzrok Wodzunia po niej b³¹dzi
Có¿ za kszta³ty...! w³osy...! oczy...!
Có¿ za widok to uroczy...!
“O, bogini, œliczna pani!
Wiedz, sumienie ju¿ mnie gani
Za to, com ja z kotem zrobi³,
¯em go tak potwornie dobi³.
Ale nie chmurz siê, niewiasto!
Wkrótce ja odwiedzê miasto

I tam kupiê dla ciê kota – 
Piêkniejszego, jak ze z³ota!
Pragnê tylko szczêœcia twego
Tak do mego potrzebnego!
Pragnê, abyœ by³a piêkna,
Tylko dla mnie tak ponêtna...!
...Patrzysz na mnie ze zdziwieniem,
Ale ja swym rêczê mieniem
I te¿ s³owem obiecujê,
¯e na wieki mi³oœæ czujê!”
Milknie Wojciech – jest speszony,
Dziwn¹ cisz¹ zniechêcony. 
Panna mówiæ nic nie raczy...
A dlaczego...? To coœ znaczy...?
D³ugo jemu siê przygl¹da – 
Na mi³ego jej wygl¹da – 
“W³osy-jedwab, okularki, 
Ciuszki ca³kiem niez³ej marki...
Nic mu zatem nie brakuje:
On rozkoszy zasmakuje!
Ju¿ ja dam mu, czego trzeba!
Dziœ przychylê jemu nieba!”
Os¹dzi³a sprawê ca³¹,
Teraz wznosi r¹czkê ma³¹,
Wojciechowi j¹ podaje.
Wódz radoœci nie udaje.
“Piêkna moja! Czy na pewno?
PotwierdŸ, proszê, ma królewno!
Czy mnie lubisz, sprzyjasz mo¿e?”
Pyta Wojciech w swym uporze.
Do tej pory dziewczê milczy,
Lecz apetyt ma ju¿ wilczy.
Tak po¿era Wodza wzrokiem,
Jakby by³a g³odnym smokiem.
Ci¹gnie go do swojej chatki,
Nie chce s³uchaæ jego gadki:
“Po có¿ s³ów tych tyle, panie?
Mo¿esz bez nich wzi¹æ tu danie”
“Jak to dobrze, gdy¿ zg³odnia³em,
D³ugo w ustach nic nie mia³em...
Zaspokoiæ g³ód swój muszê, 
Bo inaczej siê wysuszê!”
Wchodzi kontent do domeczku,
Widzi stolik – przy ³ó¿eczku.
£o¿e wielkie jest pos³ane – 
Zaproszenie odebrane!
“Có¿ ja widzê?! Co to znaczy?!
Panna odpowiedzieæ raczy!”
Wódz w swym gniewie siê unosi – 
On bezwstydu tak nie znosi!
“Nie wiedzia³am, piêkny panie,
¯e te¿ wolisz mieæ œniadanie 
Zamiast w domu, to w ogrodzie. 
B¹dŸmy zatem z sob¹ w zgodzie!
ChodŸmy szybko do ogrodu,
Bo i ja nie œcierpiê g³odu.”
Ci¹gnie panna Wojtka z sob¹,
On dziœ bêdzie jej os³od¹.
Miêdzy drzewa go prowadzi,

Wódz jej sile nie
zaradzi!
Na traweczce dziewczê
siada.
Wojciech ruch jej ka¿dy bada.
Panna dobra eksponuje, 
Co najlepsze proponuje.
D³oñ ku niemu sw¹ wyci¹ga – 
Jego ego nie ur¹ga.
Wódz purpur¹ siê oblewa, 
Trzêsie mu siê rêka lewa
“D³u¿ej tego nie wytrzymam!
Powiem, co w swym sercu skrywam!
Gdy ciê pierwszy raz ujrza³em,
Zaraz sobie pomyœla³em,
¯eœ czystoœci jest stra¿niczk¹, 
Wszelkiej cnoty mi³oœniczk¹.
Ja niewinnoœæ ukocha³em
Gdy w ko³ysce jeszcze spa³em
I do dzisiaj trwam w czystoœci.
Niech praw do niej nikt nie roœci!
To siê tyczy tak¿e ciebie.
By³oby tu tak jak w niebie,
Gdybyœ g³ód swój poskromi³a
I apetyt ujarzmi³a. 
Lecz ³akomstwo twe zbyt du¿e
Wywo³uje dreszcz na skórze,
Onieœmiela i krêpuje,
Cz³owiek k³opot wielki czuje!
Zaprosi³aœ mnie do domu,
Lecz ty nie wiesz nawet, komu
Okaza³aœ tym swe wzglêdy – 
I st³umi³aœ me popêdy.
Nie znasz w ogóle goœcia swego,
Charakteru, ¿ycia mego.
Imiê moje – tajemnica...
Có¿ to? P³on¹ twoje lica?
Pokocha³em ciebie, pani,
Lecz twa proœba tak mnie rani,
Sercu ból zadaje silny, 
¯e mi odwrót ju¿ jest pilny.
Mi³oœæ moja do ciê zmar³a,
Gdyœ ty na mnie dziœ natar³a
Tak bezwstydnie, z taka si³¹
I siê sta³aœ mi niemi³¹!
Wiêc zostawiam ciebie sam¹, 
A myœla³em, ¿eœ ty dam¹!
¯egnam zatem, droga pani!
Tutaj pokarm jest zbyt tani!

Sylwia Golañska ma zaszczyt
przedstawiæ dzie³o pt.
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O mi³oœci historyja krótka
Czêœæ druga
Pêdzi, pêdzi Wódz szalony
Do Kasiuni na salony. 
Kasia patrzy, goœcia czeka,
Goœæ z przybyciem d³ugo zwleka.
“Dwie godziny, jak go nie ma...
Mo¿e go te¿ z¿era trema...?
Mo¿e coœ siê w drodze sta³o...?
Mo¿e go... obchodzê ma³o...?”
Tak rozmyœla Kasia w trwodze, 
WyobraŸni puszcza wodze
I ju¿ widzi Wojtka z inn¹ – 
Piêkn¹, m³od¹, bardzo zwinn¹.
“Ja nieszczêsna! On mnie zdradzi³!
A pamiêtam: ojciec radzi³,
Bym wpierw Wodza dobrze zna³a,
Potem mu sw¹ mi³oœæ da³a...”
£ezki w oczach ma dziewczyna, 
P³akaæ g³oœno wnet zaczyna.
Szlocha, jêczy, nosem wci¹ga,
Tym odg³osem kogoœ œci¹ga.Do kom-
naty wchodzi m³odzian, 
W piêkne szaty jest przyodzian.
Uk³on sk³ada, chyli czo³a.
Czy pocieszyæ Kasiê zdo³a?
“Przyjacielu, Piotrze drogi!
Znów zaszczycasz domu progi. 
Czy¿by jakieœ pilne sprawy
By³y celem twej wyprawy?”
“Katarzyno ma kochana!
W moim sercu, wiesz, jest rana,
Która wtedy mi zada³aœ,
Kiedy przyjaŸñ m¹ wybra³aœ.
Lecz me serce, choæ krwawi¹ce, 
Czuje smutki w tobie tkwi¹ce.
To przeczucie mnie dziœ tknê³o,
¯e nieszczêœcie ciê dotknê³o.
Pragnê s³u¿yæ ci, pomagaæ,
Nic dla siebie nie wymagaæ.
Ma osoba, wiedz, jest twoj¹.
Tobie dajê wolnoœæ swoj¹!
Powiedz, proszê, czego pragniesz?
Na me ¿ycie siê nie targniesz?
Dasz mi ³ezki swoje otrzeæ?
Mo¿esz moj¹ pomoc poprzeæ?”
Kasia patrzy ze zmartwieniem.
Jest zajêta zestawieniem;
Piotra z Wojtkiem porównuje:
“Ten tamtemu dorównuje...
Obaj d³ugie w³osy maj¹,
Obaj prosto siê trzymaj¹...
Mo¿e wzrostem jeden wy¿szy,
Lecz tytu³em za to ni¿szy...
Czy to jednak ma znaczenie?
Och, istnieje przeznaczenie,
Które na nic nie spogl¹da,
Aparycji nie ogl¹da!
Wojciech zawiód³ mnie ogromnie,
Temu odmówi³am skromnie...

Tamten znalaz³ sobie inn¹,
Tego bólu jam jest winn¹...”
Chwilê jeszcze wa¿y s³owa.
Wnet opuszcza siê jej g³owa.
Wie ju¿ Kasia, co mu powie.
Czy Piotr znajdzie miód w jej mowie...?
“Wiesz, ¿e kocham ciê jak brata
I bola³aby mnie strata
Przyjaciela tak drogiego,
Memu sercu tak bliskiego!
Tobie wszystkie troski zwierzê,
W prêdk¹ radê, pomoc wierzê.
Lubiê Wojtka... mo¿e kocham
I dlatego teraz szlocham.
Mia³ przyjechaæ – nie przyjecha³.
Czy zdobycia prób zaniecha³...?
Ju¿ nie wielbi mnie, nie lubi...?
Swym spóŸnieniem kogoœ zgubi...”
Piotr upada na kolano.
Cieñ nadziei mu w tym dano – 
Kasia Wodza wiêc odrzuci, 
Co Piotrusia nie zasmuci!
“Moj¹ nie chce byæ Kasieñka,
Lecz nie bêdzie Wojciusieñka!

Bratem mnie dziœ tytu³uje, 
Czego nikt nie po¿a³uje!”
Wstaje nagle; radoœæ w oku.
Obejmuje Kasiê z boku,
Mocno tuli j¹ do siebie,
Czuje siê jak w Siódmym Niebie!
“Nie p³acz, siostro! – j¹ pociesza – 
Wojciech bardzo wiele miesza.
Tysi¹c panien on ju¿ rzuci³
I do ¿adnej z nich nie wróci³!
£otr to niewart twej udrêki,
A tym bardziej twojej rêki!
Rzuæ go, wzgardŸ nim, sponiewieraj,
Serca drzwi mu nie otwieraj!
Ja zapewniê ci kochanie.
Chyba czujê powo³anie – 
Bêdê swatem. Chcesz którego?
Gucia, Krzysia czy Jerzego?”

Kasia siê ju¿ roz-
pogadza
“Mój braciszek mi
dogadza!
Wiêc w nagrodê dam ca³uska...”
I policzek jego muska.
Nagle wpada Wódz spóŸniony.
Widzi Piotra – jest wpieniony.
Lecz wpierw uk³on Kasi sk³ada, 
Potem w rêkê szpad¹ wk³ada.
“Wybacz, Kasiu, jak przeszkadzam,
Twemu sercu nie dogadzam?
By³em pewny, ¿e mnie czekasz,
Na brak ho³dów nie narzekasz
A tu widzê ciebie z innym.
Jakiej zbrodni jestem winnym?
Koñ mój jechaæ nie da³ rady – 
Czy to powód twojej zdrady?!”
Kasia p³aczem siê zanosi.
Piotr o spokój Kasiê prosi, 
Chwyta szpadê, Wodza wzywa:
“Jak waœæ do niej siê odzywa?
Jak œmie j¹ o coœ pos¹dzaæ?!
Niewinnoœci jej ur¹gaæ?!
Kasia czysta jest i bêdzie!
Zadbam o to w ka¿dym wzglêdzie.
Co siê tyczy twej osoby – 
Dam ci blizny dla ozdoby.
I nie bêdziesz ju¿ flirtowa³,
Z uczuciami tak ¿artowa³!
Zdrady szuka, kto sam zdradza!
Tym naj³atwiej siê odgradza.
Zdrady szuka – ma ju¿ powód,
¯eby odejœæ. A gdzie dowód?
Ju¿ nie spojrzy na ciê ¿adna – 
Ani brzydka, ani ³adna!
Stawaj, waœci! W górê szpada!
Co? Animusz ju¿ upada?”
Wojciech wœciek³y gryzie wargi:
Piotr ju¿ przebra³ wszystkie miarki!
Szpada Wodza wnet pracuje.
Komu Kasia kibicuje...?
Trzask go! Prask go! – iskry lec¹, 
Nienawiœci¹ oczy œwiec¹.
Piotr zamachnie z gracj¹, wdziêkiem,
Kasia patrzy na to z lêkiem.
Wódz odpowie mu uprzejmie – 
Œwistem damy serce przejmie.
Tak si³uj¹ siê zawziêcie;
Straty daje ka¿de ciêcie:
Wódz ju¿ loków pozbawiony,
Na czerwono zabarwiony
Mierzy w serce przeciwnika,
Szpada w boku Piotra znika...
Piotr zamachnie – Wódz bez zêba.
W³osy Kasi staj¹ dêba.
Pada Wojciech, Piotr te¿ pada,
Katarzyna mdleje blada...

∆∆∆∆nyten Mlek nyten Mlek 1515



O mi³oœci historyja krótka
Epilog
“Ju¿ nie wœciekaj siê, mój drogi!
Nie b¹dŸ dla mnie taki srogi.
Przecie¿ loki ci odros³y,
Wszystkie blizny, rany zros³y” – 
Mówi Piotrek do kompana – 
Noc to bêdzie nieprzespana!
Kasiê z ksiêciem zapozna³em,
S³usznym zwi¹zek ich uzna³em.
Krzysztof w³adzê ma, pieni¹dze,
Spe³ni wszystkie Kasi ¿¹dze. 
Nadto kocha on j¹ szczerze,
Wiêc obfity owoc zbierze...
Kasia bardzo lubi ksiêcia.
Ona te¿ nie ma pojêcia, 
¯e nied³ugo go pokocha
I panieñstwu precz, wynocha!
Ja dziœ dla nich bal wydajê,
Tobie zaœ ten raport zdajê,
Gdy¿ ¿yczeniem mym jest skromnym,
Byœ odwiedziæ mnie by³ sk³onnym”.
Wódz na Piotra patrzy chmurnie:
Omal siê nie znalaz³ w urnie
Po ostatniej z nim przygodzie...

“Pragniesz ze mn¹ ty byæ w zgodzie?”
“Jak najbardziej! Bardzo chêtnie!
Wiesz, pracuje nad czymœ skrzêtnie...
Spodoba³a mi siê panna
I ma dusza ju¿ jest ranna...
Siostra mnie z ni¹ zapozna³a – 
To jest, Kasia – adres da³a.
Lecz ja nie wiem, jak ja zdobyæ,
Muszê zatem z tob¹ pobyæ...
Mistrzu mój! Nauczycielu!
Udziel mi wskazówek wielu,
Jak z kobiet¹ postêpowaæ,
Przeciw sobie nie zbuntowaæ?”
Wódz ma uœmiech tajemniczy...
Budzi siê w nim duch wojowniczy.
Ktoœ dziœ padnie, ktoœ dziœ skona – 
Amor wyrok swój wykona.

Koniec

POS£OWIE
Wszystkie przedstawione wydarzenia
s¹ fikcyjne. Zbie¿noœæ imion natomi-
ast NIE jest przypadkowa. Imiê jed-
nego z bohaterów zosta³o zmienione

na jego usilne
proœby (a tak
naprawdê, to pod
groŸb¹ procesu o znies³awienie lub coœ
takiego...). Niech wspomniany bohater
siê strze¿e, bo w koñcu cierpliwoœæ
autorki wyczerpie siê ca³kowicie, a
proces s¹dowy i tak wygra ona!
Muszê przyznaæ, ¿e naprawdê fajnie jest
dostawaæ poematy na swoj¹ czeœæ,
którego przyk³adem jest “...HISTORY-
JA...”. Prawdê powiedziawszy, zupe³nie
nie wiem, co mam napisaæ... Powiem
tylko, ¿e nie mia³am wp³ywu (przynajm-
niej œwiadomego) na to, co tu zosta³o
przedstawione. 

Autorka poematu-arcydzie³a: 
Sylwia Golañska

Pos³owiem opatrzy³a: 
Katarzyna Wysocka.

A witajcie, witajcie! c.d.
Komórkowa bajka.

To zadziwiaj¹ce, w co potrafi¹
uwierzyæ niektórzy u¿ytkownicy
komórek. Wystarczy, ¿e jedna osoba
rozpuœci wœród znajomych plotkê, a ju¿
po krótkim czasie mówi o tym po³owa
komórkowców. Najczêœciej takie
pseudowiadomoœci rodz¹ siê w g³owach
“rozrywkowych” nastolatków.
Wystarczy, ¿e opublikuj¹ tak¹ informa-
cjê w Internecie... Aby uzmys³owiæ
wszystkim, jakie bzdury kr¹¿¹ wœród
u¿ytkowników komórek, przytoczê
jedn¹ z nich.

Antyradar!!!      Stosunkowo
niedawno polski Internet opanowa³a
plaga antyradaru w Nokii. Sposobem na
jego uaktywnienie w aparacie mia³o byæ
ustawienie “Grupy zamkniêtej” o
numerze 1000. Po takiej operacji na
ekranie naszej Nokii powinna pojawiæ
siê ikona radaru ze stosownym
numerem. Tak skonfigurowana komórka
mia³a podczas namierzania policyjnym
radarem zadzwoniæ i ustrzec w³aœciciela
przed mandatem. Ca³a ta informacja jest
oczywiœcie ¿artem, na który da³a siê,
niestety, nabraæ du¿a liczba u¿ytkown-
ików komórkowców. Niektórzy z nich
p³acili nawet po 50 z³ za takie “uakty-

wnienie antyradaru”...      Sprawa zosta³a
tak nag³oœniona w Internecie, ¿e pow-
sta³y ¿arty z tym zwi¹zane (na podstaw-
ie grupy pl.misc.telefonia.gsm):

“Antyradar uruchamia siê bardzo
prosto: bierzesz wiadro i pó³ karpia,
sznurkiem - najlepiej konopnym - przy-
wi¹zujesz karpia do wiadra. Wiadro
stawiasz na paczce po chipsach, zwró-
cone karpiem w kierunku pó³nocnym.
Obchodzisz wiadro 3 razy dooko³a w

k i e r u n k u
przeciwnym
do ruchu
wskazówek
z e g a r a ,
n a s t ê p n i e
w r z u c a s z
telefon do
wiadra, 2

razy spluwasz przez prawe ramiê i...
gotowe!! W ten sposób masz w³¹czone
wszystkie ukryte funkcje: antyradar,
miecz Jedi, opiekacz do tostów, wyrzut-
niê rakiet i mo¿liwoœæ dzwonienia za
darmo na koszt wybranej osoby!PS.
Sprzedajê hurtowo przejœciówki
umo¿liwiaj¹ce u¿ycie Nokii 3210 jako
s³uchawki do prysznica”.        “Osoby
zainteresowane aktywowaniem opcji
antyradaru w Nokii za pomoc¹ SMS-a

m o g ¹
w y s y ³ a æ
s w o j e
zg³oszenia z umoty-
wowaniem na grupê news:pl.test z tem-
atem: Proszê o antyradar xxx yyy zzz”
gdzie xxx - imiê, yyy - nazwisko a zzz
numer telefonu.””Ma wejœæ w ¿ycie pro-
jekt ustawy zakazuj¹cej wo¿enia w
samochodzie telefonów Nokia. Chodz¹
bowiem s³uchy, ¿e n3210 i n5110 to
dopiero wierzcho³ek góry lodowej. Np.
n7110 po wpisaniu odpowiedniego kodu
(proszê o 100 z³ na moje konto, to
ujawniê), spowoduje, ¿e na ekranie
radaru policyjnego poka¿e siê dok³adnie
to, co chcemy, a n6210 oprócz tego
potrafi prze³¹czaæ œwiat³a na skrzy¿owa-
niach na zielone”. Jak widaæ
pomys³owoœæ rodzimych komórkowców
nie zna granic. Nie wierzmy wiêc we
wszystko, co pojawia siê w interne-
towych dyskusjach. W wiêkszoœci przy-
padków s¹ to bowiem tylko nic niewarte
plotki.

Z serwisu Ahoj.pl. 
Napisa³, zebra³ etc. 

Sawek

@
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W
czwartek 1

marca odby³ siê w
szkole koncert Vary.

Ci którzy nie byli mog¹ sobie
popatrzeæ co stracili a ci co byli
niech sobie poprzypominaj¹...

Koncert Vary
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A witajcie, witajcie!
Dawnom niczego do naszej kochanej

gazetki nie wrzuca³, ale to przez szok
zwi¹zany z rozpoczêciem studiów;-).
Nie, naprawdê polecam wszystkim, to
wspania³y wynalazek. Uczcie siê, szy-
bko skoñczcie ogólniaka i jazda na stu-
dia! Dopiero tam siê zaczyna ¿ycie...
Studiujê ledwo jeden semestr, ten tekst
piszê bezpoœrednio przed sesj¹ (to jeden
z bardzo nielicznych niemi³ych aspek-
tów studenckiego ¿ycia), a mimo to
jestem zadowolony. To chyba dlatego, ¿e
zalet widzê tu nieporównanie wiêcej ni¿
wad. Wiecie, imprezy, tañsze (albo i dar-
mowe!) wejœciówki do ró¿nych knajp i
klubów, mo¿liwoœæ korzystania, g³ównie
za frajer, z ca³ej infrastruktury uczelni
(Internet, granie w Quake’a:-)))), wsze-
lakie atrakcje innej maœci, no a przede
wszystkim zakrêceni ludzie. Nie bardzo
wiem, jak jest na innych wydzia³ach i
uczelniach (ja jestem na ekonomii na
UW), ale zdaje siê, ¿e na ogó³ podobnie,
to znaczy naród weso³y, kumaty i rozry-
wkowo nastawiony jest. A, i czasu jest
jakby wiêcej (!). Wynika to chyba z tego,
¿e prac domowych jest niewiele, a jak
wszyscy wiemy, wiêkszoœæ uczy siê i tak
tylko “do klasówki”, a tych jest ZDECY-
DOWANIE mniej (szczególnie ni¿ w IV
klasie... Pozdrawiam!). Fakt, niektórzy
wyk³adowcy wymyœlaj¹ jakieœ orygi-
nalne zajêcia, jak na przyk³ad referat, do
napisania którego daj¹ Ci ca³y rok... W
tym miejscu powinienem zdaje siê
napisaæ, ¿e studia to nie tylko imprezy i
zabawa, ale tak¿e mo¿liwoœæ poszerza-
nia horyzontów, pog³êbiania wiedzy i
stania siê elit¹ spo³eczeñstwa za kilka
lat... Taa, pewnie... Nie, no trochê racji w
tym jest. Na przyk³ad wreszcie mo¿ecie
siê uczyæ tego, co was tak naprawdê
interesuje, a nie budowy uk³adu odde-
chowego turkucia (turkcia???) podjadka,
czy innego tasiemca (proszê o wybacze-
nie profesor Wanago oraz wszystkich
zainteresowanych takimi czy innymi
uk³adami nie tylko wspomnianych
¿yj¹tek). Poza tym wyk³adowcy to na
ogó³ nieg³upi ludzie, co wiedz¹ sporo i
warto z nich to i owo “wyci¹gn¹æ”. A
póŸniej, po paru latach... z papierami
magistra czy in¿yniera w ³apie, ³atwiej
robotê znaleŸæ (£ATWIEJ nie £ATWO,
czyli tylko BARDZO TRUDNO, a nie
NIE DA SIÊ ;-)). Dobra, styknie tego
miodzenia...

Jak zwykle, wpycham tu ró¿ne
zabawne rzeczy znalezione w przepast-

nej Sieci...

Robocza arytmetyka.

Kto pracuje w tym kraju?
Przez ostatnich kilka lat winê za moje

zmêczenie zrzuca³em na niedostateczn¹
iloœæ czerwonych krwinek, brak witamin
itp. Teraz znalaz³em prawdziw¹ przy-
czynê mojego z³ego samopoczucia.

POLICZMY:
Liczba ludnoœci tego kraju wynosi 38

milionów.
Z tego 17 milionów ludzi jest na

emeryturze, zostaje 21 milionów.
14 milionów chodzi jeszcze do szko³y,

pracuj¹cych zostaje wiêc tylko 7 mil-
ionów.

4 miliony zatrudnia rz¹d, czyli
naprawdê pracuj¹ 3 miliony.

750 tys. w si³ach zbrojnych, pozostaje
2 250 tys.. 

Odejmij 2 200 tys. Ludzi, którzy
pracuj¹ dla urzêdów pañstwowych, a
pozostanie ci 50 tys. osób do pracy.

40 tys. jest w szpitalu lub na zwol-
nieniach, zostaje 10 tys. do pracy.

9tys. 998 znajduje siê czasowo w
wiezieniu.

W tej sytuacji zostaje tylko dwoje
ludzi... TY i ja... Z nas dwojga TY
siedzisz i czytasz...

Dwie filozofie.

Optymistyczna.
· Jeœli jest Ÿle, to bêdzie lepiej.
· Myœl pozytywnie.
· Nie mo¿e byæ ju¿ gorzej, wiêc bêdzie

lepiej.
· Œwiat³o w tunelu oœwietli Ci drogê.
· Jeœli ludzie Ciê chwal¹, to znaczy, ¿e

ciê lubi¹.
· Silniejszy kolega Ci pomo¿e.
· Twoja si³a mo¿e byæ u¿yta do

dobrych celów.
· Jeœli ktoœ jest s³abszy, to dasz mu

radê.
· Konflikty z przyjacielem umocni¹

Wasz¹ przyjaŸñ.
· Jeœli ktoœ jest twoim wrogiem, to

mo¿e zostaæ twoim przyjacielem.
· Krytyka innych jest motorem Twojej

kreatywnoœci.
· Twoje ¿ycie bêdzie d³ugie i weso³e

(zostaniesz staruszkiem/staruszk¹ zary-
waj¹cym/-¹ panienki/facetów :).

· Ludzie s¹ z natury inteligentni.

· Jesteœ na szczycie
drabiny pokarmowej.

· Oryginalnoœæ jest
cech¹ po¿¹dan¹.

· Ca³e ¿ycie przed Tob¹.
· Gówna u¿yŸniaj¹ glebê.
· Z im wiêkszej wysokoœci spadniesz,

tym wy¿ej podskoczysz.
· Za z³e uczynki jest kara.
· Gdy nic nie masz to niczego nie

stracisz.
· Jako ¿e na Ziemi jest tylu ludzi, masz

wielu przyjació³.
· Zawsze mo¿esz ogoliæ g³owê i

zmieniæ kolor skóry.

Pesymistyczna.
· Nigdy nie jest tak Ÿle, ¿eby nie mog³o

byæ gorzej.
· Nie licz na to, ¿e bêdzie lepiej.
· Jeœli jest dobrze, to znak, ¿e twoje

¿ycie siê pogorszy.
· Œwiate³ko w tunelu to tylko znak

nadje¿d¿aj¹cego poci¹gu.*
· Ludzie prawi¹ Ci komplementy, aby

ciê oszukaæ.
· Zawsze znajdzie siê silniejszy od

Ciebie.
· Nie licz na to, ¿e si³ê pokonasz

inteligencj¹.
· Jeœli ktoœ jest s³abszy, to na pewno

jest m¹drzejszy.
· Jeœli ktoœ jest Twoim przyjacielem, to

stracisz jego przyjaŸñ.
· Wróg pozostanie zawsze wrogiem.
· To co Ci siê podoba, nie bêdzie podo-

ba³o siê innym.
· ¯ycie jest d³ugie i szare.
· Ludzie to debile.
· Jesteœ tylko cz³owiekiem.
· Wszelkie przejawy oryginalnoœci

bêd¹ têpione.
· Najlepsze jest za tob¹.
· Jeœli lubisz przyrodê, to na pewno

wdepniesz w gówno.
· Im wy¿ej podskoczysz, z tym wiêk-

szej wysokoœci spadniesz.
· Za dobre uczynki nie ma nagrody.
· Nigdy nie doceniasz tego co masz,

têsknisz dopiero wtedy, gdy to stracisz.
· Kula ziemska jest przeludniona i

zanieczyszczona.
· Jeœli nie jesteœ rasist¹, to mo¿esz paœæ

jego ofiar¹, bo zawsze znajdzie siê
rasista o innym kolorze skóry.

*prawo Murphy’ego
dokoñczenie na stronie 16
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Atomowi Mœciciele c.d.
- SSK? Kurcze, oplu³em siê. Wymyœl

cos lepszego.
- Nie narzekaj Chomciu. Wyrobisz siê.

– powiedzia³em.
- Czy jesteœ pewien, ze chcesz to zro-

biæ? Przecie¿ to zmieni ca³e twoje ¿ycie.
Poza tym wcale nie wiadomo, czy to siê
powiedzie, czy pokonamy Evila...

- Trzeba spróbowaæ! Nie chcê tak
d³u¿ej ¿yæ. Musimy pomœciæ Ultra
Paj¹ka.

- Masz racjê. Musimy to zrobiæ. Mam
dosyæ p³ywania w tej œmierdz¹cej, pe³nej
karaluchów i innego badziewia wodzie.
– powiedzia³ Super Mysz. – Mam prawo
do Domestosa. Ka¿dy z nas ma prawo do
w³asnej, czystej muszli klozetowej bez
szczurów, karaluchów i innych farfocli!

Po tej jak¿e pe³nej innych jeszcze pate-
tycznych okrzyków rozmowie
przyst¹piliœmy do dzia³ania. Tego
samego dnia zrobi³em siê na
Spajdermana i u³o¿yliœmy plan dzia³ania.

Starcie trzecie – ostateczne
Po na³adowaniu siê w

mikrofalówce now¹ moc¹
SSK, poszliœmy do Bubla.
Zaj¹³ sobie  bur¿uj najlepszy
apartament w budynku. Gdy
weszliœmy, zobaczyliœmy
jak grzebie sobie t³ustym
ogonkiem w nosie.

- Byœ siê wstydzi³ Bublu –
powiedzia³ Kosmiczny
Chomik – taki stary szczur, a
tak siê zabawia. Nie zbli¿aj
siê do tego sera, wiem co w
nim jest.

Chomik podszed³ do
szczura i przy³o¿y³ pistolet
do jego ma³ego ³ebka.

- ProwadŸ nas do Doktora Evila.
- No co wy. Co tak nerwowo, mo¿e

delikatniej.
- Nie mog³eœ tego powiedzieæ, gdy

Fredi zamierza³ siê z laserem na
Ultrusia? Gdy jego biedne cia³ko
rozbryz³o siê po ca³ym kiblu?

- Dajcie spokój. Ten debil ju¿ nie ¿yje.
Evil przeprowadzi³ na nim eksperymenty
i biedak nie wytrzyma³. Szczytne cele
Doktora Evila wymagaj¹ ofiar.

- Zamknij siê, dresiarzu i prowadŸ nas
do niego. Inaczej zrobiê z ciebie mokr¹
plamê! – krzykn¹³ Super Mysz.

- Dobra, dobra. I tak Dr Evil was
zniszczy.

Bubel zaprowadzi³ nas do s³ynnego
laboratorium Doktora i nie minê³y dwie
minuty jak wyl¹dowaliœmy w klatce
Evila.

- Masz jeszcze jakiœ plan mutancie od
siedmiu boleœci? – pisn¹³ Super Mysz –
Taki z ciebie Atomowy Mœciciel jak ze
mnie Britney Spears.

- Widzê pewne podobieñstwo –
powiedzia³ Kosmiczny Chomik – To
chyba te w¹sy.

- Nie gadaæ wy niedorobki science-fic-
tion. Za nied³ugo umrzecie. Lepiej
zmówcie paciorek.

- Dobry pomys³ Doktorze Evil –
powiedzia³em – To by³a czêœæ mojego
planu. Zapomnia³eœ, ¿e czêœciowo
jestem Ultra Paj¹kiem. Zamierzam
po³¹czyæ siê z nim równie¿ na
p³aszczyŸnie duchowej. Wtedy pow-
stanie super wielka moc SSUK.

- Och nie!
- Och tak! Ultra Paj¹ku przybywaj
Nagle ca³y budynek zadr¿a³ w

posadach, a z kibla wystrzeli³a potê¿na

porcja...(sam wiesz czego drogi czytel-
niku) i obsiad³a cale laboratorium Evila.
By³a to substancja wyj¹tkowa i silna, i
momentalnie prze¿ar³a  zamek naszej
klatki. Byliœmy wolni!

- No tak. Znowu napakowa³ siê ktoœ
promieniotwórczych ogórasów i ma
teraz efekty, ale nie bójcie siê, jak pokon-
amy Dr Evila, podamy mu wêgiel. Co
tam nawet dwie tabletki, w koñcu nas
ocali³.

W tym momencie z kibla wylecia³a
wrzeszcz¹ca g³owa Ultra Paj¹ka i przyk-
lei³a siê do œciany.

- Sie macie bracia mutanci i wy o
dresiarze Evila – powiedzia³ ³eb – To ja
Ultra Paj¹k, przyby³em by wam pomóc i

przy okazji odzyskaæ
swoje nogi.

- Ty æwoku – krzykn¹³
Evil do Ultrusia – To paskudztwo
promieniuje! Powybija³o wszystkie kar-
aluchy i szczury. I jak ja was teraz poz-
abijam?! Cz³owiek haruje ca³e ¿ycie,
flaki sobie wypruwa. ¯eby choæ jeden
ma³y budyneczek, ale kurde nie, bo
przyjdzie taki jeden z drugim i rozwiej¹
siê marzenia o brudnym, œmierdz¹cym
domu mieszkalnym. Przez was moje kar-
aluchy nie zapchaj¹ ju¿ ¿adnej muszli
klozetowej! Ty zginiesz pierwszy Ultra
Pa...

Dr Evil zrobi³ zamach, aby rozklapciaæ
g³owê naszego wybawiciela, ale poœl-
izgn¹³ siê i upad³. Przykry³a go potê¿na
warstwa tego czegoœ (nie rób g³upiej
miny, nie piszê bo delikatnoœæ mi na to
nie pozwala).

Widzieliœmy go wtedy po raz ostatni.
By³o mi go nawet trochê szkoda, ale gdy
spojrza³em na biedn¹, przera¿on¹ mord-
kê Ultra Paj¹ka... Oczywiœcie odzyska³
nogi i powróci³ do swojego raju w mus-
zli klozetowej (nie próbuj drogi czytel-
niku umieraæ w kiblu, bo sam widzisz
czym to grozi).

W nocy zaczêli wracaæ mieszkañcy.
Nastêpnego dnia po raz pierwszy od
œmierci Ultra Paj¹ka zobaczyliœmy
wschód s³oñca.

EPILOG
Trudno ustaliæ co sta³o siê z Doktorem

Evilem. Moim zdaniem nie umar³, tylko
uciek³, poniewa¿ z³a nigdy nie uda siê
pokonaæ. zawsze siê gdzieœ kryje, szuka
odpowiedniego momentu, by znów
zacz¹æ krzywdziæ, bo z³o zawsze dzia³a,
a Doktor Evil jest z³em. Nie zdziw siê
wiec mój drogi czytelniku, gdy obudzisz
siê pewnego dnia i wszêdzie bêdzie
ciemno. Zobaczysz tylko nad sob¹ czer-
wone, szczurze oczka, a do ucha bêdzie
Ci siê tarabaniæ karaluch. Nie œmiej siê,
to nie bajka. Zapewniam Ciê, ze ta histo-
ria jest prawdziwa! Podpisujê siê pod ni¹
ka¿d¹ ze swoich oœmiu r¹k. 

Marta Kroczewska
Pavlo

Dekonspiracja autorów:
Martyna - Martyna Obarska

magdóha - Magada Rogowska
Sawek - £ukasz Sawka

Rysieq - Ryszard Kostecki
Qczyna - Karolina Kuczyñska
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Juri
ma

problem:
Co ja tutaj
robiê?!?
Tego co Juri tu
robi oraz
innych cieka-
wostek na
temat
Pewnego 
Rozdania
Nagród
dowiesz siê
drogi czytel-
niku w œrodku
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