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Ostatni Wstêpniak w Historii Anytena
Teraz mówiê do was ja – Grochu – naczelny

Ostateczny. Tak, znowu nam siê zmieni³y sto³ki w
gazetce, bo by³a nie pisana umowa w redakcji, ¿e
ja bêdê tym naczelnym, który to wszystko
zniszczy, jeœli dojœæ by do tego mia³o za mojej
bytnoœci w gazetce. A 11 paŸdziernika 2001, oko³o
godziny 20, Najwy¿sza Rada Anytena w sk³adzie:
Wieczny Pierwszy Naczelny Ryszard Kostecki i
(wtedy jeszcze) Sk³adacz Konrad Grochowski na
konferencji telefonicznej ustali³a, ¿e Anyten prze-
chodzi na emeryturê do najbli¿szej rzeŸni. Projekt
tego co trzymacie w rêkach by³ efektem 20 minu-
towego sza³u w/w Rady.

Poniewa¿ nie dzia³a³y na was proœby, groŸby i
inne œrodki perswazji, doszliœmy do wniosku, ¿e
trzeba przestaæ siê bawiæ w redakcjê nie
funkcjonuj¹cego zgodnie z za³o¿eniami pisma
(patrz moje poprzednie teksty o tej tematyce). My
przynajmniej mamy poczucie, ¿e odwaliliœmy
kawa³, mo¿e nie najlepszej, ale na pewno dobrej
roboty. Przy tym by³a to dla nas – wszystkich
ludzi, którzy przewinêli siê przez Anytena – wiel-
ka przygoda i œwietna zabawa (wiem, ¿e
zabrzmia³o to strasznie wznioœle i w ogóle, ale tak
najproœciej oddaæ mi to co myœlê). Tyle, ¿e ostat-
nio ta zabawa za bardzo zaczê³a przypominaæ
wypruwanie sobie ¿y³, by utrzymaæ gazetkê, a
poniewa¿, z oczywistych powodów, których nie
bêdê tu przedstawia³, lubimy swoje ¿y³y,
postanowiliœmy to, delikatnie rzecz ujmuj¹c,
“olaæ”. Po co siê mêczyæ bez sensu i bez poparcia.

Aby by³o wiêc jasne:

Niniejszym, moc¹ i prawem nadanym mi
przez Najwy¿sz¹ Radê Anytena oraz wszys-
tkich mych poprzedników na tym
stanowisku, og³aszam gazetkê szkoln¹
Anyten Mlek funkcjonuj¹c¹ w IX LO im.
Klementyny Hoffmanowej w Warszawie za
zamkniêt¹, a imiê Anyten Mlek na wieki zas-
trzegam.
(w wolnym t³umaczeniu: AM upad³, a nazwy
jego nie wolno nikomu wykorzystaæ bez
naszej zgody)

Chcia³bym, w tym oficjalnym tekœcie, podz-
iêkowaæ wszystkim, którzy kiedykolwiek pisali,
rysowali lub jakkolwiek inaczej robili coœ dla
gazetki oraz wszystkim postaciom, mniej lub
bardziej fikcyjnym, które raczy³y goœciæ na
³amach AM. ¯yczê te¿ wiêcej szczêœcia, a raczej
bardziej ambitnych czytelników, wszystkim
swym nastêpcom, jeœli takowi bêd¹, w roli
redaktora gazetki szkolnej w Hoffmanowej (ale
ju¿ nie AM). Mam nadziejê, ¿e przynajmniej
parê osób smutnie westchnie nad ma³ym
byczkiem, którego los tak strasznie potraktowa³
i koñczê podobnie jak zakoñczy³em mój pier-
wszy tekst “interwencyjny”:  Dziêkujê. ¯egnaj-
cie. Oklasków nie trzeba.

Ostatni Naczelny w Historii Anytena
Konrad “Groch” Grochowski

Real Wstêpniak
1 luty, godzina 19:19:19, rozpoczynam

pisanie ostatniego tekstu, który powsta³ dla
Anytena. Jest to za to chyba mój pierwszy
tekst pisany bezpoœrednio na komputer. Tekst
ten to coœ, co bardziej, ni¿ to wy¿ej, zas³uguje
na nazwê Wstêpniaka. Chcê zamkn¹æ tu kilka
spraw i ten numer. Po pierwsze Anyten nie
upad³, tylko zosta³ sprzedany obcemu kapi-
ta³owi – patrz ostania strona... Dobra, mia³o
byæ powa¿nie, to bêdzie.

Zauwa¿yliœcie zapewne, towarzyszu, ¿e
wraz z tym numerem (#14),  trzymacie w rêku
#13 z czerwca. Tak, to nie ¿adna pomy³ka. Po
prostu numer, który zacz¹³em przygotowywaæ
gdzieœ ko³o kwietnia zesz³ego roku (jeszcze
pod naczelnictwem Paw³a) zamkniêty zosta³
na pocz¹tku listopada. Tyle czasu zajê³o
zebranie materia³ów. Dlatego wystêpuj¹ w
nim teksty datowane póŸniej ni¿ czerwiec
(m.in. wiêkszoœæ wyjêzyczeñ). Aby
uzmys³owiæ Wam, dlaczego uwa¿am dalsze
czekanie na zg³aszanie siê autorów do AM za
bezsensowne, w Spisie Treœci pozaznacza³em
co jest czyje (R = Rysieq, G = Groch). Czyli
100% tekstów w tym numerze jest moje lub
Rysia. W poprzednim te¿ by³o ich sporo.
Wystarczaj¹co, by ju¿ wtedy zmieniæ nazwê
na “Rysio-Groch Mlek”. Teraz pozostaje mi
tylko wymieniæ kilka spraw, aby odejœæ z
czystym sercem:

Serdecznie dziêkuje tym autorom, którzy do
koñca pisali do Anytena. Specjalne podz-

iêkowania dla £ysego – Andzeja Mogie³y za
ci¹g³e dostarczanie zapychaczy, oraz Kachnie
za za³atwienie nam matur dla nauczycieli. Nie
publikujê ich, gdy¿ doœæ d³ugo wisia³y na
korytarzu i chyba wszyscy zd¹¿yli je przeczy-
taæ. Nie umniejsza to jednak mojej wdz-
iêcznoœci.

Bardzo przepraszam wszystkich ludzi, dla
których poprawnoœæ jêzyka polskiego w
Anytenie pozostawia³a wiele do ¿yczenia.
Zazwyczaj nigdy nie mieliœmy czasu na dro-
biazgowe korekty, a przedziwne dzielenie
wyrazów jest zas³ug¹ Quarka, który jako pro-
gram anglojêzyczny, dzieli wg zasad
ortograficznych tego jêzyka i nie pozwala
wy³¹czyæ tej opcji – nie ma takiej mo¿liwoœci.
To wielka wada tego programu i braku czasu
na wychwytywanie wszystkich b³êdnych
“myœlników”. Jeszcze raz przepraszam.

Nie zamykamy AM dlatego, ¿e nie mamy
komu go przekazaæ. Ja osobiœcie widzê parê
osób w szkole, które mog³yby po mnie zaj-
mowaæ siê sk³adem, itd. (tak moi drodzy,
Guru mówi do Was), ale nawet im tego nie
proponowa³em, po co robiæ im nadzieje.

To, ¿e musieliœmy rozszyfrowywaæ wszys-
tkie pseudonimy pisz¹cych by³o efektem
umowy miêdzy redakcj¹ a dyrekcj¹. Redakcji
nigdy to siê nie podoba³o, ale ¿eby pozostaæ
uczciwym zaznaczam, ¿e Hanson to
Krzysztof Godowski.

Chwa³a Wielkiemu Sawikowi (Marcin

Sawicki) za prowadzenie rozliczeñ AM a¿ do
ostatniego grosika. To on zawsze
doprowadza³ do tego, ¿e staæ nas by³o na papi-
er na nastêpny numer.

Wielkie dziêki tak¿e dla Rysia, który pomi-
mo du¿ej ju¿ odleg³oœci czasowej od
opuszczenia AM i szko³y, wci¹¿ robi³ korektê
AM, pisa³ i wspiera³ mnie moralnie (he, he,
dobre, co?) w tworzeniu AM.

Przy okazji: Rysieq zapomnia³ zaznaczyæ,
¿e  wszystkie cytaty w “Hoffmanowej”
naprawdê zaistnia³y w Hoffmanowej

Co do moich tekstów, to “Spl¹tanie” nale¿y
czytaæ po “Psychozie” i “Przeminê³o z fal¹
uderzeniow¹”

To by by³o na tyle. ¯egnajcie
Naczelny w Stanie Spoczynku

Konrad “Groch” Grochowski
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Co by tutaj głupiego napisać?... Grochu mówi: "yyyy...." 

∆nyten Mlek                3  
 

Anyten Mlek nie mógłby być tym czym był również dzięki osobom, które, chociaż czasem krótko, były w jego 
redakcji, a zresztą większość z nich była w swoim czasie redaktorami naczelnymi i tak naprawdę tylko fakt 
nieposiadania przeze mnie ich zdjęć spowodował, iż nie bedzie ich fotek, a tylko (jakkolwiek równie chlubne) 
wyszczegółowienie; składamy więc hołd: Pawłowi Lubowieckiemu (Pavlo), Łukaszowi Omaście (Skavenowi), 
Tomkowi Früboesowi, Markowi Górskiemu (Góralowi) oraz Marcie Cieślikowskiej. Pozdrowionka małe 
dedykujemy też prof. Włodzimierzowi Iliczowi Natorfowi, który wprawdzie z wnętrzem Anytena miał mało 
wspólnego, ale za to ogromne zasługi położył (i skserował) w kreowaniu (kserowaniu) jego zewnętrza. 
Stukrotne THX! 



Psychoza
...Stan¹³ pod p³otem. By³ on (p³ot) pod

napiêciem, a od chodnika odgradza³y go
zasieki. Wszed³ na teren podstawówki
obok – przy p³ocie granicznym nie by³o
zasiek, jeszcze. Podszed³ do starej, zas-
pawanej furtki. Na szczêœcie spawy nie
by³y kwasoodporne. Lekcje chemii na
coœ siê jednak przyda³y. Po chwili by³ w
œrodku. Boisko przebieg³ bez wiêkszych
przeszkód. Potem szybko, uciekaj¹c
przed œwiat³ami szperaczy, prawie
skokami dotar³ za budynek gospodarczy.
Czujniki dymu, rozpylacze gazu
pieprzowego i chemikalii znacz¹cych
nieostro¿nych palaczy wygl¹da³y w
ciemnoœci przera¿aj¹co. To  by³y  pozos-
ta³oœci po pocz¹tkach projektu. Zaczê³o
siê od zwyk³ych identyfikatorów...

Oficjalnie by³o to dla bezpieczeñstwa
uczniów. Teraz ju¿ nikt nie pamiêta, jakie
by³y prawdziwe motywy. Doœæ szybko
dodano do identyfikatorów karty magne-
tyczne w celu u³atwienia procesu legity-
mowania przy wejœciu. Jednoczeœnie
unowoczeœniono system fotokomórek tak,
¿e mo¿na by³o stwierdziæ czy ktoœ
wchodzi³ czy wychodzi³ z korytarza i z
grubsza mo¿na by³o oszacowaæ gdzie i
ile jest osób...

Dostanie siê do kot³owni nie zajê³o mu
wiele czasu – chroni³y j¹ tylko stare
k³ódki – 2 minuty wytrychem. W œrodku
przypomnia³ sobie swój pierwszy plan:
pod³o¿yæ tu bombê i czeœæ. Ale po ostat-
nim remoncie Centrum Dowodzenia ze
wszystkich stron otoczone jest metrowej
gruboœci murem. Pod³oga niestety te¿...

Rozwój systemu kamer oraz g³oœniki
“do zwracania uwagi” na ka¿dym
piêtrze to by³ pierwszy krok, który
wywo³a³ du¿y sprzeciw uczniów. Ale, ¿e
ju¿ dawno ich ¿ycie ograniczy³o siê do
wegetacji i zerowej inicjatywy,  protesty
szybko ucich³y. Ci co krzyczeli za d³ugo i
za g³oœno po weekendzie po prostu nie
przyszli, a w ich domach nikt nie
odbiera³ telefonów.

Podszed³ do œciany i dok³adnie j¹
opuka³ (ale nie za g³oœno). W odpowied-
nich miejscach pod³o¿y³ ma³e ³adunki.

Na pocz¹tku nikt nie wierzy³ aby
kamery by³y te¿ w toaletach, ale gdy g³os
woŸnej z megafonów zosta³ zast¹piony
komputerem pod³¹czonym do bardzo

dok³adnego systemu fotokomórek i
mikrofonów, a przed  wejœciem  lub
wyjœciem z sali trzeba by³o u¿ywaæ karty
magnetycznej, wszyscy byli gotowi
uwierzyæ, ¿e s¹ obserwowani nawet po
wyjœciu ze szko³y. Nikt ju¿ wtedy nie
protestowa³. Zastraszenie osi¹gnê³o
stopieñ, przy którym zaczê³y siê pojawiaæ
pierwsze donosy w skrzynce “Listy do
dyrekcji”.

Obudzi³y go s³owa “R¹czki, r¹czki
Kloss”. Najpierw siê przestraszy³, potem
oprzytomnia³ i uœwiadomi³ sobie, ¿e
s³yszy “Stawkê...”, któr¹ w stró¿ówce
ogl¹da Ciocia Adela**. Odk¹d wczepi-
ono chipy i ci¹g³e patrzenie przez
kamery sta³o siê niepotrzebne, monitor
znalaz³ nowe zastosowanie...

Potem rozpoczê³o siê przeszkalanie i
wypo¿yczanie woŸnych, oficjalnie by
zaoszczêdziæ na ochronie. Wkrótce ka¿da
mia³a shocker, gaz pieprzowy i cyklon B
dla bardziej opornych oraz zastrzyk
antybiegunkowy. Te zastrzyki to by³ efekt
nowego oprogramowania na g³ównym
komputerze sytemu ochrony. Po prostu
pewnego dnia z megafonów, z których
zazwyczaj s³ychaæ by³o komunikaty kom-
putera w stylu: “Uczeñ ¯ebrzydowicki
nie mo¿e wyjœæ na korytarz – liczba osób
na korytarzu osi¹gnê³a maksimum – 10”,
“Dlaczego uczeñ Be³towski próbuje
wejœæ do sali 214, przecie¿ nie ma tam
lekcji? Niech uczeñ odejdzie od drzwi i
nie blokuje przejœcia”, itd., wydoby³ siê
(jeœli, drogi czytelniku, zapomnia³eœ, ju¿
o co chodzi w tym zdaniu to napij siê
herbatki na sklerozê z tego... no...
eee...ten tego.. wiecie o co mi chodzi*)
komunikat: “Uczeñ Kowalski po raz
trzeci dzisiejszego dnia korzysta³ z
kabiny nr 3 w toalecie na 2 piêtrze.
WoŸna X54 (uproszczenie imion dla
opró¿nienia pamiêci komputera) ma
sprawdziæ co takiego jest w tej kabinie.
Jeœli nic, proszê zaaplikowaæ uczniowi
20 miligramowy zastrzyk anty-
biegunkowy.” A by³ to ju¿ czas zasady:
g³os z megafonu ka¿e, cz³owiek robi.
Wiêc woŸna X54 wziê³a i posz³a do apte-
ki po zastrzyk...

Dzwonek na pierwsz¹ lekcjê wyrwa³
go z zamyœlenia. Znów sta³ siê czujny. A
nu¿ któraœ woŸna pójdzie na obchód i
zajrzy do kot³owni?  By³ to jeden z
dwóch s³abych punktów jego planu.

Tych dwóch s³abych
punktów, z których
zdawa³ sobie sprawê...

Namalowania pasów na korytarzach
nie trzeba by³o ju¿ uczniom t³umaczyæ.
Sami siê przekonali, ¿e to w celu
usprawnienia ruchu. Miejsca
“parkingowe” na korytarzach zosta³y
najpierw ograniczone, a potem
ca³kowicie zlikwidowane. Wszyscy ju¿
tak przywykli do nierozmawiania (ze
wzglêdu na pods³uchy), ¿e od razu prze-
chodzili do sal i zostawali w nich do
koñca przerwy. Przerwy zosta³y wiêc
skrócone do minimum, a zaoszczêdzony
w ten sposób czas zosta³ wykorzystany
na dodatkowe lekcje ideologiczne
(wyjaœniaj¹ce uczniom cudowne zmiany
zachodz¹ce w ich otoczeniu).

Pierwsza przerwa. Chwilê po dzwonku
po szkole przeszed³ odg³os ci¹gle
otwieranych i zamykanych automaty-
cznych drzwi oraz tupot nóg.
Wykorzysta³ ten ogólny szum do odpale-
nia ³adunków. Nikt nie us³ysza³ g³uchego
t¹pniêcia w szatni 2 Fu wyciszonego
przez grube zimowe kurtki.

Te automatyczne drzwi te¿ ewoluowa³y.
Najpierw karty magnetyczne, potem
by³o... tak, chyba od razu, Ujednolicenie
Fryzur. Niby, ¿eby nikt siê nie wyró¿nia³.
Ale kiedy wszyscy byli ju¿ ³ysi okaza³o siê
(a oficjalnie dopiero wtedy pojawi³ siê
ten pomys³), ¿e tak ³atwiej jest po prostu
wytatuowaæ na czole i tyle g³owy kod
kreskowy. To przyspieszy³o procedurê
przechodzenia z klasy do klasy. Ale czyt-
niki ³atwo siê psu³y lub  uczniowie
ustawiali siê nie tak... Wszczepienie
chipów pod czaszkê naprawdê u³atwi³o
¿ycie. By³o te¿ tañsze. Zamiast czytników
przed ka¿dymi drzwiami, 3 czujniki na
piêtro dok³adnie okreœlaj¹ce pozycjê
ucznia. Jeœli znajdowa³ siê przed drzwia-
mi do sali w której mia³ lekcje i by³a prz-
erwa, otwiera³y siê. A jak nie to nie.

Wyszed³ na korytarz. Kilka osób
jeszcze bezcelowo siê szwenda³o. Ktoœ
siê z kimœ wita³: “Czeœæ 3C/5!”. Tak,
odk¹d dla dalszego zwolnienia pamiêci
komputera u¿ywa³ on oznaczeñ zamiast
nazwisk, uczniowie sami zaczêli tak na
siebie wo³aæ. Ba³ siê, ¿eby go ktoœ nie
rozpozna³. Wiedzia³, ¿e jako bezchipowy
uciekinier jest poszukiwany i  
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Po¿eraj¹ce siê wzajem weso³oskurcze
ataków bezrozumnych rewolucji star³y w
proch nasz¹ m³odoœæ, po czym nabi³y
tym prochem fajkê o kszta³cie trumny
Wszechœwiata, gdy¿ jako z fluktuacji
gluonowo-kwarkowych powsta³eœ, tako¿
weñ siê obrócisz, chyba, i¿ fizycy znów
wymyœl¹ jak¹œ now¹ hipotezê. Wszelako
nie jest to istotne, bowiem nijakiego to
wp³ywu nie mia³o i mieæ nie mog³o na
rakiety rozbijaj¹ce siê w znu¿onym
warkocie codziennych tramwajów
wioz¹cych betonowe figurki o p³on¹cych
oczach do ich b³yszcz¹cych orbit
wie¿owców - miejsc pracy, rakiety - nad-
mieniæ trzeba - balistyczne zazdrosnych
spojrzeñ wydzieraj¹cych ka¿dy cen-
tymetr wolnej trójwymiarowej
przestrzeni kosztem mi³oœci bliŸniego
swojego, chocia¿ w tych czasach nikt ju¿
jej nie trwoni³ nadaremnie. Takimi te¿
zasta³y miasto ob³oki póŸnosnu, które
ró¿owymi objêciami spowi³y prawdziwe
oczy w tarcze œmiechu, mimo czo³gów
wdzieraj¹cych siê na przedmieœcia tylko
po to by zmieniæ nazwê systemu prze-
wo¿¹cego ¿elbetonowe ju¿ gesty pow-
italne i po¿egnalne z gazet w odruchy,
nawyki, gdzie, ¿ywi¹c siê czasem tych
co jeszcze ¿yli i ¿yciem tych co jeszcze
mieli czas, czekaæ na kolejne czo³gi,
realizuj¹c tymczasem milionowe
nak³ady gazet, chipsów i popkornu. Lecz
nawet ci, którym studnie, zasilane z
podziemnych rzek mieni¹cych siê cicho

rega³ami starych ksi¹¿ek i spokojnymi
wieczorami, nie wysch³y, wci¹¿ daj¹c
œwie¿e ³zy radoœci i smutku, czyszcz¹ce
zmêczone Ÿrenice z brudu czcionek
drukarskich i m³otów pneumatycznych
telewizorów, nie mogli rozwijaæ skrzyde³
tak jak niegdyœ, bowiem ustawione
wokó³ miastobetoniarek wielkie turbiny
powietrza sztucznie wzbudza³y pr¹dy
ludzi p³yn¹cych znik¹d donik¹d wœród
cieni uschniêtych drapaczy chmur,
pomiêdzy którymi powstawa³y drobne
zawirowania opad³ych na zimê mak-
lerów gie³dowych, kr¹¿¹cych wraz ze
stadami niedopalonych papierosów na
obraz i podobieñstwo smaganego wia-
trem i deszczem pobojowiska opus-
tosza³ego placu zabaw, gdzie ju¿ tylko
zardzewia³a huœtawka jakby w armage-
donalnym tiku nerwowym bez koñca
powtarza swoje krrr krrr krrr. Niejako
jednak dzieñ by³ blisko. Wprawdzie kry³
siê jeszcze w zakamarkach rur
wodoci¹gowych, tylko w nocy
oœmielaj¹c siê wychyliæ, zazwyczaj by
pog³askaæ po g³ówce jakieœ œpi¹ce
dziecko, rzadziej by daæ niebieskie niebo
i bilet do jutra jakiejœ parze kochaj¹cej
bardziej kwiaty na ³¹ce, ni¿ te z plastiku,
kupowane zazwyczaj w hipermarketach,
pomiêdzy stoiskiem z czasopismami dla
kobiet i mê¿czyzn, a rachunkami za
mieszkanie, dzisiaj muszê, kochanie,
zostaæ d³u¿ej w pracy, kompletnie ciê nie
rozumiem, za³atwmy ten rozwód szybko,

o jaka ³adna sukienka... Ale co tam, nie
by³o siê czym przejmowaæ - w koñcu
zawsze mo¿na by³o sobie zagraæ z sêdzi-
wym go³êbiem partyjkê szachów o losy
Wszechœwiata. A tu bu³eczka, marketing,
galeria noworocznych spychaczy przyo-
dzianych w purpurowe togi, zjazd den-
tystów szczotkuj¹cych tylko lew¹ górn¹
pi¹tkê i tak dalej i dalej, chocia¿ powoli
na zegarze dochodzi³a dwunasta i wszys-
tko zmierza³o do wielkiego fina³u.
Oczywiœcie, wszystko siê myli³o,
bowiem dwunasta wisia³a na koñcu
sznurka zaczepionego na kiju zamocow-
anym na g³owie wszystkiego, tak wiêc
ruch do przodu by³ iluzorycznym, a
poniewa¿ lustro, w którym widzia³o ono
swe odbicie, trzymane przezeñ w rêku
porusza³o siê wraz z uk³adem, to ten
taniec z drutem kolczastym z³udzeñ w
parze trwa³ nadal, œl¹c jedynie w kosmos
drobne blaski próbnych wybuchów
j¹drowych, jak to zwykle z maczugami
bywa³o, czynionych dla zachowania
pokoju i propagacji mi³oœci bliŸniego na
szeœciu kontynentach. W ka¿dym razie
herbata wystyg³a - zawyrokowa³ kot
leniwie schodz¹c z drzewa i oddalaj¹c
siê jak zwykle w nieznanym kierunku.
Na drzewie pozosta³a jedynie samotna
tabliczka z napisem "Beware the
Jabberwocky".

Rysieq

Psychoza
wypowiedziane jego imiê lub oznaczenie
wywo³a cichy alarm. WoŸne dostan¹ o
nim komunikat bezpoœrednio do
s³uchawek, prawie ju¿ wroœniêtych w ich
uszy. Spokojnym krokiem podszed³ do
automatów z Col¹. Obawia³ siê czy ktoœ
nie zwróci uwagi na to, ¿e automat nie
zapali zielonej lampki co oznacza:
mo¿esz korzystaæ. Nawet zakupy Coli
by³y kontrolowane, a on, bezchipowiec,
nie móg³ korzystaæ z automatów. Ktoœ
mo¿e go “wsypaæ” nawet
nieœwiadomie,pytaj¹c czy automat siê
nie zepsu³. To by³ drugi s³aby punkt.

Dzwonek, koniec przerwy. Lekkie
zamieszanie (tego nie uda³o siê usun¹æ,
jeszcze). Wœlizgn¹³ siê za automat,
wspi¹³ siê na podest Centrum
Dowodzenia, w slangu, ze wzglêdu na

karabiny maszynowe, zwany Redut¹.
Nim automaty zd¹¿y³y siê odwróciæ,
unieszkodliwi³a je eksplozja granatu. W
szkole zapali³o siê czerwone œwiat³o i
megafony zaczê³y wyæ. Drzwi chcia³
otworzyæ z kopa, ale zamontowano
chyba ju¿ pancerne. Ale skorzysta³ z
zasady: gdzie glan nie pomo¿e, tam z
Pancerfausta poœlij. Po sekundzie by³ ju¿
w œrodku i stan¹³ przy g³ównym  kom-
puterze. Wyj¹³ z plecaka DrMSW
(Domowej Roboty Mieszankê Silnie
Wybuchow¹).   Ostatni    rachunek
sumienia. Ostatni raz przekonuje siê, ¿e
dzia³a dla dobra innych. Teraz tylko
z³apaæ za detonator (ale zimny!) i
poci¹gn¹æ. 3...2... B³ysk! Ale to nie
DrMSW. Nie móg³ przewidzieæ, ¿e na
lekcji ktoœ zostanie w Poko... Centrum
Dowodzenia i bêdzie mia³ przy sobie

dzia³ko plazmowe...

Nim sta³ siê czêœci¹
szkolnej atmosfery, zastanawia³ siê czy
DrMSW te¿    wyparuje i czy zd¹¿y³
poci¹gn¹æ... Tego on ju¿ siê nie dowie.

* autorowi chodzi³o o herbatkê “Nascle
– Rose”  firmy Rysion & Rysion
** a w³aœciwie to nie Ciocia Adela, tylko
woŸna  X4i4

P.S. Drogi Czytelniku! Czy gdy  czyta³eœ
ten tekst, to œmia³eœ siê, czy...?
P.P.S. Dziêkujê za inspiracjê i kilka
pomys³ów Agnieszce i Magdzie,  cud-
ownym dziewczynom z 3d oraz Rysiowi,
bez poparcia którego ten artyku³ nie
wyszed³by poza œciœle prywatne krêgi.

Groch

Sens ¿ycia
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Logorhea
wyciœniêta z tubki 

bez krzty natchnienia

dedykujê moim dawnym
nauczycielom angielskiego (pozytywnie)
oraz wszelkim TFU-rcom (negatywnie) 

I

Wzd³u¿ przyd³ugich soczewek lamparci-
mi skokami p³ynê³a sobie pob³a¿liwa
soczewica. Nie dane jej jednak by³o zale-
galizowaæ swej lubie¿nej taktyki,
bowiem odchodz¹ce ju¿ na emeryturê
pijawki z lewostronnym uk³adem
kierowniczym zmniejszy³y sw¹
rozci¹gan¹ nad soczewic¹ opiekê do
infinityzemalnie ma³ego kwanciku, led-
wie wystarczaj¹cego na przys³owiowy
wyciskacz do cytryn. Nie mog³a wiêc
biedna soczewica nabyæ praw do infra-
struktury kompleksu rekreacyjnego. Na
to tylko czeka³a Organizacja
Wyzwolenia Sa³aty...

II

A by³ to, o brajdaszkowie moi,
przepe³niony bezguœciem listopad, ryli
horror szo³... D¿o³ obudzi³ siê i ziewn¹³.
“Co za obrzydliwy dzieñ”. To by³a praw-
da. Wsta³ z ³ó¿ka wprost na swojego psa,
czyni¹c z niego miêsist¹ plamê. W tym¿e
momencie us³ysza³ jakieœ dziwne ha³asy
dochodz¹ce zza jego pleców. Obróci³ siê
i... ujrza³ tam wielkiego zielonego pot-
wora, który po¿era³ jego ³ó¿ko.
“Dlaczego to robisz?” - spyta³ siê go.
“Blablabla” - ten odpowiedzia³. D¿o³
zrozumia³, ¿e pozosta³o mu ju¿ tylko
jedno wyjœcie z tej sytuacji - zabicie pot-
wora. Wzi¹³ wiêc swoj¹ pi³ê elektryczn¹
i zrobi³ nieco miêsnych kostek dla szko³y
(w której pracowa³ jako nauczyciel
matematyki). “To by³o kuól!” -
powiedzia³ D¿o³ i wyszed³ z Dworca
Centralnego (by³ to jego dom). D¿o³
uzna³, ¿e nadszed³ tajm for sam reflex-
jas... “Mój dom ma obrzydliwe œciany.
Muszê naprawiæ ten b³¹d” - pomyœla³ i
uda³ siê do warzywniaka po odrobinê
napalmu - “Jeœli nie bêdzie budynku, nie
bêdzie te¿ tych wstrêtnych œcian.”  -
logicznie uzna³. Wszystko posz³o jak po
margarynie, ale, gdy ju¿ zniszczy³ ca³y
dworzec, policjant z policjantk¹ z psem
policyjnym z koniem policyjnym z
kotem policyjnym z wsz¹ policyjn¹ z
pluskw¹ pods³uchow¹ ujrzeli go i

poczêli go goniæ. Biegli przez miasto,
las, pole, objêtoœæ, a¿ wreszcie wbiegli
do starego mrocznego zamku w
drzwiach. I nagle stanêli wryci w ziemiê
16-tonowym   odwa¿nikiem,   zbyt
przera¿eni, by uczyniæ coœ D¿o³owi.
Ujrzeli bowiem staromodnego szlamis-
tego szklarza ze szklan¹ szklank¹.
Smarowa³ on spi¿em kabaczka, lecz
wszyscy i tak wiedzieli, ¿e by³
radzieckim szpiegiem. Wyj¹³ on wiêc
swoje sznurowad³o i pocz¹³ polerowaæ
swój zabytkowy karabin, który oszczerc-
zo oszpeca³ krajobraz. Lecz to nie by³
koniec. Wydostawszy siê spod
odwa¿nika iœcie salmonellowym
sposobem, przemalowawszy s³owo “16
ton” na “16 dkg”, wbiegli nasi ate-
bohrowie na drugie piêtro, gdzie ujrzeli
kosz mar, deszczowiec, czyli tzw. hitler:
w ossuarium kosztowna smuga
zmierzwionych wnioskodawców
kosiarkami kosi³a korzenie kos. “Ca³y
œwiat jest skorumpowany!” - zakrzykn¹³
D¿o³ i skorygowa³ swój tor w okno, sk¹d
te¿ nieŸle wypad³. Spada³, spada³, spada³
i spada³... A¿ w koñcu rozbryzga³ siê
szczêœliwie na cmentarzu... Wiele lat
póŸniej, podczas pikniku na leœnej
polanie, matka rzek³a do córki: “Jak
smakuje ci ten obsmarkany topór?”...

III

...”Iloœæ zêbów jest odwrotnie propor-
cjonalna do czêstotliwoœci uderzania w
twarz piêœci¹” - odpowiedzia³a matce
córka, z zawodu teoretyk zamieszek
antyglobalistycznych. By³a to jednak
próba racjonalizacji ignorancji poprzez
ignorancjê racjonalizacji - ich rodzina
rozpada³a siê z czasem po³owicznego
rozpadu równym pó³ roku. Zosta³y tylko
one dwie i wiedzia³y, ¿e lada chwila
(“lada sklepowa jest co nie lada” -
Sklepowa) stanie siê To. Myli³y siê. Nie
uwzglêdni³y faktu, i¿ nad modrym asfal-
tem przelecia³a lotem kosz¹cym ¿aba
bez uœmiechu. To wprowadzi³o
dodatkowy relatywistyczny cz³on do
równania Kleina-Gordona. D¿o³
zmartwychwsta³. Podœpiewuj¹c sobie
utwór “£an” zespo³u Plasttica: “Da³eœ mi
panie zbo¿a ³an / Teraz jestem sam!”
zabra³ siê do realizacji swych dziecin-
nych planów. By³ to szkic jednoak-
towego postmodernistycznego dramatu
“Dziki dzik”:

Dziki Dzik
najstarszy dramat

D¿o³a Bsena
(na podstawie 

“creatio ex koprofilo”
Sedesa z Bakielitu)

PROLOG

CHORUS:
Szprycujmy, o mili bracia
Denaturatem pomidory zielone
Bowiem wtedy, o siostry drogie
Stan¹ siê one czerwone

MASTA OF CEREMONY:
Erste bros’ eye’m 
na genom pomidora,
cywilizacja nasza chora, 
konsumuje wci¹¿ wiêcej i wiêcej,
upodabniaj¹c siê tym do wê¿a,
swój ogon po¿eraj¹cego.
Lecz w¹¿ kiedyœ zad³awi siê
ogonem swym...

MASTA OF CEMETERY:
Ja wtedy bêdê rêce zaciera³ swe,
a Matka Ziemia w ³ono swe
znów przyjmie dzieci swe.

AUTOR:
7.4.1943 Albert Hoffman zsyntety-

zowa³ LSD. Ja urodzi³em siê w jedn¹ z
rocznic tego wydarzenia. Faktycznie nic
w tym interesuj¹cego. Tak jak i w tym,
co przedstawia sob¹ gatunek sam przez
siebie nazwany podwójnie myœl¹cym.
Czasem s³yszy siê, ¿e ludzkoœæ toczy
rak. Ale przecie¿ nowotwór to nic innego
jak niekontrolowane namna¿anie siê
komórek. Od LSD gin¹ komórki ner-
wowe, kto wiêc przyjmuje LSD, nie
bêdzie mia³ raka mózgu. To
pocieszaj¹ce.

AKT I

DR HAB. ZIÓTEX: Dzieñ dobry, oto
moje CV, PIN, NIP, SMS, TEL, FAX i
MAIL
MR. BOSS: Jó hef ferry inderezdink
kfalifikejszons... £ot iz diz: “filozofia”?
DR HAB. ZIÓTEX: A, to nauka o laniu
wody, coœ w stylu hydrauliki s³ów.
MR. BOSS: O³, aj anderstend. £ot tajp
of mjuzyk du ju pryfer?
DR HAB. ZIÓTEX: Dizko polo³ we’re
hüring!, nawiasem kwadratowym
mówi¹c.

6 ∆∆∆∆nyten Mlek nyten Mlek 



– 1 –
l’existence

Upi³ resztkê wina. Wyszed³. Nigdy nie
wiedzia³ dok¹d zaprowadz¹ go te nocne
wêdrówki. Czasem by³ to klasztor, cza-
sem jakaœ leœna polana skryta wœród
szponów drzew. Zawsze jednak by³ ten
wydobywaj¹cy siê z wnêtrza czaszki
zew - coœ jakby pieœñ nieskoñczenie
smutna, wiej¹ca groz¹ nieuniknionego, a
zarazem potwornego zakoñczenia.

Dniem wycieñczony funkcjonowa³ na
granicy nieprzytomnoœci, œni³ na jawie
fragmenty poprzednich nocy - dni
w³aœciwych. To one z coraz wiêksz¹
drapie¿noœci¹ i bezwzglêdnoœci¹
po¿era³y jego osobê. Czu³, i¿ przestaje
byæ nawet obserwatorem tego co siê z
nim dzia³o - jego to¿samoœæ w obliczu
nocy zanika³a. Wraz z ni¹ rozsypywa³o
siê jego ¿ycie - przesta³ przychodziæ do
pracy, a kontakty z innymi   ludŸmi,
surrealistycznie wykrzywione w
faluj¹cym stanie pó³œwiadomoœci, zre-
dukowa³y siê wnet do widoku osoby bar-
mana, bez s³ów i cienia zainteresowania
nape³niaj¹cego kolejne kieliszki wina.

Tak te¿ by³o dzisiaj - zbudziwszy siê (a
w³aœciwie pó³zbudziwszy - trudno oddaæ
s³owami ten stan, kiedy cz³owiek prze-
chodzi z nieistnienia w istnienie w stop-

niu u³amkowym) na ³ó¿ku dostrzeg³, i¿
le¿y w ubraniu i ub³oconych butach.
Nastêpn¹ rzecz¹ jak¹ zarejestrowa³ by³o
ju¿ wnêtrze tej knajpy, w której
przewegetowa³ resztê dnia, fluktuuj¹c
gdzieœ pomiêdzy smakiem ciemnego
k¹ta, latami nie mytych sto³ów, a
obrazem taniego wina. A mo¿e to by³o
inaczej? - nie wa¿ne, zapomnia³.

W pewnej chwili poczu³ to. Jakieœ
niewyra¿alne uk³ucie. Smutek? - nie, coœ
jakby zarodek strachu, zm¹cenie stanu
prawie beztrwania - chocia¿ nic siê
wokó³ niego nie zmieni³o. Nic? A jed-
nak. Zasz³o s³oñce. Powoli stawa³a siê
noc, a wraz z ni¹ narastaj¹cy szept,
przyswajaj¹cy ka¿dy skrawek mocy
oddawanej przez ustêpuj¹c¹ szaroœæ ago-
nii dnia. Jego niepokój rós³ w
zatrwa¿aj¹cym tempie, przerywaj¹c w
pewnej chwili ³añcuchy, którymi skuta
by³a jego œwiadomoœæ. Znowu myœla³!
Znowu czu³! Znowu istnia³! Gdzie
jestem? Co robiê? - Ach, tak!
Pamiêtam!... Och... Nieee!...

Ten okrzyk by³ jego ostatnim
œwiadomym czynem. Zrozumia³,
wiedzia³ - ale by³o ju¿ za póŸno. Zew,
bezwzglêdny oprawca œwiadomoœci,
przej¹³ nad nim kontrolê. Nie myœla³, nie
czu³, nie istnia³. Upi³ resztkê wina.
Wyszed³.

Tej nocy szed³ d³ugo, d³u¿ej ni¿
kiedykolwiek. Szept natarczywie
pcha³ go przed siebie - tam. Gdzie?
Tam. Po prostu. Zawsze by³o jakieœ
tam. PóŸniej (lecz nie tak bardzo,
zreszt¹ czy mo¿na mówiæ o zegarze
w monotonii bezczasu?) nogi
odmówi³y mu pos³uszeñstwa. Zacz¹³
iœæ na czworakach. Potem ju¿ tylko
pe³z³...

Nad ranem na peryferiach
metropolii znaleziono martwego
cz³owieka. Z braku danych œledztwo
umorzono.

– 2 –
la ddestination

A wiêc nasta³ czas. Bêdziemy dziœ
w³óczyæ siê po spelunach, po
pustych nadbrze¿ach, taplaæ siê w
b³ocie, upadlaæ na ka¿dym rogu.
Dziœ ka¿dy zau³ek stanie siê
œwi¹tyni¹ rozpusty, ka¿dy ³yk wina
heretycznym aktem naszej mszy w
œwi¹tyni grzechu. Dziœ rozpalimy
p³omienie po¿¹dañ i zagotujemy w

nich nasz¹ krew.
Sprzedamy czas za
rozkosz, ¿ycie za niemoc.

A wiêc chodŸcie, wype³znijmy z
mroków rur kanalizacyjnych,
studzienek, cieni latarñ. Uka¿my sw¹
si³ê, uka¿my swoje prawdziwe oblicze.
Zerwijmy œciany, baldachimy, zas³ony
k³amliwych oczu. To nasz czas!

A wiêc weŸcie ze sob¹ robactwo, weŸ-
cie choroby, œmieræ, weŸcie te¿
rozk³adaj¹ce siê zw³oki, ka³.
Wywleczemy je na powierzchniê, z nich
i  z  waszych  rozpadniêtych  twarzy,
zrujnowanych gestów, obumar³ych s³ów
tworz¹c dekoracjê dla naszego tañca
zmys³ów, bezbo¿nej ekstazy wra¿eñ. I
ju¿ na zawsze bêdziemy tak pulsowaæ
zjednoczeni ze œwiatem.

A¿ ktoœ st³ucze lustro.
– 3 –

l’amour

W szeleœcie liœci opadaj¹cych z drzew,
go³êbich piór, przewracanych kartek
opowiadañ sta³aœ siê. A przedtem Ciebie
nie by³o. Mo¿e jest to stwierdzeniem try-
wialnym, choæ... Twoje narodziny
zbieg³y siê z nastaniem dnia, dnia który
nie mia³ siê zakoñczyæ (a przynajmniej
tak o nim zdawa³aœ siê mówiæ). I by³aœ.
A Twoje s³owa, zarówno te
wypowiedziane, jak i te które by³y rozu-
miane w ich bezdŸwiêcznym brzmieniu,
rozœwietli³y ulice, parki mieni¹ce siê
ptasi¹ obecnoœci¹, no i oczywiœcie ten
kieliszek wina, o¿ywiony Tob¹. 

Obudzony Twoim œwiat³em (a mo¿e
œwiat³em dnia, zreszt¹ te na pocz¹tku
ró¿ne jasnoœci wnet zla³y siê w jeden
nierozró¿nialny strumieñ) patrzy³ on w
Ciebie, s³ucha³, czu³ i - nie potrafi¹c
uczyniæ wiêcej - radoœnie rzuca³ refleksy
dooko³a, tworz¹c abstrakcyjny kola¿
promieni na drewnianej posadzce.

Twoje s³oñce oœwietli³o wielu.
Niektórzy z nich te¿ podnieœli rêce w
górê, by czerpaæ ¿yciodajne uœmiechy,
inni zdezorientowani kr¹¿yli po zau³kach
próbuj¹c dojœæ o co chodzi, jeszcze inni
zaœ (tych by³o najwiêcej) nie dostrzegli
Ciebie w ogóle i dalej kroczyli w pas-
mach cienia rzucanych przez uschniête
drzewa.

Lecz to nie wa¿ne, bo Ty przecie¿
by³aœ. I...

[pod wp³ywem Zuzi, Cortázara, Ryby i Viana]
[21-22-23.IX.2001]

Rysieq

Etiudy

MR. BOSS: O³kej, ju hef dys d¿ob, aj em
gled tu hef ju es nju “sprz¹taczka”. Be
tumoro³ et fajf aj em.
DR HAB. ZIÓTEX: O³kej.

EPILOG

CHORUS:
A tak w ramach wyjaœnienia,
Moi mili towarzysze niedoli,
Powiem wam o co chodzi³o
W ca³ym tym s³ów ba³aganie:

Zbyt du¿o jest rzeczy
Siebie samych uwa¿aj¹cych za ambitne,
Zbyt wiele ich -
A ta pisanina moja nabijaniem siê z nich.

Staram siê tu p³yn¹æ na fali
Jakichœ wolnych skojarzeñ
I drwiæ, drwiæ, drwiæ!
A¿ do zbe³kocenia.

FIN.
Rysieq
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Traktat analityczno-logiczny
moim Mistrzom

S³owo “filozofia” pochodzi od greckiego
“lubiê m¹droœæ”. Wraz z up³ywem czasu
filozofia sta³a siê sztuk¹ zapêtlania we
w³asnych (najczêœciej mêtnych i
niespójnych nawet wewnêtrznie) kon-
strukcjach myœlowych. Nieliczni filozo-
fowie maj¹cy coœ rzeczowego i istotnego
do powiedzenia o œwiecie utonêli w
zalewie generowanego masowo be³kotu,
przy wydatnym wspó³udziale postmod-
ernistycznego relatywizmu,
zrównuj¹cego bzdurê z m¹droœci¹ w
sposób jak najbardziej politycznie
poprawny i demokratyczny. Celem tej
pracy jest stworzenie z wielu rozwa¿añ
ró¿nych autorów (miêdzy innymi Lema,
Wittgensteina, Russella i oczywiœcie
w³asnych) jednego jednoznacznego,
zarówno wewnêtrznie jak i zewnêtrznie,
ekstraktu i gruntu do syntezy opisuj¹cej
wszystkie najistotniejsze kwestie onto-
logiczne.

1. Jedynym niezaprzeczalnym faktem
jest w³asne myœlenie i czucie, a one imp-
likuj¹ istnienie. Reszta to nieudowalnial-
na hipoteza. W szczególnoœci nie mo¿na
byæ pewnym tego, ¿e tok w³asnego
myœlenia i czucia nie jest przez coœ (co?)
z zewn¹trz (sk¹d?) zdeterminowany.

2. Nie da siê dowieœæ, ¿e istnieje obiek-
tywna rzeczywistoœæ.

3. Œwiadomoœæ jest dana tylko intro-
spektywnie. Nie jest mo¿liwym udowod-
nienie posiadania œwiadomoœci przez
kogokolwiek poza sob¹ samym. Wobec
tego nie nale¿y stosowaæ pojêcia
“œwiadomoœæ”, ale “samoœwiadomoœæ”.

4. Je¿eli na wstêpie do jakiegoœ systemu
powie siê, ¿e nie jest on bezwzglêdnie
podporz¹dkowany logice, to cokolwiek
by dalej nie zosta³o napisane, bêdzie w
zgodzie ze wstêpem. W zwi¹zku z tym
niedorzecznoœci¹ jest zajmowanie siê
logiczn¹ analiz¹ niektórych popularnych
wierzeñ.

5. W szczególnoœci sama logika te¿ jest
systemem, który mo¿na przyj¹æ, albo
nie.

6. Dysponujemy skoñczon¹ liczb¹
obserwacji œwiata. Do dowolnego
skoñczonego zbioru punktów mo¿na ide-
alnie dopasowaæ nieskoñczenie wiele

ró¿nych krzywych. Celem fizyki jest
znalezienie jak najprostszej krzywej
opisuj¹cej te punkty, którymi dysponuje-
my. Nigdy jednak nie bêdzie mo¿na mieæ
pewnoœci, ¿e krzywa ta opisuje
ca³kowicie prawa rz¹dz¹ce rzeczywis-
toœci¹, a w ogólnoœci, ¿e jakiekolwiek
ogólne prawo opisuj¹ce rzeczywistoœæ
istnieje. Prawdziwoœci twierdzeñ ogól-
nych w naukach przyrodniczych nie da
siê dowieœæ

7. W szczególnoœci nie da siê dowieœæ, i¿
nie istnieje wszechmocna istota
samoœwiadoma. Ateizm jest wiêc, w
odró¿nieniu od nie potrzebuj¹cego
¿adnych za³o¿eñ agnostycyzmu, wierze-
niem.

8. Prostota mo¿e byæ pojêciem czysto
ludzkim. Na przyk³ad dodawanie oraz
modulo s¹ jako operacje na grupach
zupe³nie równouprawnione.

9. Niektórzy s¹dz¹, ¿e g³ównym
za³o¿eniem nauk przyrodniczych jest to,
i¿ istniej¹ ogólne prawa opisuj¹ce
rzeczywistoœæ. Nauki przyrodnicze
mog¹ równie dobrze funkcjonowaæ bez
tego za³o¿enia. Je¿eli siê jednak je przyj-
muje, to wtedy nauki przyrodnicze staj¹
siê wierzeniem, bo posiadaj¹ niezerowy
zbiór aksjomatów. Jednak wymagaj¹
same od siebie œcis³ego przestrzegania
logiki. To je ró¿ni od wielu innych
wierzeñ. Na gruncie tego przyjêtego
za³o¿enia z fizyki powinny byæ
wyprowadzalne wszystkie pozosta³e
nauki przyrodnicze.

10. Pytanie o cel ¿ycia cz³owieka jest
pytaniem niedorzecznym. ¯ycie
cz³owieka jest wynikiem procesu
ewolucyjnego. Natomiast “pytanie o cel”
mo¿na postawiæ jedynie wobec dzia³añ
podjêtych przez jak¹œ istotê
samoœwiadom¹. (Jest to warunek
konieczny, ale nie wystarczaj¹cy - s³owo
“cel” ma sens tylko wtedy, gdy u tej isto-
ty istnieje równie¿ “motywacja”.) 

11. Œmieræ nie jest zdarzeniem w ¿yciu.
Œmierci siê nie doznaje. Je¿eli przez
wiecznoœæ rozumieæ bezczasowoœæ, to
ten ¿yje wiecznie, kto ¿yje teraŸniejszoœ-
ci¹.

12. Up³yw czasu jest okreœlony przez
porównanie jednego procesu z innym.

13. Wielkoœæ jest
kwesti¹ skali.

14. Wobec czegoœ odbieranego przez
cz³owieka jako wielkie, czegoœ, czego
nie mo¿e zrozumieæ, tajemnicê jest psy-
chologicznie ³atwiej zaakceptowaæ ni¿
bzdurê.

15. Rzeczywistoœæ, o ile istnieje, jest
zbiorem stanów rzeczy. To cz³owiek
nadaje im na swój w³asny u¿ytek charak-
terystykê emocjonaln¹.

16. Piêkno jest pojêciem subiektywnym.

17. Jêzyk ogranicza myœl, a doznania
zmys³owe wyobraŸniê. 

18. Mo¿liwoœci rozumu ludzkiego s¹
ograniczone przez jego wynik³¹ z
ewolucji konstrukcjê biologiczn¹.
Rozum w znanej nam postaci jest pro-
duktem ubocznym procesu transmisji w
czasie kodu genetycznego. Przynajmniej
tak zdaje siê wynikaæ z dotychcza-
sowych ustaleñ nauk przyrodniczych.
Natomiast w ogólnoœci nie zosta³a
udowodniona teza, i¿ nie da siê uzyskaæ
Rozumu w postaci pozabiologicznej.

19. Zgodne ze stanem dzisiejszej wiedzy
jest twierdzenie, i¿ ewolucja jest proce-
sem polegaj¹cym na przypadkowym
powielaniu przypadkowo powsta³ych
b³êdów w kodzie genetycznym.
Eliminowane s¹ jedynie b³êdy
powoduj¹ce wykroczenie organizmu z
przedzia³u minimalnego przystosowania,
czyli, mówi¹c krótko, œmiertelnoœci. Nie
jest to jednak proces globalnie optymal-
izuj¹cy. Przyk³adowo: gdyby organizmy
jednokomórkowe by³y istotnie mniej
przystosowane od wielokomórkowych,
to by wymar³y. Tak siê jednak nie sta³o.
Dzieje siê wrêcz na odwrót - organizmy
budowane na podstawie kodu pierwot-
nego s¹ bardziej doskona³e od tych orga-
nizmów budowanych na podstawie kodu
zmutowanego, które przetrwa³y selekcjê
ewolucyjn¹. Przyk³adowo: pierwotne
organizmy potrafi³y przyjmowaæ energiê
w czystej postaci (fotony) poprzez foto-
syntezê, by³y zdolne do regeneracji
nawet po zniszczeniu du¿ej czêœci cia³a,
a tak¿e by³y odporne na zmiany warunk-
ów fizycznych w bardzo szerokim zakre-
sie, zaœ organizmy ewolucyjnie znacznie 
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Traktat analityczno-logiczny
póŸniejsze (np. cz³owiek) to mecha-
nizmy funkcjonuj¹ce nie na
poziomie kwantowym, lecz na
znacznie mniej doskona³ym
poziomie chemicznym, czy wrêcz -
koœci, stawy, serce -
m e c h a n i c z n y m
(doskona³oœæ nale¿y
rozumieæ tutaj
zarówno jako efekty-
wnoœæ w wyko-
r z y s t a n i u
energii, jak i
odpornoœæ na
w a r u n k i
zewnêtrzne, oraz
z u ¿ y c i e
wewnêtrzne). Jest
tak, poniewa¿
s e l e k c j a
ewolucyjna jest
selekcj¹ negaty-
wn¹, a nie
selekcj¹ pozy-
tywn¹ (mówi¹c nieœciœle: elimi-
nowane s¹ tylko osobniki “naj-
gorsze”, a nie wszystkie prócz
“najlepszych”).

20.Ka¿da innowacja technologicz-
na jest z natury niejednoznaczna: nie
da siê wykazaæ niemo¿liwoœci zas-
tosowania jej przeciwko
cz³owiekowi. Mówienie o aprio-
rycznej “dobroci” postêpu techno-
logicznego jest niedorzecznoœci¹.

21.Nie mo¿na dowieœæ tego, ¿e
jakiœ system spo³eczny zapewni
ludziom szczêœcie, dopóki zjawisko
szczêœcia/szczêœliwoœci nie bêdzie
zbadane. To samo siê tyczy
nieszczêœcia.

22.Ludzka psychika nie rz¹dzi siê
bezwzglêdn¹ logik¹.

23.Udoskonalanie genetyczne
gatunku jest niedorzeczne. Zamiana
jednego genu na inny nie przeksz-
ta³ca dziecka w istotê obcego
gatunku, ale nie mo¿na stwierdziæ po
ilu zmianach bêdzie to nowy
gatunek. Usprawnienie ka¿dej z cech

cz³owieka osobno wydaje siê byæ
dzia³aniem niegroŸnym, jednakowo¿
szereg zmian doprowadzi do powsta-
nia innych istot, w granicy równie
bliskich cz³owiekowi jak traktor.

Rozk³adanie tego procesu
na wieki jest jedynie

odraczaniem koñca
gatunku.

24.
Je¿eli nie ist-
n i e j e
mo¿ l iwoœæ
o m i n i ê c i a
barier cza-

s o w o -
przestrzennych

n a ³ o ¿ o n y c h
przez Szczególn¹

T e o r i ê
Wzglêdnoœci na

transmisjê infor-
macji, to próby

intelektualnego kontaktu z cywiliza-
cjami pozaziemskimi (o ile one ist-
niej¹) s¹ niedorzecznoœci¹.
Cz³owiekowi zale¿y na odpowiedzi-
ach na pytania, które, bêd¹c na
okreœlonym progu rozwoju cywiliza-
cyjnego, aktualnie stawia. Zanim
odpowiedzi by dosz³y, pytania
by³yby nieaktualne. A przysz³ych
pytañ nie znamy, ale nawet gdy-
byœmy je znali, to byœmy nie zrozu-
mieli odpowiedzi, bo gdybyœmy
mogli je zrozumieæ, to równie dobrze
moglibyœmy sami do nich dojœæ.
Zreszt¹ b³êdne jest za³o¿enie, ¿e
ktokolwiek chcia³by siê z nami skon-
taktowaæ, tak jak nam by nie zale¿a³o
na kontakcie z pitekantropami.
Ogólniej: kwestia kontaktu mo¿e dla
przedstawicieli extraterrestial intelli-
gence po prostu nie istnieæ. B³êdem
jest istotom ¿ywym obdarzonym
inteligencj¹ przypisywanie
jakichkolwiek innych ludzkich cech,
w tym zw³aszcza emocji.

25.To, ¿e na Ziemi w wyniku
ewolucji biologicznej u niektórych
zwierz¹t wykszta³ci³ siê rozum sple-
ciony z emocjami nie znaczy tego, ¿e

g d z i e k o l w i e k
indziej akurat tak
musia³o zajœæ.

26.Homo sapiens sapiens jest
gatunkiem pochodzenia ziemskiego.
Ca³y jego organizm jest przys-
tosowany do specyfiki tej planety.
Niedorzecznoœci¹ jest wiêc mówie-
nie o kolonizacji innych planet w
ramach naszego gatunku.

27.Socjologiczne zjawisko “naro-
du” nie jest zjawiskiem wynikaj¹cym
z koniecznoœci biologicznej. Nasz
gatunek istnieje najprawdopodobniej
2 miliony lat, a koncepcja narodu
liczy maksymalnie 300-400 lat.
Przez 90% czasu trwania naszego
gatunku ludzie ¿yli w stadach
maksymalnie 150-osobowych, a
poniewa¿ psychika cz³owieka nie
zmieni³a siê praktycznie od czasu
paleolitu, nale¿y podejrzewaæ, ¿e
stan ten jest dla psychiki przedstaw-
icieli homo sapiens sapiens optymal-
ny (chodzi tu o poczucie wiêzi
emocjonalnych, a nie o fizyczne
bliskoœæ, czy oddalenie). Przy czym
nale¿y odnotowaæ, i¿ przy aktualnym
stanie rozwoju technologicznego
cz³owieka (jako gatunku), zarówno z
punktu widzenia przetrwania
gatunku jak i osobniczych korzyœci
jednostki istnienie narodów jest
ca³kowicie zbêdne.

28.Niedorzecznym jest to, ¿e we
wspó³czesnym spo³eczeñstwie nie
mo¿na zbudowaæ mostu, wyleczyæ
choroby, dokonaæ prostej czynnoœci
administracyjnej bez  okreœlonego
wykszta³cenia, lecz rzecz
najwa¿niejsza z punktu widzenia
ca³ego gatunku: rodzenie dzieci i
kszta³towanie ich psychiki oddana
jest na los œlepego przypadku i
chwilowego po¿¹dania, a zbiorowoœæ
ingeruje w proces ten dopiero wów-
czas, gdy na naprawê pope³nionych
b³êdów jest za póŸno.

Rysieq
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Nad szklank¹ herbaty
moim Przyjacio³om

Wychylaj¹ siê twoje oczka z ca³eczek i
myœlisz, czas to, czy jeszcze nie czas, by
wzi¹æ siê w garœæ, zagotowaæ herbatê i
zaprosiæ kilkoro przyjació³ na wspólne
cokolwiek. I tak sobie ze zdumieniem
spogl¹dasz to tu, to tam, w stare notatki,
w ksi¹¿ki na pó³ce, piszesz wiersze,
piosenki, fragmenty rozpraw bez
wstêpów i zakoñczeñ, a czas p³ynie.
Czas - czyli ¿ycie. Ale nic w tym smut-
nego.

Doszed³eœ ju¿ dawno do tego, ¿e ka¿de
¿ycie, w tym twoje, jest trwaniem znik¹d
donik¹d. I ¿e twoje uczucia i myœli, ich
podobieñstwa i ró¿nice, s¹ wynikiem
przypadkowych ruchów w zakresie wyz-
naczonym przez równie przypadkowe
uwarunkowania na³o¿one na wyjœciowe,
charakterystyczne dla gatunku homo
sapiens sapiens, sk³onnoœci. Ciebie œwiat
uwarunkowa³ tak, i¿ chcia³eœ wykroczyæ
poza proste uwarunkowania, powielanie
prostych (banalnych, trywialnych - jak
nieraz, mo¿e zbyt ostro, mówi³eœ)
schematów, charakterystycznych dla
wiêkszoœci populacji. No i by³y z tego
konflikciki ma³e i du¿e, ze sob¹ samym i
z otoczeniem, oj by³y. No i okaza³o siê,
¿e nie mo¿na wykroczyæ z obszaru
niewykraczalnego - bycie
cz³owiekiem narzuca na
rozwi¹zania równania
“¿ycie” bardzo du¿e
ograniczenia, nie tylko
tego, ¿e w ogóle trze-
ba czuæ i myœleæ,
ale te¿ tego jak (i
jak nie).
Skomplikowane
staje siê ¿ycie,
gdy chce siê ¿yæ
jak najlepiej i jak
najm¹drzej, a do tego
ma siê wysublimowane
gusta, nie jest siê idiot¹ i nie jest siê
wyzutym z emocji. Trudno by³o ci siê
pogodziæ z faktem, ¿e przy takich
warunkach pocz¹tkowych niektóre prob-
lemy nie maj¹ optymalnych rozwi¹zañ, a
jedynie minimalnie z³e. I jakoœ zawsze
³atwiej by³o to przyj¹æ do wiadomoœci
trzymaj¹c kogoœ bliskiego za rêkê -
wiadomo...

Ale tak ju¿ jest i elementarna higiena
psychiczna wymaga godzenia siê ze

smutnymi rzeczami na które nie ma siê
wp³ywu. Wtedy wypicie ciep³ej herbatki
zimowym wieczorem potrafi daæ
szczêœcie. A przecie¿ to o nie w³aœnie
chodzi. Przynajmniej do takiego
wniosku doszed³eœ obserwuj¹c siebie i
inne istotki z twojego gatunku - wszys-
tkie one  wykazywa³y  dodatni
szczêœciotropizm. Wszystkie, chocia¿
czasem, w poszczególnych przypadkach,
trudno to by³o udowodniæ, g³ównie ze
wzglêdu na wielowymiarowoœæ
cz³owieka, metod jakimi dochodzi on do
szczêœcia,  no    i   wspomnianej ju¿
przypadkowoœci uwarunkowañ, zdarzeñ
i zachowañ.

Wolisz jednak nie mówiæ o tym, jaki
powinien byæ system spo³eczny, bowiem
nie wiesz wzglêdem czego nale¿a³oby
optymalizowaæ - nie widzisz obiekty-
wnych idei, a najbardziej obiektywny z
czynników - szczêœliwoœæ - jest te¿
niepewny, bo nie wiesz, jaki naprawdê
jest cz³owiek. Uwa¿asz jednak, ¿e na
pewno nie mo¿na byæ wobec innych
ludzi destruktywnym i w ten w³aœnie
sposób starasz siê zachowywaæ i te¿ pod
tym k¹tem patrzysz na zachowania

innych. Oczywiœcie - zdajesz sobie
sprawê z niedoskona³oœci ludzkiej i

próbujesz na to braæ poprawki, cho-
cia¿ czasem dobre rozwi¹zania,

w³aœnie poprzez tê
niedoskona³oœæ (któr¹ jed-

nak akceptujesz
jako warunek
pocz¹tkowy), s¹

tylko najmniej
z³ymi. Czasem zaœ
u³omnoœæ po
prostu góruje nad
tob¹ i wtedy

osuwasz siê w
bana³ emocjonalny i

myœlowy. Chcesz jed-
nak, aby takich chwil by³o jak

najmniej, wiêc w miarê mo¿liwoœci
pracujesz nad tym.

Doszed³eœ te¿ do wniosku, ¿e  dla
niektórych ludzi (mo¿e dla tych
wewnêtrznie bogatszych, a mo¿e, po
prostu, dla nie wyja³owionych (a wiêc
wyjœciowo dla wszystkich)? - nie jesteœ
pewien) ¿ycie oparte na realizacji
schematów spo³ecznych i prowadzeniu
codziennych gier i rozrywek   psycho-
logicznych, oraz zaspokajaniu potrzeb

biologicznych nie
daje maksimum
szczêœliwoœci jak¹ mogli-
by oni osi¹gn¹æ. I wydaje ci siê, ¿e droga
dla nich wiedzie poprzez osi¹gniêcie
autonomii, czyli trzech zdolnoœci:
œwiadomoœci, spontanicznoœci, oraz
intymnoœci. (Autonomiê tê móg³byœ
nazwaæ wolnoœci¹, wolisz tego jednak
nie robiæ, bo s³owo “wolnoœæ” jest tak
zszargane i ma tyle znaczeñ i konotacji,
¿e wprowadzenie go wnios³oby jedynie
niepotrzebne zamieszanie).

Œwiadomoœæ oznacza zdolnoœæ
widzenia ekspresu do kawy i s³yszenia
g³osu ptaków na w³asny sposób, a nie tak
jak nas nauczono. Mo¿na zasadnie
przyj¹æ, ¿e niemowlêta s³ysz¹ i widz¹
inaczej ni¿ doroœli i ¿e ludzie w pier-
wszych latach ¿ycia kieruj¹ siê bardziej
poczuciem piêkna ni¿ intelektem. (...)
Cz³owiek œwiadomy jest ¿ywy, poniewa¿
wie, jak czuje, wie, gdzie jest i co siê
dzieje w danej chwili. Wie, ¿e po jego
œmierci drzewa rosn¹æ bêd¹ nadal, lecz
jego ju¿ nie bêdzie i ju¿ ich nie zobaczy.
Dlatego teraz chce je widzieæ najintensy-
wniej jak potrafi. (...) Spontanicznoœæ
oznacza wybór, wolnoœæ wyboru i
wyra¿ania w³asnych uczuæ z dostêpnego
ich asortymentu (...). Oznacza wyzwole-
nie od przymusu grania i odczuwania
tego tylko, czego cz³owieka odczuwaæ
nauczono. (...) Intymnoœæ to spontanicz-
na, wolna od gier otwartoœæ osoby
œwiadomej, osi¹gniêcie ejdetycznej per-
cepcji nieska¿onego Dziecka w ca³ej
jego naiwnoœci ¿yj¹cego tu i teraz. -
przeczyta³eœ u Erica Berne’a i tak
w³aœnie na to patrzysz.

Wydaje ci siê te¿, ¿e na d³u¿sz¹ metê
nie mo¿esz ¿yæ sam. Podejrzewasz, ¿e
jest tak te¿ z wiêkszoœci¹ ludzi. I s¹dzisz
wobec tego, ¿e spêdzenie pozosta³ego ci
na tej planecie czasu z kimœ, z kim
móg³byœ ¿yæ w pe³ni odwzajemnionej
œwiadomoœci,  spontanicznoœci   i
intymnoœci, da ci poczucie pe³ni ¿ycia i
szczêœcia (nie chcesz jednak g³oœno
wypowiadaæ s³owo “mi³oœæ”, bowiem
ono równie¿...). Pewnie siê nie mylisz. 

Napij siê jeszcze herbatki, jutro bêdzie
³adny dzieñ.

[3.I.2002]
Rysieq
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Obudzi³ siê rano w swojej rodzinnej
równinnej wiosce. By³ wœród zwyk³ych
ludzi. ¯yli oni zwyczajnie, raz radoœniej,
raz smutniej. Czasem by³o im ciê¿ko -
gdy lato wypala³o pola susz¹, czasem
l¿ej - gdy plony wyrasta³y szczególnie
dorodne. Mieszkañcy nie wiedzieli
dlaczego tak siê dzieje, lecz radzili sobie.
¯yli. A on tak samo jak oni - ¿y³ wraz z
nimi. Pewnego dnia coœ zaczê³o go
ci¹gn¹æ w stronê gór. Czasem, choæ
rzadko, bywa³o tak, ¿e ludzie odchodzili
z wioski. Nikt nie wiedzia³ dlaczego. Tak
po prostu bywa³o. I nadszed³ dzieñ, w
którym i on odszed³. Szed³ w stronê
najwy¿szego - jak mu siê zdawa³o -
pasma. Dlaczego? Sam nie wiedzia³. Coœ
go ci¹gnê³o...

Po drodze spotka³ Przyjaciela. I
Przyjaciel poszed³ z nim. I wchodzili pod
górê, widz¹c z góry coraz wiêksze i
wiêksze widoki. I wchodzili dalej.
Jednak im wy¿ej wchodzili, tym by³o im
ciê¿ej, wiêc wyrzuci³ on z torby
podró¿nej rzeczy które wzi¹³ z wioski. I
szli dalej. Lecz nasta³a taka chwila, w
której Przyjaciel powiedzia³, ¿e nie ma
si³ iœæ dalej. I opuœci³ on Przyjaciela, bo
si³a która go ci¹gnê³a w górê mia³a wiêk-
sz¹ moc. Wspina³ siê wiêc on coraz
wy¿ej i wy¿ej, a spogl¹daj¹c w dó³
widzia³ wci¹¿ wiêcej i wiêcej, a rzeczy
na równinach wydawa³y siê coraz
mniejsze i mniejsze. I im wiêcej widzia³,
tym bardziej chcia³ wejœæ jeszcze wy¿ej.

A¿ pewnego dnia dosta³ siê na sam
szczyt. Spojrza³ wtedy w dó³ i zachwyci³
siê widokiem, bo widzia³ wszystko, co
dzia³o siê na ziemi, choæ ka¿da z
widzianych rzeczy wydawa³a siê byæ
znacz¹c¹ mniej ni¿ ziarnko piasku.
Popatrzy³ na wioskê, z której kiedyœ

wyruszy³, i zobaczy³, jak by³a
ona ma³a w porównaniu z
ogromem œwiata. "A przecie¿
kiedyœ by³a ona ca³ym moim
œwiatem" - pomyœla³. Spojrza³
na miejsce w którym siê znaj-
dowa³. A by³ to pozbawiony
jakiegokolwiek ¿ycia skalny
szczyt, po pustce którego wia³
zimny wiatr. On jednak st³umi³
niepokój: "Po tylu trudach
dotar³em. Widzê st¹d wszystko.
Zamieszkam tu". Jak pomyœla³
tak uczyni³. Jednak wraz z
up³ywem dni coraz bardziej
doskwiera³a mu samotnoœæ.
"Có¿ z tego, ze mam tu jak na
d³oni ca³y œwiat?... Martwota
tego pustkowia przera¿a mnie" -
coraz czêœciej myœla³.

I nasta³ dzieñ w którym porzu-
ci³ on martwy szczyt i zszed³ do
prze³êczy po³o¿onej ni¿ej. Z
prze³êczy tej nie widzia³ ju¿
wszystkiego co siê dzieje na
ziemi, chocia¿ nadal widzia³
wiele. Lecz za to ros³y tam
roœliny, a nawet kwit³y kwiaty.
Z miejsca tego martwy szczyt
by³o jednak widaæ. Mo¿na by³o
siê na niego wspi¹æ. Ale on jed-
nak nigdy ju¿ tego nie uczyni³.
Zamieszka³ w prze³êczy. By³o z
niej te¿ widaæ jego rodzinn¹
wioskê. By³a ona wiêksza od
ziarnka piasku, mo¿na by³o
nawet dostrzec bawi¹ce siê
dzieci. Z czasem ko³o jego
domu zdarza³o siê przechodziæ
ró¿nym wêdrowcom. Kilku z
nich zosta³o. Odnalaz³ te¿
Przyjaciela. I byli szczêœliwi.

Rysieq

Baœñ

Aciteop sra
dla Z.P

Po¿eraj¹ce pró¿niê erytrocyty zawy³y lubie¿nie
Ujrzawszy niedomytej duszy kwant
Z otch³ani jej dobiega³y demoniczne westchnienia
Tak jakby umiera³ ostatni z ¿ywych ptak

W drogê uda³y siê forpoczty króla piekie³
Do najbliszego baru - po chleb i sól
Tam czyha³y ju¿ ostrz¹c k³y alefy
I continuum z rozprutym brzuchem na wpó³

Gdzieœ dopala³y siê ruiny wiosek
Bez cia³a mózgi roi³y s³ów toñ
Wersety wierszy weŸ wesó³ esteto
Mnie zaœ uchowaj od kopyt of koñ

Z pi¹tej strony œwiata usz³ysza³em jêki
A to tylko charcza³ jêzykoznawców t³um
Multum sum ergo non demonstrandum
Ecce homo, rêczê ¿ono, nie tworzê mów tu

Kiedy popuœci³em ju¿ sp³uczki wyobraŸni
I ostatnia tama zerwana - sens precz
Ja tworzê wolnoœci¹ siedmioskrzyd³y albatros
To gen mutacja kolacja sen piach œnieg pierz

Ók¿y¿ofanie za niezrozumienie
Oto najbardziej popularna z kar
Czemu by nie spaæ dziœ na styropienie -
Czy pod gazetami nie móg³ spaæ Ikar?

Konwenanse, koncesje, kulturalnie i wsio:
¯yj¹ sobie szaraczki w mi³ych klatkach - hej ho!
Ja tam wolê surreal - stratocumulus przeœliczny,
Niechaj czas da mi mi³oœæ i kolaps relatywistyczny!

(4.IX.2001)
[tytu³ tego wiersza nie jest przypadkowy]

Rysieq

dedykowane Paw³owi Findeisenowi

Porwany sza³em analitycznego rozk³ada-
nia wszystkiego co ¿ywe i co martwe,
nie rozró¿niaj¹c pomiêdzy jednym a
drugim, ci¹³ rzeczywistoœæ s³owami na
s³owa, kunsztem swoim zadziwiaj¹c
wszystkich. Cokolwiek wpada³o w jego
tryby, czy by³y to ¿elbetonowe bloki, czy
skacz¹ce radoœnie króliki, sieka³ w plas-
try i ugniata³ zgodnie z wymogami

Instrukcji. I wszystko funkcjonowa³o
prawid³owo.

Prawie. Od czasu do czasu z trybów
skapywa³a nieprzewidziana w Instrukcji
³za – zarodek korozji. Przeprowadzona
zgodnie z Instrukcj¹ analiza
Mechanizmu nie by³a w stanie wykryæ
przyczyny tego zjawiska.

Zauwa¿y³, ¿e króliki te¿ czasem p³aka³y,
a ¿elbeton nie.

Znacznie póŸniej odpad³o mu, prze¿arte
korozj¹, jedno z ramion.

A potem wyszed³ z niego królik – ja, kró-
lik, nareszcie wyszed³em z tej sztucznej
skorupy! Uff....

Idê poskakaæ sobie na ³¹ce, na szczêœcie
jest jeszcze ranek.

[11.02.2002]

Rysieq

Mechanizm
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 Hoffmanowa 
E21o01'00'' N52o13'15'' jest chyba jej jedyną możliwą 
obiektywną definicją. A dalej rozpościera się gąszcz 
subiektywizmu - począwszy od tego, jakie są cele 
tzw. "szkoły"*, poprzez to, co w imię tych celów 
można robić, to, co się rzeczywiście robi, aż do tego 
jak to wychodzi i - ostatecznie - co o tym sądzą 
wszyscy zainteresowani. Trudno, o ile nie 
niemożliwe, schodząc w dół tej drabiny, zachować 
obiektywizm, a więc nie być narażonym na zarzuty. 
Cóż... Bywa. Ale właściwie kogo to obchodzi? - 
Podejrzewam, że te moje dywagacje o metodzie i 
niemożliwości zachowania obiektywności mało kogo 
interesują. Więc do rzeczy. 
 
Chciałem napisać tekst oddający moje odczucia i 
jakieś tam skrawki myśli dotyczące Hoffmanowej. 
No i napisałem. Tyle, że po krytycznym nań 
spojrzeniu (dzięki, Grochu), okazało się, że nie 
zawarłem w nim wszystkich moich uczuć, a tylko ich 
ciemną stronę, o tej jasnej jedynie, zbyt słabo, 
nadmieniając. Wobec tego przyszło mi jeszcze raz 
zasiąść do klawiatury i postarać się o większą - ha, 
właśnie! - obiektywność. Czuję, że to zadanie mnie 
trochę przerasta. Ale postaram się. 
 

Konkrety 
 

1. Celem szkoły powinien być rozwój uczniów.* 
2. Rozwój to rozwój emocjonalny i rozwój 
intelektualny. 
3. Rozwój intelektualny bez rozwoju emocjonalnego 
prowadzi donikąd - służę wieloma przykładami 
ludzi, którzy są śmieciami, a są inteligentni, czy też 
posiadają dużą wiedzę. 
4. Rozwój emocjonalny bez rozwoju intelektualnego 
jest w ogólności dla człowieka wystarczający do 
tego, aby żyć pełnią życia i szczęśliwie, ale w 
społeczeństwie, w którym żyjemy, nie jest 
wystarczający - trzeba jakoś zarobić na życie, etc. - 
wiemy, o jakie z tych bzdur chodzi. 
5. Celem szkoły powinien być więc przede 
wszystkim rozwój emocjonalny uczniów połączony z 
ich rozwojem intelektualnym, aczkolwiek ten 
pierwszy powinien być silniej zaakcentowany. 
6. W szkołach prawie w ogóle nikt nie zajmuje się 
rozwojem emocjonalnym uczniów, a wręcz 
przeciwnie - powszechnym jest automatyzm i 
popieranie postaw konformistycznych (co jest ściśle 
powiązane ze schematyzmem emocjonalnym), w 
ogóle w szkołach (zwł. podstawowych i 
zawodówkach) jest pełno nerwicy. Co do rozwoju 
intelektualnego - to z nim kiepsko, dlatego, że 
zazwyczaj uczenie polega na transferze szablonów i 
schematów oraz niepotrzebnej nikomu tony 
informacji od nauczycieli do uczniów, przy szybkim 
wyrzucaniu tego wszystkiego przez uczniów do 
kosza. Oczywistym (niestety, nie dla wszystkich) 
jest, że przy braku zaangażowania emocjonalnego, 
albo (co najmniej) niechęci do czegoś, będzie się to 
robiło tylko z powodu przymusu, w różny sposób 
odreagowując frustrację - w eskalacji niechęci, w 
apatii, w działaniach stricte destruktywnych czy to na 
zewnątrz (szeroko rozumiane chuligaństwo, czy 
cokolwiek - wiemy o co chodzi (bazgroły w ubikacji 
to ta sama bajka, kochani, nie oszukujmy się...)), czy 
to do wewnątrz (stany depresyjne, w granicy: 
samobójstwa). Niestety, najczęściej nauczyciele 
powielają bezmyślnie schematy zachowań, a 
uczniowie, no cóż... dostosowują się do tego 
(świadomie, bądź nie), przez co cały system 
funkcjonuje na pozór sprawnie i cała ta maszyna, na 
wskroś przeżarta automatyzmem, bezmyślnością i 
nerwicą, brnie dalej w tym bagnie złudzeń. 
7. W Hoffmanowej jest większa możliwość rozwoju 
emocjonalnego (oraz intelektualnego), niż w 
statystycznym polskim liceum. To co napisałem w 
poprzednim punkcie jest tu mniej silne, niż gdzie 
indziej, ale też występuje. 
8. To, że tak tu jest, nie wynika z położenia budynku 
szkoły, nie wynika z jej nazwy, ale z tego, co 
statystycznie rzecz biorąc przedstawiają sobą 
nauczyciele, oraz uczniowie, a także z tego, jakie 
"zasady" określają ich zachowanie.  

9. Zasady współżycia (prawie całkowicie niepisane, 
a po części nawet nieuświadomione) + nauczyciele + 
uczniowie = (mniej więcej) "klimat". 
10. W ostatnich czasach w Hoffmanowej: 

Jeśli chodzi o nauczycieli: 
* Nauczyciele, którzy powodowali rozwój uczniów 

stali się mniejszością, nie nadającą ogólnego tonu 
w szkole (a przynajmniej tak mi się wydaje - mogę 
się w tym mylić). Z drugiej strony: niektórzy z 
nowych nauczycieli są (jak wieść niesie) 
stymulującymi rozwój uczniów osobowościami. 

Jeśli chodzi o zasady współżycia: 
* Pojawiły się pewne zjawiska jak: robienie 
obowiązkowych imprez na sali gimnastycznej (że 
przypomnę tu tylko wigilię 2000), wyrzucanie 
uczniów ze szkoły po lekcjach z szatni. To jest 
ewidentnym tworzeniem bariery szkoła-uczeń, 
rozwala cały klimat i w ogóle człowiekowi się 
odechciewa czegokolwiek - ręce opadają... (Nie 
chce mi się już dłużej tłumaczyć rzeczy 
oczywistej...) 

* Wprowadzono system monitoringu (kamery, 
identyfikatory, etc.), który jest jedną wielką 
hipokryzją, bo nikogo to przed niczym nie uchroni, 
zaś jedyny argument "że można będzie wykryć 
sprawców", upada w obliczu następującego faktu: 
mojemu znajomemu (sorry, ale bez personaliów) 
ukradziono z plecaka komórkę. Więc się zwrócił 
do dyrekcji, aby pokazano mu, kto to był. 
Odpowiedź była mniej więcej taka, że nie zobaczy 
tego, bo to była osoba spoza szkoły, więc i tak 
wszystko jedno... No to po cholerę te kamery? No 
to po cholerę ta cała błazenada z identyfikatorami? 
- które w dodatku uczniowie "muszą obowiązkowo 
nosić na wierzchu", też nie wiadomo, po jaką 
cholerę? (Jakby komuś przeszkadzało, że piszę 
"cholera", to niech przeczyta "Szewców" 
Witkacego (lektura obowiązkowa klasy IV) i się 
odczepi). Tak zwana "Tragedia 11.IX.2001" 
pokazała, że właśnie żaden system, nie wiadomo 
jak bardzo super-hiper, nie ochroni przed kimś kto 
chce nabruździć. I trzeba być ciołem, żeby tego nie 
rozumieć. A poza tym jest tak, że najczęściej 
brużdżą nie jacyś "obcy", ale sami swoi. Tylko 
jakoś nie pasuje się do tego przyznać. 

* Mnie i wielu moim znajomym towarzyszy uczucie, 
że w Hoffmanowej trudno coś zrobić od początku 
do końca na własną rękę i odpowiedzialność - w 
pewnym miejscu pojawia się kwestia "a czy to jest 
zgodne z czymś-tam?", "to zostanie zatwierdzone, 
ale...", etc. Może się w tym mylimy, w końcu jest 
dużo różnych inicjatyw w szkole - więc, tak jakby, 
dobrze jest. Może jest. A może nie. Nie wiem. 
Naprawdę. 

Jeśli chodzi o uczniów: 
* Pojawiło się trochę elementu i takiej - jak ją 

właśnie sobie nazwałem - "przymulastej 
ciemnoty", ale z drugiej strony, jak kiedyś 
powiedział Grochu, "każdy mikroświat ma swoich 
żulów". 

* A poza tym jest bardzo fajnie i przykładowo drugie 
klasy obalają twierdzenie o tym, jakoby do 
Hoffmanowej przychodzą coraz to słabsze ekipy. 
It's not true, z uprzejmością donoszę. 

11. W Hoffmanowej nie od dziś są tendencje do 
przesadnego kładzenia nacisku na uczenie się, przy 
czym nie daje się najczęściej uczniom "luzu", jeżeli 
widać u nich brak zainteresowania. To do niczego 
dobrego nie prowadzi (patrz punkt 6). Powoduje 
zastój, lub regres emocjonalny, oraz niechęć do 
rozwoju intelektualnego. To co teraz napisałem to nie 
jest abstrakcja. Znam zapewne kilkadziesiąt takich 
przypadków! (Zbyt często kończących się wręcz 
znienawidzeniem szkoły...) 
12. Choć to, co napisałem w punkcie 7, jest prawdą, 
to nie zmienia to faktu, iż rozwój emocjonalny 
uczniów jest tu sprawą małego znaczenia. A 
powinien być sprawą podstawową. 
13. Uwaga: pod pojęciem rozwoju emocjonalnego 
nie rozumiem tych wszystkich rzeczy w stylu 
masowego chodzenia np. do teatru, błazeństw 
"dokulturalniania się"**, etc. Chodzi o coś znacznie 

głębszego i podstawowego. Zresztą - do cholery! - 
nauczyciele powinni się w tym wszystkim 
orientować, powinni znać się dobrze na psychologii i 
nie być automatami realizującymi program. To nie są 
wymagania. To są podstawowe, oczywiste (jak dla 
kogo, gorzko*** dodam) fakty. 
14. W ogóle: być człowiekiem to znaczy nie być 
automatem powielającym schematy społeczno-
kulturowe. 
15. Stanowczo za dużo nauczycieli ma nerwicę. 
16. Stanowczo za dużo uczniów ma nerwicę. 
17. Nauczyciele bardzo często działają jak automaty. 
18. Uczniowie również, ale oni mają prawo być 
nieświadomi, bo to nie oni organizują instytucję 
"szkoła". To nauczyciele dzierżą tu ster i to oni mają 
"kształcić" i "wychowywać". 
19. Jakby ktoś nie wiedział, to uprzejmie donoszę, że 
pod pojęciem wychowania rozumiem doprowadzenie 
do tego, żeby człowiek mógł się rozwijać zgodnie z 
własnymi predyspozycjami, a nie zgodnie z tym, co 
przewiduje dla niego system. 
20. Nie wierzę, aby ten tekst miał jakikolwiek 
wpływ na losy tej szkoły, co najwyżej ktoś mi 
przyzna rację, a ktoś inny zapłonie świętym 
oburzeniem. Jest on zresztą raczej krytyką całego 
systemu szkolnictwa, na tle ktorego Hoffmanowa 
wyróżnia się bardzo pozytywnie, choć mam 
wrażenie, że mniej niż kiedyś. 
21. Pomimo tego wszystkiego, co napisałem wyżej, 
w Hoffmanowej może być i jest (przynajmniej 
niektórym) dobrze. 
22. To, że ten tekst mógł zostać wydany, świadczy 
pozytywnie o tym, co jest w Hoffmanowej. Zarazem 
jego treść świadczy o tym średnio negatywnie 
(skupiłem się raczej na tej negatywnej stronie). 
Razem wychodzi lekko na plus, ale nie za różowo. 
No i wydaje się, że układ pomiarowy "Hoffmanowa" 
zmierza w mroczną stronę. 
 

Posłowie 
 

Straszliwie trudno ująć w jakiś jeden model taką 
plątaninę faktów, zdarzeń, szczegółów, ludzi, kwestii 
formalnych, organizacyjnych, rozmów, etc., etc., gdy 
to wszystko się miesza, zmienia co chwilę... Może po 
prostu nie można w ogóle mówić o szkole jako 
takiej, tylko, zamiast tego, o luźnym zbiorze ludzi-
elementów, wzajemnie na siebie oddziałujących. A 
klimat byłby po prostu stanem świadomości 
niektórych z tych ludzi, stanem całkowicie 
subiektywnym i zmieniającym się od osoby do 
osoby, czasem mało, czasem dramatycznie. Znam 
ludzi dla których Hoffmanowa jest niemalże Mekką 
(jak to się pisze?), znam ludzi, dla których jest 
męczarnią... 
 

Eee tam, dalsze pisanie nie ma sensu. Idę nakarmić 
karaluchy. Dobranoc. 

Rsq 
 

* - Wbrew pozorom istnieje całkiem niezła 
obiektywna definicja celu: celem życia jako takiego 
jest rozwój (definicja życia!), człowiek jest żywy, 
więc jego celem też jest rozwój. Takie samo jest 
stanowisko humanistycznej psychoanalizy (Fromm, 
Horney). I moje. A ostateczna weryfikacja - 
doświadczenie - opowiada się właśnie za 
prawdziwością tego stanowiska. 
** - "błazeństwa", bo ludzie często nie robią tego z 
przekonania, a z musu. 
*** - wbrew ewentualnym pozorom nie jestem 
zgorzkniałym frustratem. Po prostu jestem żywy i 
irytuje mnie tak wielka skala tej martwicznej 
automatyzacji, bo nie popadłem jeszcze w 
tumiwisizm. Może rzeczywiście za dużo wymagam, 
chcąc, żeby ludzie byli ludźmi. 
 
PS. Dziękuję Konradowi za jego krytykę pierwszej 
wersji tego tekstu - była ona (krytyka), jak się 
okazało, konstruktywna. Dziękuję też Zuzi za to, co 
powiedziała na ten temat (BTW: właśnie jest 23:28 i 
dopijam resztkę mate). No i przepraszam panią Beatę 
za rozbudzenie. THX 4 ALL. 
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Wewn¹trz
[zapiski z przejœæ fazowych:
paŸdziernik-grudzieñ 2001] 

No.1 [Underground]

Tropieni przeœladowani niszczeni z pre-
medytacj¹ ¿yj¹cy w ci¹g³ym strachu
spogl¹daj¹c co chwila za siebie czy nie
czai siê ktoœ czy ob³awa nie zaciska ju¿
ostatecznie sznura na szyi uciekaj¹c
trwamy trwaj¹c uciekamy przed³u¿aj¹c
nasz¹ nieuniknion¹ agoniê ka¿dy dzieñ
ka¿da noc przesycona trwog¹ skuleni w
sobie omijamy œwiat³a latarñ nienawidz¹
nas to cena któr¹ p³acimy za œwiadomoœæ
myœlenie czucie po zap³aceniu której
zostaje przemykanie siê w systemach
kanalizacji  miejskiej  odpadki  na
œmietnikach resztki œwietnoœci
cz³owieka czymkolwiek on by³ znów
kroki trzeba uciekaæ pisk szczurów one
nas pomszcz¹ chyba ¿e je te¿...

No.2 [Silence]

By³o cicho, tak bardzo cicho...

Ogród mieni³ siê promieniami
wschodz¹cego s³oñca. Krople rosy
wisz¹ce na liœciach i ³odygach odbija³y
w sobie s³owika, siedz¹cego na ga³êzi
starego buka. S³owik patrzy³ na
otaczaj¹ce go piêkno i zachwyciwszy siê
rozpocz¹³ pieœñ ¿ycia, przebudzenie...

Nagle krzyk dowódcy rozdar³ œwiat.
Zewsz¹d rozleg³y siê serie wystrza³ów
karabinowych, zrywaj¹cych korê z
brzemiennych w owoce drzew. Kwiaty
szybko i sprawnie zosta³y rozdeptane
przez ¿o³nierskie buty, zaœ starego buka
wyeliminowano dwoma granatami.
¯ywop³ot nie stawiaj¹c najmniejszego
oporu leg³ zmia¿d¿ony wje¿d¿aj¹cym
nañ czo³giem.

Ca³a akcja nie trwa³a wiêcej ni¿ piêæ
minut. “Kolejne ognisko rebeliantów
zosta³o zlikwidowane. Dziêkujê wam
ch³opcy, dobra robota” - tryumfalnie
rzek³ dowódca, po czym zarz¹dzi³ wyco-
fanie oddzia³u.

Na pobojowisku pozosta³ trup s³owika z
wyprutymi na zewn¹trz wnêtrznoœciami.

I znów zapad³a cisza.

No.3
[Miêdzy trakcj¹ a jaw¹]

Rybie

Smok, a w³aœciwie bry³a sztywna, stop-
nia³ w blasku wczesnoporannego
tramwaju, który nuc¹c cichutko
“Rozkwitaj¹ce druciki trakcji” oddali³
siê w mg³ê budz¹cego siê powoli i
bezbronnie miasta. Pod¹¿my za nim, a
nu¿ na jakimœ nieprzepisowym zakrêcie
wyjawi nam jedn¹ z tajemnic znanych
tylko tym, którzy choæ zawsze jad¹ do
przodu, nigdy nie mog¹ siê wydostaæ z
ograniczeñ szyn. Chocia¿...

Stare podania opowiadane przy blaskach
gasn¹cych w zajezdni neonówek
wspomina³y o dniu, kiedy tramwajom
urosn¹ skrzyd³a i bêd¹ mog³y ulecieæ
gdzieœ tam - hen, daleko - w te wszystkie
piêkne i zapieraj¹ce pr¹d w silnikach
miejsca, o których da³o siê czasem
us³yszeæ od pasa¿erów. Ach! Zobaczyæ
co znacz¹ dŸwiêczne s³owa “las”,
“morze”,  “góry”,   po³o¿yæ   siê   na
grzbiecie na grani i patrzyæ do góry
ko³ami na œwiat, a gdyby przyszed³
maszynista, to wzbiæ siê wysoko w
ob³oki i ulecieæ daleko, tam, gdzie nowe
przygody, nowe marzenia...

Lecz póki co czas skrzyde³ nie nadszed³,
wiêc trzeba by³o ju¿ iœæ spaæ, by jutro
znowu czuæ w sobie buty nieznajomych
lub znajomych, lecz czêsto tak czy siak
obcych ludzi. Chocia¿ te¿ byli ci bliscy,
daj¹cy ciep³o, rozgrzewaj¹cy od
wewn¹trz ³agodnym g³askaniem
porêczy, delikatnymi chuchniêciami w
mroŸne zimowe chwile, oraz swoimi
uœmiechami i oczyma, które mimo
wszystko, mimo ca³ej szaroœci niemal
monolitycznie odlanego z betonu miasta
i jego mieszkañców, nios³y ¿ycie...

No.4 [Razem]
(after Wilanowska)

Niechaj wiêc bêdzie œwiat. Œwiat zgo³a
nieprzychylny ¿yciu, ziej¹cy b¹dŸ
pró¿ni¹ b¹dŸ plazm¹, w powszechnej
w³adzy drugiej zasady termodynamiki.

Kocham Ciê. Wœród jesiennych liœci
œwieci s³oñce nie zdaj¹c sobie sprawy ze
sztampowoœci i ogrania ca³ej tej sytuacji.

W wyznaczonych
przypadkiem kory-
tarzach p³yn¹ spo³eczno-
kulturowo okreœleni ludzie, ¿yj¹c
wprawdzie, lecz co to za ¿ycie?

A Ty trzymasz mnie za rêkê tak jak mil-
iony innych ludzi, w³aœnie teraz w
Argentynie wstaje nowy dzieñ.

I tak samo mam dwie rêce, dwie nogi i
nadziejê, ¿e bêdê odstaj¹cym punktem
na rozk³adzie  statystycznym  homo
sapiens sapiens.

Bo razem patrzymy w jutro, razem
tañczymy w dzisiaj - bycie tylko i a¿
cz³owiekiem to sens ¿ycia, wystarczy
spojrzeæ w oczy.

No.5
[Blümen gegen herbst]

Ach, czy¿ nie jest piêknie w sposób per-
spektywiczny zagrzebaæ siê in the coffin,
gdzie pieœni weselne p³ywaków
¿ó³tobrze¿ków roznosz¹ radoœæ wszem i
wobec? Czy¿ nie jest esencj¹ sensu
egzystencji dreptanie w rytmie marsza
pogrzebowego gdzieœ - hen - wœród pól,
po których ci¹gn¹ siê bataliony
snopowi¹za³ek myœli? I czy¿ nie jest
wartoœci¹ najwy¿sz¹ poszukiwanie
kwiatów pomiêdzy sznurowad³ami
transformatorów, œni¹cych beztroskie
wolty niczym rajskie ogrody?...

No.6
[Zmierzch / Distance in
Your eyes]

Czy próbowa³eœ kiedyœ walczyæ z
jesieni¹? Ci ze œródmieœcia jakoœ sobie
radz¹ - zalali ziemiê betonem, wiêc nic
nie rosn¹c nie usycha. Ja zaœ ostatnimi
czasy wyplewi³em ziemiê i zasadzi³em
na niej drzewa. Ich widok codzieñ rano
dawa³ mi wiele radoœci. Lecz tu nagle
chmury, deszcz i wtem liœcie w mym
ogrodzie po¿ó³k³y, a wiatr pozrywa³ je i
z ogromn¹ si³¹ sypn¹³ mi w oczy. I ju¿ ja
sam turlam siê, pêdzê wœród z¿ó³k³ych
liœci, rzucany o krawê¿nik, w ka³u¿e...
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Wewn¹trz
W pó³mroku dalekiego œwiat³a latarni
spogl¹dam teraz na moje drzewa - moje
kochane drzewa! - i czujê w sobie
wielkie zmêczenie...

Ledwo wyrwawszy siê ze szponów wia-
tru, wszed³em, by odpocz¹æ, pe³en
cichego smutku, do domu. Popatrzy³em
na liœcie zebrane wczoraj w parku, tak
wtedy ¿ywe, i... zwinê³y siê... usychaj¹...

Zaczê³a siê d³uga zima...

No.7 [Królestwo I]

Moje ma³e królestwo - w poezji, pro-
gramowaniu, literaturze, fizyce, muzyce
- tej melodycznej, a jak¿e! - z wielkimi
planami, marzeniami, rozleniwione i
niedba³e wobec dnia codziennego, na
ulicach profesorowie i natchnieni poeci,
na latarniach gdzieniegdzie kwiaty, a
gdzieniegdzie demony s¹du ostate-
cznego wieszaj¹ce nieboszczyka
ludzkoœci... Tak, to ono - niepokorne,
chaotyczne, tu ksiêstwo siê buntuje, tam
ho³dy wznosz¹... Nie³atwe jest rz¹dzenie
takim galimatiasem, nie³atwe...

Racz jednak przyj¹æ ten dar, o Pani,
siadaj¹c przy mnie na królewskim tronie,
gdzieœ wieczorem, w kuchni...

No.8 [Królestwo II]

Otom i ja - cesarstwo u progu wielkiego
konania; ale jeszcze nie czas umieraæ -
dopiero jutro, gdy mróz poranka zetnie
krew w ¿y³ach i oczy przemieni¹ siê w
bry³ki lodu, tak dobrze znane królowym
œniegu, ich saniom i reniferom, czêsto
odwiedzaj¹cym samotnych ch³opców w
butwiej¹cych pa³acach dziecinnych
marzeñ. Slogany drapie¿nych smutków,
religie wieczornych autobusów - to
wszystko siê przelewa, wlewa i wylewa
w stronniczoœci i niezapominajkach tak
dawno nie widzianych, ach... gdzie¿
zginê³o moje dzieciñstwo? 

A tu nauka, praca, obowi¹zki, intelekt,
emocje - madame, czy  mogê  siê
pobawiæ misiem? - gdzie jest mój
misio?! Gdzie siê rozpad³y kwiaty - piê-
ciolatka dusza? Nie mogê jej znaleŸæ
wœród ca³ek, tensorów, nie mogê jej
znaleŸæ - na d³u¿ej! nie na chwilê! - w
muzyce, ludziach... Gdzie siê

schowa³aœ? Gdzie? - Ju¿ dobrze, niech
bêdzie, przegra³em, ale wyjdŸ ju¿ z
ukrycia,   proszê - pobawimy siê w dom. 

A dom? - Szwankuj¹co-nienormalny jak
w horyzonty czasu zajrzeæ, gdzie jest
spokój, bezpieczeñstwo? - Gdzie mogê
siê schowaæ, a g³askanie nie wi¹¿e siê z
krzykiem za pó³ godziny? - Gdzie chcê
wróciæ? - Gdzie?! 

Lecz tu znowu rzeczy do zrobienia jutro,
sprawy, sprawy, sprawy, s³owa, s³owa,
s³owa, a tak chcia³bym po prostu byæ, po
prostu byæ szczêœliwym...

No.9
[Kulturkampf@XXI.com]

- Co ty tam znowu piszesz?

...By³o nas kilku, w³aœciwie kilkoro...
Grupa studentów nauk œcis³ych, którym
nieobce by³o zajmowanie siê sprawami
wykraczaj¹cymi poza ich dziedziny...
Cotygodniowe dyskusje w azjatyckiej
kawiarni na rogu Plater i Wilczej budzi³y
w nas wiele emocji i pobudza³y do
myœlenia... Nawet nie zauwa¿yliœmy, jak
z naszych rozmów powoli zaczê³a siê
krystalizowaæ nowa dyscyplina - analiza
rzeczywistoœci... Pierwsze próby
œcis³ych dowodów, wspó³zawodnictwo
w ich obalaniu... Potem pierwsze
powa¿ne osi¹gniêcia: twierdzenie
Górskiego, lemat Kleyffa, moje Drugie...
Im g³êbiej wchodziliœmy w rzeczywis-
toœæ, tym coraz bardziej mieliœmy poczu-
cie uciekaj¹cego czasu, przera¿aj¹cego
tempa w którym ewoluowa³a kultur-
osfera naszego gatunku, zaczêliœmy
odczuwaæ chorobliw¹ wrêcz potrzebê
dzia³ania... Za póŸno.

Joanna podesz³a do mojego fotela,
delikatnie dotknê³a d³oni¹ moich
w³osów...
- Kochanie... to nie ma sensu... przecie¿

wiesz...
- Wiem - odpowiedzia³em - ale nie mam

ju¿ innej drogi - nie ma ju¿ nadziei, ale
stare przyzwyczajenia pozosta³y,
mechanizm dalej dzia³a, choæ w³aœci-
ciel zbankrutowa³... Asiu... tak siê
bojê... przytul mnie...

- ChodŸ...

Pamiêtam jak dziœ - by³ to grudzieñ, ca³a

Warszawa zasypana
œ n i e g i e m ,
b³yszcz¹cym w
promieniach ostrego zimowego s³oñca.
Powoli dochodziliœmy do ca³okszta³tu,
jak j¹ nazwaliœmy, teorii dynamiki kultu-
ry. Nasze ustalenia pokrywa³y siê z
dostêpnymi danymi antropologicznymi i
socjologicznymi. Wtedy te¿ pad³ pomys³
- rzucony bodaj¿e przez Paw³a - jedno-
litego spisania i wydania tej teorii.
Pasjonowa³y nas zw³aszcza heurysty-
czne mo¿liwoœci modelu: pro-
gramowanie zmian w kulturze.
Rozentuzjazmowani snuliœmy wizje
poprawy sytuacji na œwiecie - przecie¿
wiêkszoœæ cierpieñ ludzi by³a wynikiem
pewnych uwarunkowañ kulturowych -
obiektywnie suma dóbr (tak¿e tych
emocjonalnych) na Ziemi podzielona
przez liczbê ludzi zawsze dawa³a wynik
zadowalaj¹cy, niestety tylko na papierze,
bo w praktyce dysproporcja pomiêdzy
szczêœliwoœci¹ garstek, a zdychaniem
tysiêcy i milionów, czy to w Afryce, czy
to w Azji, czy gdziekolwiek indziej, te¿
zawsze by³a faktem. A my mieliœmy pro-
jekt zmiany sytuacji...

- Rysiu...

Œwiat³o w zenicie i o¿y³ martwy czas
Miasto znów walczy ze swym cieniem

jeszcze raz
Bezw³ad i pró¿nia, szybkoœæ i sza³
Cel zosta³ gdzieœ za nami, ktoœ kiedyœ

go zna³

Przez wieki trwaliœmy lec¹c do przodu
jak bry³a sztywna, asymiluj¹c w
dzieciñstwie pewne szablony zachowañ,
myœli, jêzyka, przekazuj¹c je z czasem, z
nieznacznymi modyfikacjami, dalej.
Wraz z up³ywem czasu charakterysty-
czny okres pojawiania siê istotnych
innowacji kulturowych mala³.
Nazwaliœmy to przyspieszeniem
cywilizacyjnym. Ale nadal innowacje
kulturowe - czy by³ to nowy styl w liter-
aturze, czy wynalazek techniczny -
pojawia³y siê znienacka i ich wp³yw te¿
by³ przypadkowy - bezw³adna bry³a
naszej kultury ewoluuj¹c przypadkowo
lecia³a dalej do przodu, przekazywana
nastêpnym pokoleniom. Zaczê³y jednak
wy³aziæ niespójnoœci - sprzeczne religie,
sprzeczne sposoby na ¿ycie, w sumie:
sprzeczne systemy. I to sprzeczne nie
tylko pomiêdzy sob¹, ale i wewnêtrznie. 
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Wewn¹trz
Tempo ewolucji kultury ros³o
zatrwa¿aj¹co, a wraz z nim iloœæ bitów
istotnie nowych informacji otrzymy-
wanych codzieñ przez cz³owieka.
Ewolucyjnie wykszta³cone mechanizmy
pogoni za istotn¹ informacj¹ pcha³y
ludzi do jej bezkompromisowej asymi-
lacji, co po wynalezieniu i upowszech-
nieniu telewizji, a póŸniej internetu,
dawa³o bezprecedensowe efekty w
postaci tracenia, oczywiœcie przez tych,
którzy mieli ku temu mo¿liwoœæ, ponad
czterech godzin dziennie na trawienie
absolutnie niepotrzebnych do ¿ycia i
w³asnego rozwoju bitów. Lecz pomimo
tego kultura - choæ ju¿ powoli rw¹ca siê,
szargana w³asnymi niespójnoœciami i
konfliktami - ewoluowa³a nadal w
sposób niekontrolowany, przypadkowy
(pomijaj¹c nieœmia³e próby manipulacji
jêzykiem i danymi, czynione ju¿ system-
atycznie przez ca³y XX wiek, czy by³y to
pañstwa tzw. socjalistyczne, czy kapital-
istyczne, jeden pies), bezw³adnie
powielaj¹c siê z ograniczon¹ dok³adnoœ-
ci¹ w kolejnych pokoleniach... Ktoœ
kiedyœ musia³ to wreszcie zauwa¿yæ...

- Rysiu... Gdzie jesteœ?...

Miliony sprzecznych celów mieszaj¹ siê 
wci¹¿

Œwiat nakrêcanych lalek, zdarzenia i los
Prorocy krzycz¹ has³a, ¿ebracy siê 

œmiej¹
Bezduszne marionetki na wietrze siê 

chwiej¹

- O, tu jesteœ!... Czego s³uchasz?

Nie wiem co jest prawd¹ na krawêdzi snu
Nie wiem co jest snem na krawêdzi 

prawdy

- Znowu siê do³ujesz tymi klimatami?
Daj wreszcie spokój, nie mogliœcie prze-
cie¿ nic zrobiæ...
- Asiu...

Miasto i noc, miasto i szok
Miasto i noc...

[tekst kursyw¹ to fragmenty utworu 
“Na krawêdzi snu” grupy KSU]

No.10 [* * *]

Wi¹zki Tx*M’ów, które roztrzaskuj¹
moj¹ g³owê, aby upaœæ - ale nie: to

nieprawda - ja jestem ponad wszelkimi
refregiratorami, jestem ponad pochodn¹
cz¹stkow¹, moja myœl, mimo, i¿ zagu-
biona w nocy nieopanowanej matematy-
ki i s³aboœci dziecka zagubionego w
anonimowym t³umie, ¿yje. I choæ uœpi-
ona w braku czasu i mi³oœci, zbudzi siê
jednak kiedyœ - mo¿e ju¿ jutro? - i bêdzie
wtedy tañczyæ w parze ze s³oñcem,
które, czy to za chmurami, czy nie, to
zawsze mówi “niech ¿yje ¿ycie” g³osem
Ciebie, trzymaj¹cej mnie za rêkê - oby
kiedyœ, dziœ zima, ale bêdzie dobrze, ma
byæ.

No.11 [Donik¹d]

Kleista maŸ, utworzona przez mokry
œnieg przemieszany ze spalinami,
opada³a na ziemiê, czêœciowo konden-
suj¹c siê na mojej twarzy w szklist¹
pow³okê. “Jak to dobrze, ¿e tu jeszcze
nie trzeba nosiæ masek gazowych” -
pomyœla³em. Zielone œwiat³o: t³um wyle-
waj¹cy siê z poci¹gu pop³yn¹³ pasami,
jak ciecz lemingów. W tej samej chwili z
krawê¿nika ruszy³y dwie postacie -
sprzedawca gazet wskoczy³ miêdzy
samochody, zaœ kobieta smutnie
pchaj¹ca wózek z dzieckiem ruszy³a
wzd³u¿ kolumny dymi¹cych w oczeki-
waniu aut.

Ka¿dego ranka co osiem minut na
dworzec wje¿d¿a poci¹g. Z ka¿dego z
nich wychodz¹ setki ludzi. Co dwie min-
uty na pasach ko³o dworca zmieniaj¹ siê
œwiat³a i tych dwoje powtarza swój
niemy spektakl. Teatry s¹ niepotrzebne.
Dramat tej kobiety... 

Ja te¿ by³em tylko spiesz¹cym donik¹d
przechodniem, który czym prêdzej
odwróci³ g³owê. I nie ma rozgrzeszenia.

No.12 [Sorrow]

Surrealistyczne zwierciad³o mojej duszy
(duszy? jakiej duszy? o czym pan mówi?
proszê opuœciæ pojazd!) wykrzywia
hiperbolicznie ca³y œwiat, wraz z tym
œniegiem - œniegiem grudnia. My sorrow
thought: “Oh... where am I?” and started
to seek answer. Unfortunatelly... “I
understand procedure, I understand laws,
I understand rules and regulations, I
don’t understand sorrow” - broken eyes
are dying now on the floor, under blood-

ish axe of memory,
that they were glitter-
ing with love, just month
ago...

No.13 [To live is to die]

Kto wci¹¿ umiera za oczyma be³kotu stoi
przera¿enie wo³anie na ratunek krzyk
dziecka w mroku dnia samotnoœæ wy¿era
¿ycie ubezsensawia wszystko upadam
wci¹¿ ni¿ej i ni¿ej nie ma si³y w s³aboœci
potrzeba rêki ramienia z zewn¹trz jestem
tu sam w moim koszmarze ale¿ oczywiœ-
cie jakim koszmarze to tylko subiekty-
wne emocjonalne perypetie tak ale
tkwi¹c w œrodku nie jestem na zewn¹trz
i nie gram z w³asnej woli takim mnie
zrobi³ œwiat naprawdê próbowa³em wiele
razy coœ zmieniæ w ostatecznoœci
bezskutecznie maski nie lecz¹ samotnoœ-
ci czy nie rozumiecie czy nie rozumiesz
potrzebujê mi³oœci chcê kochaæ i byæ
kochany chcê dawaæ mogê dawaæ mam
co dawaæ ale nie mogê ¿yæ sam nie mam
oparcia w sobie po prostu nie mam ju¿
wiêcej si³y graæ w teatrzykach drugo-
planowych ¿e niby nauka ¿ycie
towarzyskie albo pieni¹dz albo cokol-
wiek wszystko to bzdura dodatki puste i
md³e a ja nie wiem co robiæ nie wiem jak
walczyæ o mi³oœæ nie wiem nie wiem nie
wiem co jutro...

No.14 [Neurastenia]

Pow³óczyste paj¹ki - nogi Dalego,
pow³óczyste ¿yrafy, ¿aby, nietoperze,
pow³óczyste œlimaki, wieloryby, degren-
golada s³owa pow³óczyste, degrengolada
s³owa czekolada, degrengolada s³owa
degrengolada... Rozpad! Rozpad!
Agonia! Atrofia! - Œlini¹cy siê starzec w
ciemnej uliczce nad ciep³ym jeszcze tru-
pem dziewczyny - he he he - zgnilizna,
robaki, intensywna ochrona przed próch-
nic¹/³upie¿em/Szatanem/z³odziejami.
Milczenie owieczek bo¿ych, które tylko
beee i meee w folwarku naszych
betonowych mieszkañ, tak jak bóstwo
Kaapi-Thaal ka¿e. Bezw³ad rozpêtanych
w produkcji nicoœci mózgów - naturo! ty
winnaœ naszym cierpieniom! - fiole-
towozielone ogniki p³on¹cych miast i
oczu, gdy kolejna wojna o Jak Zwykle
Coœ Bardzo Wa¿nego.  
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A tu jeszcze trochê kultu

naszej wspania³ej
umieraj¹cej
gazetki...

Oto wielka i oficjalna lista ludzi,
którzy kiedykolwiek napisali albo
narysowali coœ do Anytena (w kole-
jnoœci takiej, jaka wysz³a, czyli
¿adnej):

Marcin ¯ebrowski (Prezes), Pola,
Marcin Winiarek, Ania Winiarek,
Gosia Winiarek, Tereska
Szczepiñska, Kasia Wodyñska,
Mateusz Grydlik, Witek Za³oga,
Zbysiu, Marcin Malinowski (Vvd),
XDM, £ukasz Wiêch (Rambo), Ola
Sternik, Gosia Strójw¹s, Wojtek

Dzikowski (Dziko), Ania Zawadzka
(Anizet), Krzysiek Godowski
(Hanson), Nika Dybalska (Nikita),
Piotrek Traczyk (Traq), Janek
Zygowski, Krystian Lewecki
(Zwierzak), Krzysiek Sagan, £ukasz
Sawka (Sawek), Krysia ¯y¿yñska,
Magda Szlêdak, Basia Gburczyk,
£ukasz Wêc³awski (Szwajcar),
Sylwia Wojtasiewicz, Justyna Rydz,
Andrzej Mogie³a (£ysy), Kasia
Wysocka, Sylwia Golañska, Micha³
Drozd, Kuba Onufry Wojtaszczyk,
Maja Gawroñska, Magda
Sierakowska, Magda Rogowska,
Grzesiek Adamczewski, Marysia
Kendziorek, Krzyœ Smólski, Magda
Szleszyñska (Krótka), Przemek
Witrowy (Uczeñ Œtaszica),
Mam.Rott?, Przemek Rogowski
(Rogi Killer), Pebe, Eryk Kopczyñski
(Eryx), Janek Go³¹b, Agata

Kamiñska, Marta
Gawinek, Maciek
Rojek, Filip Kowalski,
Kuba Lorenc, Kuba Gromadzki,
Martyna Obarska, Micha³ Ml¹dzki,
Marta Kroczewska.

Z okazji cudownej œmierci gazetki
(nie ma to jak hobbystyczna ekster-
minacja) sk³adamy wam ¿yczenia
wszystkiego najlepszego i og³asza-
my Wielkie Rozdawnictwo Numerów
Archiwalnych: ka¿dy z Was mo¿e
przyjœæ do kogoœ z redakcji (sorry,
Grochu...) i sobie wzi¹æ od niego za
friko na wynos z numera archiwal-
nego, albo z ca³¹ krzynkie.
Oczywiœcie o ile (bacznoœæ)
Ostatniemu RedNaczowi I Zarazem
Wielkiemu Zabijaczowi Niewinnych I
Winnych Anytenów (spocznij) bêdzie
siê chcia³o...

Ale poza wojn¹ nie jest lepiej - strach
siedzi pod sufitami   podmiejskich
wieczornych poci¹gów, okrakiem na
jarzeniówkach... Mo¿ecie tak nie
gdakaæ? - Ale¿ tak, Milady, daj nam
tylko wiêcej chleba i igrzysk - trochê
mordu bliŸniego swojego - gdzieœ ze
dwanaœcie trupów na godzinê przez
dwadzieœcia cztery godziny, siedem dni
w tygodniu wliczone w cenê abonamen-
tu. Gdy zadzwonisz pod p³atny numer i
powiesz nam, kto wczoraj zabi³ wiêcej,
dostaniesz torebkê na g³owê wraz ze
sznurkiem i pami¹tkowym zdjêciem na
nagrobek.

Nagrobki, nagrobki
Kupuj¹ parobki
Te du¿e granitowe
I te ma³e lastrykowe

W 1990 roku granitowy nagrobek kosz-
towa³ 20.000.000 z³, natomiast las-
trykowy 8.000.000 z³. Ale lastryko
znacznie szybciej siê rozpada (pêka) od
granitu, wiêc kupowali je przewa¿nie
tylko ci, których nie by³o rzeczywiœcie
staæ na wiêcej, bowiem koszty pogrzebu
(czyli umieszczenia w glebie po¿eranego
przez mikroorganizmy zbioru t³uszczy,
bia³ek i wêglowodanów, które jeszcze
wczoraj g³aska³o po g³owie) i koszty
umieszczenia pokarmu w licznie

zjechanych z ca³ego kraju brzuchach tak
zwanych Krewnych, Inc. (nie ma to jak
sobie najpierw pop³akaæ oczyszczaj¹co,
a potem na¿reæ krzepi¹co) by³y wbrew
pozorom doœæ spore.

- Arystofanesie, nie s¹dzisz-li, i¿ las-
tryko jest poniek¹d estymat¹ efekty-
wnoœci egzystencji?

- Poczekaj, muszê sobie rzygn¹æ...

Tak wiêc,  jak widaæ,  solidne  kraty
oddziela³y nasze oczy i uszy od myœli. I
solidna przepaœæ oddziela³a nasze myœli
od czynów. I p³ywa³y w niej krokodylki
œpiewaj¹c: “hopsa sa, hopsa sa, lubimy
rolmopsa i heroinkê - dirgli dirgli dirgli
benc... k³iiii!”.

Ave Satan, morituri te existence.

No.15 [Noc]
w Zwardoniu

Od tylu lat walczê z ciemnoœci¹... Ci¹gle
przegrywam. Ma³e potyczki, drobne
starcia - daj¹ mi nadziejê...   Lecz
wszystkie bitwy s¹ przegrane, zawsze
pod koniec brzmi krzyk wrony w mroku
zapadaj¹cym nad pobojowiskiem mojej
duszy, sk¹panej we krwi nadziei, znów
ukrzy¿owanej, lecz wci¹¿ ¿ywej... A
mo¿e to nie nadzieja? Mo¿e to po prostu

s³aboœæ, nieumiejêt-
noœæ przerwania tego
tchn¹cego pustk¹
teatrzyku pora¿ek? Mo¿e nicoœæ i bezsil-
noœæ wci¹¿ dezintegruj¹ce me wnêtrze s¹
moim przeznaczeniem? Mo¿e moja
walka z nimi jest tylko b³azenad¹ sku-
lonego w k¹cie dziecka, p³aczem i
b³aganiem staraj¹cego siê uratowaæ od
kr¹¿¹cych pod sufitem koszmarów?...

Bojê siê ciemnoœci. I wiem, ¿e mogê z
ni¹ wygraæ tylko jednym - mi³oœci¹. Ale
dziœ muszê te¿ walczyæ o mi³oœæ... Nie
jestem w stanie prowadziæ walki na raz
na dwóch frontach. Przegrywam wiêc na
obydwu - a one wci¹¿ siê do siebie przy-
bli¿aj¹, nacieraj¹c na mnie z wewn¹trz i
od zewn¹trz. A pomiêdzy nimi jest mnie
coraz mniej i mniej...

Patrz¹c z wie¿y koœcielnej na p³on¹ce z
obu stron przedmieœcia ostatniego
mojego miasta, pytam siê nocy:
“Dlaczego?”.

Pozostaje ju¿ tylko p³acz...

Rysieq

Wewn¹trz
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Sreberko
Mowa jest srebrem, wiêc Wam, drodzy
czytelnicy, polecam to, co chcia³em tym
tekstem Wam powiedzieæ.

Milczenie zaœ z³otem, wiêc to, co
myœla³em i czu³em, i co z myœli i uczuæ
tych zawar³em w tym tekœcie, czyli
w³aœciwie ca³y tekst, dedykujê jedynej
osobie, która rozumie mnie, gdy milczê.
Jest cenniejsza ni¿ z³oto.

Spokojna tafla oceanu migota³a sre-
brzyœcie blaskiem srebrnego ksiê¿yca.
Srebrna Flota powoli p³ynê³a ku swemu
celowi. Srebrne ¿agle wisia³y w
bezruchu oczekuj¹c na najmniejszy pod-
much wiatru. Statki porusza³y siê tylko
dziêki sile wiose³, napêdzanych przez 40
tysiêcy œwistaków, 24 godziny na dobê
zawijaj¹cych sreberko w sreberko.
Karmione co 5 godzin   kanapkami
zawiniêtymi w sreberko, maj¹ wystar-
czaj¹co si³y, by powios³owaæ dok¹d
tylko ka¿e kapitan – z czterema srebrny-
mi orderami i jedn¹ srebrn¹ gwiazd¹.
Wios³uj¹ wiêc, przecinaj¹c srebrn¹ taflê.
P³yn¹ w stronê wy³aniaj¹cego siê
w³aœnie zza horyzontu s³oñca.

Tymczasem na Wyspie w komnacie
Nadwornego Lizusa usta³o chrapanie.
Mieszkaniec komnaty zerwa³ siê
gwa³townie z ³ó¿ka otoczonego
wyp³owia³ym srebrnym baldachimem.
Ochlapa³ twarz wod¹, której kropelki
migota³yby srebrzyœcie w powietrzu,
gdyby nie fakt, ¿e woda od czasu sre-
brnych godów króla nie by³a wymieni-
ana. Poniewa¿ spa³ w ubraniu (te¿ nie
zmienianym od srebrnych godów) nie
musia³ marnowaæ czasu na ubieranie siê,
tylko od razu pobieg³ do komnaty króla,
by jak zwykle byæ pierwszym kogo król
zobaczy po obudzeniu.

Król otworzy³ jedno oko i, jak zwykle,
zobaczy³ rozdziawion¹ w “cudnym”
uœmiechu gêbê Nadwornego Lizusa.
Chcia³ powiedzieæ, te¿ jak zwykle rano,
¿eby ta gêba zniknê³a raz na zawsze,
najlepiej pod toporem kata, ale (te¿ jak
zwykle) uda³o mu siê tylko zabulgotaæ.
Niestety biedakowi szósty podbródek tak
silnie œciska³ szczêki, ¿e od 10 lat
(swoich srebrnych godów, tak dla odmi-
any), nie móg³ otworzyæ ust. Od tego
czasu przyczepi³ siê do niego Lizus,
który wytarcie królewskich r¹k z
t³uszczem o jego w³osy b³êdnie uzna³ za

namaszczenie. Lizus oczywiœcie
wyt³umaczy³ wszystkim tê wielk¹ ³askê
króla, a w³adca nie zaprzeczy³ (bo nie
móg³) i tak ju¿ zosta³o. Oczywiœcie
codziennie król próbowa³ daæ wszystkim
do zrozumienia co chcia³by zrobiæ z
Lizusem, ale tamten wszystko t³umaczy³
na oznaki królewskiej ³aski. Tak by³o i
tym razem. Król z wysi³kiem podniós³
t³ust¹ ³apê i pukn¹³ w nos Lizusa. Tylko
pukn¹³, gdy¿ gdyby chcia³ uderzyæ,
musia³by siê zamachn¹æ, a zamachniêcie
siê rêk¹ króla wymaga³oby spalenia
chyba po³owy królewskiej tuszy i dlat-
ego Lizus by³ pukany to w jeden
policzek to w drugi. Lizus t³umaczy³ to
jako rozkaz do usuniêcia ze stanowiska i
œwiata kogoœ, a to z lewicy (lewy
policzek), a to z prawicy (prawy
policzek), gdy¿ pañstwo w którym rzecz
siê dzia³a by³o monarchi¹ konstytucyjn¹,
z  dobrze (do niedawna) funkcjonuj¹cym
parlamentem. I tak, z powodu dziwnych
znikniêæ pos³ów, trzeba by³o zmniejszyæ
dwukrotnie iloœæ mandatów w parlamen-
cie. A tego pamiêtnego poranka król
postanowi³ pukn¹æ Lizusa w nos, wiêc
ten mia³ problem z interpretacj¹. W
koñcu zrozumia³, albo tak mu siê
wydawa³o, i w przera¿aj¹co szybkim
tempie za³atwi³ usuniêcie marsza³ka
sejmu. Ju¿ nastêpnego dnia znaæ by³o
efekty: parlament siê rozpad³, nikt nie
chcia³ zostaæ pos³em, ludzie nie chcieli
g³osowaæ, bo po co, jak i tak znikn¹
wybrañcy. Tak wiêc szarawo-srebrzysta
eminencja dworu - Lizus - doprowadzi³
do wprowadzenia w Pañstwie monarchii
absolutnej. Bynajmniej nie oœwieconej,
bo PKP wy³¹czy³o telefony barkom i
samochody w zwi¹zku z tym nie lata³y,
wiêc w elektrowniach atomowych
zabrak³o wêgla1.

Ale wróæmy teraz do naszego bohatera,
do którego w³aœciwie jeszcze nie dos-
zliœmy, a który w miêdzyczasie...
W³aœciwie by³ w miêdzyczasie, nie
bardzo wiedzia³ co z sob¹ zrobiæ i czy
w³aœciwie istnia³. Doprowadzi³o go to do
depresji i postanowi³ pope³niæ
samobójstwo. Poniewa¿ jednak nie by³o
go teraz, ani wczeœniej, a tym bardziej
póŸniej, tylko gdzieœ pomiêdzy, trudno
by³o stwierdziæ czy powiod³o siê
samobójstwo, gdy¿ w danej CHWILI,
której nie by³o, nie mo¿na by³o stwierdz-
iæ czy ¿yje czy nie. I w tej niepewnoœci
pozostawiamy go tu by...

Powróciæ do czasu i
na nasz¹ Wyspê. A tutaj dop³ywa w³aœnie
Srebrna Flota i rozpoczyna szturm. Po
krótkiej walce król zosta³ zawiniêty w
sreberko i wywieziony z Wyspy. (W
pañstwie, sk¹d pochodzi Srebrna Flota,
znudzi³o siê œwistakowe Ÿród³o energii i
wybudowano pierwsz¹ elektrowniê ole-
jow¹ na œwiecie. Nie wiedziano tylko co
z ni¹ zrobiæ. Wyruszono wiêc na
poszukiwanie czegoœ, co mog³o byæ jej
paliwem, byæ dostatecznie t³uste. I tak
pierwszy monarcha absolutny w historii
Wyspy zapewni³ dostawy energii dla
ca³ego Srebrnego Pañstwa na najbli¿sze
20 lat.) Ostatni gest obronny króla
spowodowa³, ¿e spad³a mu korona,
spadaj¹c wprost na g³owê Lizusa. Mam
nadziejê drogi czytelniku, ¿e nie muszê
wyjaœniaæ jak zinterpretowa³ to Lizus.
Zreszt¹ na co ja liczê. A wiêc, tak wiêc
Lizus stwierdzi³, ¿e ostatni¹ wol¹ króla
by³o uczynienie go nastêpc¹ tronu. Jak
nietrudno siê domyœliæ, nastêpnego dnia
odby³a siê oficjalna koronacja: na tron
Wyspy wst¹pi³ Zepperus I.

Tymczasem w miêdzyczasie, gdzie czas
oczywiœcie p³yn¹co-stoi, nad g³ow¹
¿yj¹co-martwego bohatera wypad³a
superpozycja jakiegoœ czo³gu. Niestety
nie mo¿na by³o ustaliæ czy dowódca
czo³gu (odznaczony Srebrnym Orderem
Srebrnej Krwi) by³ winien czy nie, bo jak
mo¿na sprawdziæ winê kogoœ kto jest,
ale go nie ma, poza tym nie wiadomo
by³o i nie wiadomo nadal, czy bohater to
trup, czy nie. I teraz nie pozostaje nam
nic innego jak pozostawiæ obydwu
(dowódcê i bohatera) z ich problemami
natury egzystencjonalnej i przenieœæ siê
do prawdziwego bohatera tej opowieœci,
czyli:

Pch³y G¿eg¿ó³ki (ale Was zmyli³em z
tymi bohaterami, he, he), który w³aœnie
postanowi³ ugryŸæ psa. I, proszê pañst-
wa!, jakim cudownym wgryzem tego
dokona³! Proszê zwróciæ uwagê na trzeci
z¹b od lewej! Kunszt mistrza! A teraz
znowu zmy³a i okazuje siê, ¿e bohatera
tej opowieœci nie ma. Mo¿e...

Nasz Zepperus rz¹dzi³ g³upio przez 20
lat, po czym do brzegów Wyspy znów
przyp³ynê³a Srebrna Flota. Od razu pos-
zli po króla licz¹c na dobrze
wyhodowany okaz, a tu ledwo brzuszek
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Sreberko
widaæ. Zez³oœcili siê i œcieli ³eb
Zepperusowi, bo uznali go za z³y przy-
rost w ich hodowli t³uszczu. Na
nieszczêœcie dla pañstwa, król prze¿y³
jeszcze dwa tygodnie, po czym zmar³ z
g³odu, bo nie mia³ zêbów. Wiêkszoœæ
mieszkañców zala³a siê ze szczêœcia na
stypie po Zepperusie, pij¹c srebrnymi
szklankami, ze srebrnego królewskiego
serwisu, napój pana £yko. Otó¿ pan
£yko na zapleczu swojej farbiarni wyra-
bia³ ulubiony napój wyspiarzy. Musieli
go tylko szybko piæ, bo gdy £yko (w
barze £yknij Sobie) sprzedawa³ swój
eliksir bogów, zawsze wczeœniej siê
œciemnia³o...

A w miêdzyczasie, jak to w miêdzycza-
sie, nic siê nie dzia³o, a przynajmniej nikt
kto ¿yje w czasie tego nie zauwa¿y³.

Gdy ostatni z goœci £yknij Sobie zsun¹³
siê pod stó³ (zapewne w celu z³o¿enia
ho³du bogom podziemi, którzy musieli
mieæ zwi¹zek z magicznym zapleczem
farbiarni pana £yko, gdy¿ by³o ono w
jaskini), pan £yko, jak co noc, poszed³
do swej jaskini, aby wraz ze swymi
myszami planowaæ jak opanowaæ œwiat.
Od kilku miesiêcy pracuj¹ nad sk³adem
Mega Eliksiru.

Nasz bohater, który w³aœciwie nie jest
bohaterem, bo nic nie robi, marnuje
tylko czas, którego nie ma, za³amany
sw¹ obecn¹, miêdzyczasow¹ sytuacjê,
postanowi³ siê upiæ. Jednak na prze-
dostanie siê alkoholu do krwi potrzeba
czasu, a nasz bohater go nie mia³, wiêc
za³ama³ siê tak, ¿e a¿ nabi³ sobie guza na
tyle g³owy, uderzaj¹c o piêtê. Schowa³
wiêc srebrn¹ piersiówkê w kieszeñ i
poszed³ rozmawiaæ z czo³gist¹ o bezsen-
sie ich istnienia.

A wracaj¹c do miejsca, w którym czas
siê jeszcze porusza (niemrawo, coraz
wolniej, nied³ugo i tu zemrze znudzony
sw¹ bezsensown¹ egzystencj¹, ewentual-
nie sam siê zabije patrz¹c w lustro),
mo¿emy przyjrzeæ siê jak pan £yko
siêga po ostatni sk³adnik Eliksiru, skryty
pomiêdzy farb¹ srebrn¹ metaliczn¹, a
srebrn¹ matow¹. Sk³adnik trochê siê
wyrywa, gdy¿ s¹ to mysi wspó³pracown-
icy £yka. Farbio-karczmarz uzna³, ¿e
w³adz¹ lepiej siê nie dzieliæ, a tym
bardziej nie robiæ (jak uczy historia) tri-
umwiratu, wiêc po chwili wnêtrznoœci

myszek wrza³y wspólnie z reszt¹ kocich
i smoczych jêzyków, itd. Dopiero teraz
£yko móg³ przyjrzeæ siê swemu dzie³u,
w blasku œwiecy p³on¹cej w srebrnym
lichtarzyku. Tak! To by³o coœ. Smakuje
jak zwyk³y napój pana £yka, ale
dzia³anie ma piorunuj¹ce. Poszerza hory-
zonty mózgu, stawia wszystko w pe³nym
œwietle i powoduje, ¿e ¿ycie i jego sens
staje siê zrozumia³e. Cz³owiek, który
spo¿yje eliksir, gdy pojmie sens œwiata,
przyjmie, ¿e jedynym sensownym
dzia³aniem ludzkim jest zawijanie w sre-
berko (œwistaki jako istoty wy¿ej
rozwiniête zrozumia³y sens ¿ycia ju¿
wczeœniej). A pan £yko, wykupuj¹c
jeszcze dziœ Œwistak Incorporated sta³ siê
monopolist¹ importu sreberek! Ludzie
okrzykn¹ go w³adc¹, byleby dostarcza³
sreberka! Jeszcze tylko znaleŸæ sposób
na to, by upiæ wszystkich wyspiarzy...

Miêdzyczas. Godzina: gdzieœ pomiêdzy
t¹, a ka¿d¹ inn¹. Osoby: Bohater,
Czo³gista. Osoby dramatu: przyjd¹ za 5
minut, czyli nigdy. Czo³gista z bohaterem
prawie koñcz¹ kolorowanie czo³gu w sre-
brne kwiatki i motylki, gdy superpozycja
tego¿ wypada gdzieœ w Ob³oku
Magellana i nasi artyœci pozostaj¹ z
pêdzelkami zawieszonymi w powietrzu.
CZO£GISTA: (opuszczaj¹c pêdzel)
Kurde! Znikn¹³! A ja?!
BOHATER: (coœ mówi, ale my go nie
s³yszymy, bo to bardzo tajemniczy
bohater opowiadania)
CHOCHO£: Mnie tu nie ma! Ubieram
siê w com tam mam! Bêdê za 5 minut,
czyli nigdy!
ŒWISTAK: (zawija w sreberka) zawi-
jam, zawijam, zawijam,...
W¥GLIK: (machaj¹c weso³o ³apkami)
zabijam, zabijam, zabijam,...
CZAS: Mnie tu nie ma! Jestem z
Chocho³em na kawie!
CHOCHO£: To pomówienie! Ja siê
ubieram...
AUTOR: Ja tu jestem, jeszcze!
MÓZG AUTORA: A ja nie, he he. A ja
nie!
JAN: Kto mnie wzywa³, czego chcia³?
CHOCHO£: Wypierdalaj z mojej
piaskownicy! To moja kwestia!
JAN: (za³amany odrzuceniem przez
spo³eczeñstwo pope³nia samobójstwo)
T£UM: (patrz: Rysieq: “2001”)
KAZIMIERZ            TETMAJER: Lubiê,
kiedy œwistak...
ŒWISTAK: zabijam, zabijam, zabijam,...

(zabija 
K. Tetmajera ,
zawija go w sreberko i
wysy³a do Afganistanu jako racjê
¿ywnoœciow¹. Talibowie myœl¹, ¿e to
bomba i wybuchaj¹)
CZO£GISTA: (rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê)
A dajcie wy se wszyscy siana!
MÓZG AUTORA: Ja siê g³ównie z
niego sk³adam!
AUTOR: Wypraszam sobie (zabija mózg
i ¿yje krótko i nieszczêœliwie)
CHOCHO£: (patrz¹c przez s³omkê na
Czo³gistê) Ma racjê. A dajcie wy se
wszyscy siana!
T£UM: (rozrywa Chocho³a i daje sobie
nawzajem jego szcz¹tki)
DUCH CHOCHO£A: Edukacja w tym
kraju kiepska, s³omy od siana nie
odró¿niaj¹.
EGZORCYSTA: Ave Satana Belzebuba!
Zaraz, zaraz... nie ten psalm...
CZO£GISTA: (wracaj¹c z toalety)
Jeszcze tu jesteœcie?! A poszli won!
BOHATER: (znów nie s³yszalny)
AUTOR: Mój ci on! Mój!
BOHATER: (daje w mordê Autorowi)
AUTOR: OK! Zrozumia³em! Ju¿
idziemy.

Wróciwszy tutaj, gdzie jesteœmy, pomi-
mo uwierania dolnej wargi, jestem w
stanie stwierdziæ, ¿e Czas powiedzia³by
tu: “Jestem tu! Ale wola³bym nie”.
Nastêpnego poranka po pogrzebie króla
naród stwierdzi³, ¿e czas w demokraty-
cznych wyborach wybraæ nowego
tyrana. Mimo ogólnego bólu g³owy, lud-
noœæ dochodzi do wniosku, ¿e osob¹
która najlepiej potrafi zaspokoiæ jej
potrzeby i czyniæ szczêœliw¹ jest (oprócz
Elziry spod 6) pan £yko. I tak pan £yko,
bez ¿adnych krêtactw i eliksirów móg³
zostaæ królem. Jednak nie zosta³, gdy¿
powiesi³ siê na sznurze srebrnych pere³2
na swym zapleczu, tu¿ obok efektu swej
dzwudziestoletniej pracy i utraty dwóch
przyjació³.

CZO£GISTA: Poniewa¿ Autor sobie
poszed³, ja przejmujê w swoje rêce losy
bohatera tego opowiadania. (bierze w
rêce losy bohatera i idzie do siedziby
Lotto odebraæ nagrodê)
LOTTO: W miêdzyczasie nieczynne.
CZO£GISTA: A pies ci... (pali losy
Bohatera, Bohater zostaje skazany na
wieczn¹ tu³aczkê i ¿ycie bez przysz³oœci,
jeœli to vogóle mo¿liwe w miêdzyczasie)
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Sreberko
BOHATER: (jesteœmy na tyle blisko, ¿e
moglibyœmy go us³yszeæ, ale nic nie
mówi)
ŒWISTAK: (robi¹c to, co ka¿dy przyz-
woity œwistak robiæ powinien) zawijam,
zawijam, zawijam, zawijam, zawijam,
zabijam!

Na Wyspie panuje anarchia i przygnêbi-
enie. Anarchia bo nie ma króla, a
przygnêbienie gdy¿ nie znaleziono
przepisu na eliksir pana £yko. £yknij
Sobie upad³o. Farbiarnia upad³a.
Gospodarka siê wali. Pozosta³e przy
¿yciu grono mêdrców dziwi siê faktowi
wessania przez dziurê w bud¿ecie
czarnej dziury. Postanawiaj¹ doprowadz-
iæ do zakoñczenia z³ego okresu królest-
wa (w tê lub w tê). Trzeba wybraæ now¹
dynastiê rz¹dz¹c¹. Wszyscy mieszkañcy
stolicy (uprawnieni do g³osowania:
mê¿czyŸni w wieku powy¿ej 50 lat, z
podpisan¹ zgod¹ obydwojga rodziców)
mieli zebraæ siê na Srebrnym Dziedziñcu
i uzgodniæ formê wyborów. Skoñczy³o
siê tym, ¿e do w³adzy doszli £e³opy (bez
wyborów) bo krzyczeli najg³oœniej.

A w miêdzyczasie:
BOHATER: (znudzony gr¹ w szachy z
Czo³gist¹, która trwa³a by wieki, gdyby
nie brak czasu)  Po co mam coœ mówiæ?
I tak mnie nie us³yszycie. Przecie¿ nawet
teraz tylko czytacie.
CZO£GISTA: (wstaje i jak zwykle idzie
do toalety, po drodze poœlizgn¹³ siê na
Mózgu Autora) A fe! A to czyje? Kto nie
zd¹¿y³?
AUTOR: (wracaj¹c) Eee, to moje, ale ja
zd¹¿y³em, bo jestem!
CZO£GISTA: (oburzony) Jak mog³eœ
zd¹¿yæ, czyli “przyjœæ na czas”?!
Przecie¿ sam nas umieœci³eœ w miêdzy-
czasie, ty idioto! Skleroza ciê napad³a,
co? Za du¿o grzybków z tej œciany
zjad³eœ3, co? Ty vogóle spójrz na siebie!
Ty! Moim autorem?! Zabi³bym siê gdy-
bym móg³, gdybym nie mia³ siedmiu
nóg.
AUTOR: veni, vidi, morti (ca³kowicie
zrezygnowany pozostawia utwór swoje-
mu losowi i odchodzi)
ŒWISTAK: zawijam, zawijam, zawijam,
hej!

Kilka lat rz¹dów £e³opów doprowadzi³o
kraj do rozkwitu, ale na poziomie epoki
kamienia ³upanego. Oczywiœcie przy-
wódcy wyt³umaczyli ludziom, jakie¿ to

cudowne zmiany zasz³y w ich ¿yciu,
oraz ¿e mieszkanie w chlewie jest
zdrowsze ni¿ w lepiance. W pewnym
momencie (gdy rz¹d zachwala³ p³atki
œniadaniowe “Koziebobki”) ludzie jed-
nak zauwa¿yli, ¿e nawet za Zepperusa
by³o lepiej. Wezwali wiêc najlepszego
znanego im fachowca do rozwi¹zania
tego problemu (czyli do usuniêcia z
urzêdu). By³ to Larry Botter – wielokrot-
ny morderca, szanta¿ysta, dwulicowiec,
sadysta itp. – zawsze usprawiedliwiany
za ³adny uœmiech i dokonania z
dzieciñstwa. Otó¿ by³ on jedynym
mieszkañcem Wyspy, który kiedykol-
wiek wygra³ walkê i zabi³ kogoœ ze
Srebrnej Floty (by³o to te¿ pierwsze
zabójstwo na jego koncie). Bohaterski
ten niemowlak, doprowadzi³ do œmierci
z³ego najeŸdŸcy w sposób genialny w
swej prostocie – zgubi³ pieluszkê (gdy¿
puœci³a srebrna agrafka) na drodze
Srebrnego, który poœlizgn¹³ siê i upad³,
g³ow¹ uderzaj¹c o kant sto³u. I tak Larry
Botter zosta³ bohaterem narodowym. A
teraz w³aœnie naród znów go potrze-
bowa³. A teraz ja móg³bym zakoñczyæ
ten tekst i nie nudziæ Was wiêcej, ale lajf
iz brutal end ful of zasadzkas, wiêc
zaspokojê wasz¹ ciekawoœæ (o ile jest...)

A teraz skoñczê zaczynaæ zdania od “a
teraz” i wrócê do miêdzyczasu.
Poniewa¿ jestem Autorem, a ten jak
pamiêtacie, sobie stamt¹d poszed³, wiêc
wracam tam tylko duchem, jako niemy
obserwator faktów.

BOHATER: (poniewa¿ chce powiedzieæ
coœ wa¿nego do Czo³gisty, miejscowy
bóg odklika³ na pilocie MUTE)
Czo³gisto! Czy zdajesz sobie sprawê, co
los da³ nam w nasze rêce?!
CZO£GISTA: Spali³em los.
BOHATER: (nie zwracaj¹c na niego
uwagi) Los da³ nam siebie! Jeœli nie ma
Autora, to w naszych rêkach jest for-
mowanie tego œwiata. Nie ma dla nas ju¿
¿adnych ograniczeñ. My - treœæ - stal-
iœmy siê w³adc¹ formy. Mamy w rêku
moc kreacji i anihilacji, zarówno materii
jak i ¿ycia. Nie ograniczaj¹ nas ¿adne
wskazania formalne tamtego, eee...
“realnego” œwiata. Nasza myœl jest myœl¹
œwiata. Czy czujesz jak ten œwiat – miêk-
ka, bezkszta³tna glina – przemyka
miêdzy palcami, czekaj¹c a¿ go uformu-
jesz?
CZO£GISTA: Gówno czujê!

BOHATER: Tak!
Mo¿e  i masz racjê!
Mo¿e to i gówno! Ale to
ty mo¿esz ukszta³towaæ je w najdoskon-
alsz¹ rzeŸbê œwiata – Nowy Œwiat! Nie
tylko zewnêtrzny wygl¹d – by zach-
wyciæ gapiów, ty... my mo¿emy stworzyæ
ca³e wnêtrze Nowego Œwiata, jakim
gównem by ono nie by³o, bo to my
jesteœmy tym wnêtrzem!
CZO£GISTA: (udaj¹c zainteresowanie,
z ironi¹) A kto ci zajrzy do wnêtrza stol-
ca?! Przecie¿ zauwa¿¹, nawet na
najpiêkniejszej figurce, ¿e nie wziê³a siê
z g³owy.
BOHATER:  Ludzie zobacz¹, co bêd¹
chcieli i na to wp³ywu nie masz. A jeœli
uwa¿asz, ¿e myœl zamkn¹æ mo¿na tylko
w formie politycznie, etycznie, moralnie
i estetycznie poprawnej i ¿e w przeci-
wnym razie ta myœl nie bêdzie mia³a
pozytywnego, w ka¿dym rozumieniu
tego s³owa, wp³ywu na twórcê i odbior-
cê, to co robisz na tej kartce? Pomyœl
przynajmniej co siê sta³o! Staliœmy siê
wolni! Nie tylko mogê decydowaæ o
swoim ¿yciu, ale mogê je kreowaæ. Nie
czekaæ na nap³ywaj¹ce zdarzenia, które
wywo³aj¹ zero-jedynkowe pytanie –
skrêciæ w lewo czy w prawo?, zjeœæ to
czy nie?, prze¿yæ... itd., ale samemu
tworzyæ to zdarzenie i oczekiwaæ od
œwiata odpowiedzi z zakresu liczb
rzeczywistych, a samemu cieszyæ siê
w³adz¹ nad œwiatem urojonym. Pomyœl!
Wybiliœmy siê ze œwiata urojonego
cz³owieka, na którego ¿ycie nie
mieliœmy wp³ywu. On chcia³, kieruj¹c
naszym ¿yciem, wp³yn¹æ na myœli
innych. Teraz to my mamy ¿ycie. Dla nas
Miêdzyczas sta³ siê Czasem.
Przestaliœmy ¿yæ dla kartki, oceny kry-
tyków, a zaczêliœmy jak ludzie – ¿yæ dla
siebie, by móc siê dzieliæ siê ¿yciem
grupk¹ ludzi, których nazwaæ mo¿emy
przyjació³mi, kochanymi, itp. Mo¿emy
wykreowaæ to gówno tak, by wnêtrze
dosz³o do tych, o których myœleæ
bêdziemy tworz¹c je, a zewnêtrzny
wygl¹d trafia³ do ludzi. Mo¿e nawet
wywo³aæ u nich chêæ zajrzenia do œrod-
ka...
CZO£GISTA: (mniej ironicznie ni¿
wczeœniej) Ale ka³ to ka³ i ¿adna forma,
ani treœæ tego nie zmieni.
BOHATER: Nie? Przecie¿ ty jesteœ treœ-
ci¹ i form¹, alf¹ i omeg¹ tego gówna.
Przecie¿ od chwili, gdy twoje neurony, w
wyniku dziwnego niepowtarzalnego 
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Sreberko
po³¹czenia, stworzy³y twoj¹ œwiado-
moœæ, masz wybór – pozwoliæ siê for-
mowaæ – wyci¹gaj¹c rêce w oczekiwa-
niu, czy formowaæ – wyci¹gaj¹c rêce by
z³apaæ. Jeœli nie uwierzysz w to, to œwiat
dla ciebie pozostanie gównem; jak
uwierzysz – stanie siê ¿yciem. Sensem
¿ycia nie jest poszukiwanie (lub oczeki-
wanie) lepszego materia³u – jest nam
dany jeden, ale obracanie go w palcach
do koñca.
CZO£GISTA: (otwiera usta by spuen-
towaæ tê scenê, gdy¿ Zrozumia³, ale jego
superpozycja wypad³a tym razem w
Miêdzymiejscu)
BOHATER: (pozosta³ sam ze
Œwistakiem) Zawijaj brachu dalej w to
sreberko i czekaj na zmianê œwiata.
Mo¿e jednak jestem od ciebie m¹drze-
jszy maj¹c Wiarê. Wiarê w ¯ycie i Œwiat
lub w Kogokolwiek. (robi krok na przód
i opuszcza Miêdzyczas)

ŒWISTAK: (na chwilê jakby zwolni³
zawijanie, na sreberko spad³a s³ona kro-
pla, a po chwili proces wróci³ ju¿ do
zwyk³ego tempa) 

Bohater  nasz wyszed³ z Miêdzyczasu i
stan¹³ oko w oko z Larrym. Botter
zniszczy³ w³aœnie £e³opów, czytaj¹c
przez dwie godziny ksi¹¿ki wymagaj¹ce
myœlenia. W ten sposób stanêli naprze-
ciw siebie – Œmieræ za ¯ycia i
Odzyskane ¯ycie. Biedni wyspiarze po
dziœ dzieñ niesieni przeró¿nymi falami
myœli i uczuæ, przep³ywaj¹ od jednego
do drugiego.

KONIEC

Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, dziê-
ki którym pod koniec wielodniowego
procesu pisania tego tekstu uda³o mi siê
odzyskaæ, a nawet przewy¿szyæ, nastrój

jaki mia³em, gdy
w y m y œ l a ³ e m
pocz¹tek. Tylko dziêki
nim silniejsza fala popchnê³a mnie w
stronê samego siebie. I tylko dziêki nim
omijam wszelkie fale wsteczne i
pozostanê sob¹ przez d³ugi czas. Jestem
dumny mog¹c nazwaæ ich Przyjació³mi.

Groch

1 Wbrew pozorom to nie jest takie
bezsensowne. Spora czêœæ reaktora ato-
mowego to grafit. (Ale i tak nie radzê
traktowaæ w jakimkolwiek stopniu tego
tekstu jako fantastyczno-naukowego, co
najwy¿ej fantastycznego.)
2 Makuszyñski nie napisa³ tylko
“Awantury o Basiê”. Radzê poszperaæ.
Has³o “Per³y i wieprze”.
3 patrz:
“Spl¹tanie”.

Spl¹tanie
Dedykowane Zuzi i Rysiowi, których
mia³em przyjemnoœæ spotkaæ niegdyœ na
wyk³adzie o spl¹taniu kota z m³otkiem,
czyli o fizyce kwantowej dla ubogich.

System mi siê zawiesi³. Resztki mózgu
le¿a³y na pod³odze. Wraz ze swymi
ceg³ami pod¹¿y³em w kierunku czarnej
dziury. Mój mózg ju¿ zgin¹³, a serce
pragnê³o œmierci. Ci¹gnê³o mnie do tej
przeroœniêtej gwiazdy coœ wiêcej ni¿ si³a
grawitacji. Horyzont zdarzeñ by³ ju¿ na
Bankowym. Gdy go min¹³em, poczu³em
jak wyrwa³o mi moje ceg³y z r¹k.
Dopiero wtedy poczu³em, ¿e coœ
straci³em. Uœmiech znikn¹³ z mojej
twarzy.

Obudzi³em siê  z letargu. Wizja znów
musia³a byæ gwa³towna. Poczu³em to po
zbyt mocno zaciœniêtym kaftanie.

W celi nie by³o nikogo. Wsta³em i pod-
szed³em do okna. Widaæ by³o bramê. Tê,
któr¹ go wwieŸli w dniu gdy
wyparowa³em. Mia³ pecha. Sta³ za
blisko. Nawdycha³ siê za wiele mnie. Z
pocz¹tku w jednym ciele by³o nam cias-
no. Ale doszliœmy do porozumienia. Noc
nale¿a³a do mnie. I teraz, by spe³niæ
powo³anie swych imienników, co noc w
celi zgryzam resztki farby i grzyba ze
œcian... i mam wizje...

Ten dŸwiêk. Sk¹dœ go znam. Kojarzy mi
siê z parkiem, spacerem z Ni¹... Nie, to
ju¿ nie moje. Teraz jestem wampirem
spijaj¹cym ¿ycie z nieszczêœnika,
którego do koñca ¿ycia uwiêzi³em w tej
celi. A za co? Za splot kilku marnych
s³ów, który u ludzi zwie siê
wypowiedzi¹, a u mnie be³kotem waria-

ta. I tak jak wampir
muszê kryæ siê przed
s³oñcem. Tym S³oñcem, którego blask-
iem liczy³em cieszyæ siê, a¿ do ostat-
niego mrugniêcia powiek. S£OÑCE!
Tak, to ono jest sprawc¹ tego dŸwiêku.
To œpiew ptaków szczêœliwych, ¿e
do¿y³y kolejnego wschodu. To œpiew w
którego nutê moja dusza ju¿ nie
zaœpiewa... S³oñce! To znaczy dzieñ!
Mój czas siê koñczy! Nie chcê! Jeszcze
minutkê. Chcê wyjrzeæ przez okno...  na
s³oñce. Nie, proszê. Po co panu ta
strzykawka?! Ja chcê myœleæ, widzieæ,
czuæ... kochaæ.... NIE! Aaaa!...lub
wyparowaæ do konnnnnnnnn...

Konrad “Groch” Grochowski

Coœ
W sercu obumar³ej duszy, wœród kleistej mazi myœli, zap³onê³a iskra. Cia³o nie potrafi³o zinterpretowaæ
bij¹cego od niej ciep³a. W koñcu, gdy ca³e wnêtrze smolistej cieczy zap³onê³o, umys³ poj¹³. To by³a idea.
Ogrzewa³a cia³o od wnêtrza, da³a mu energiê jakiej jeszcze nigdy nie czu³. Móg³ dokonaæ wszystkiego o czym
tylko marzy³. Jednak jemu starczy³o tylko rozkoszowanie siê swoj¹ si³¹. I sta³ tak naprzeciw wrót do szczêœcia, a w jego 
szklistych, rozmarzonych oczach odbija³ siê weso³y p³omieñ. Potem ¿ar. A na koniec zosta³y tylko szkliste oczy. Z chwil¹ gdy
ostatnia myœl zgas³a, on zgas³ tak¿e. Jego szansa wyparowa³a jak p³omieñ zdmuchniêtej œwieczki. Zosta³ tylko sw¹d przegranej.
Ale on go nie czu³. Sp³on¹³ ca³y. Sta³a tam tylko niema forma po cz³owieku, dzieñ w dzieñ wype³niaj¹ca harmonogram: wstaæ,
jeœæ, spaæ. I bêdzie tam tak sta³a, dopóki ostatni kornik siê ni¹ nie naje.

Groch
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“Przeminê³o z fal¹ uderzeniow¹”...
Micha³owi Fataliœcie, bo zawsze gdy

fatalizuje przypomina mi, ¿e w moim
rozumieniu œwiata nie  warto    byæ
fatalist¹. (wbrew pozorom ta dedykacja
jest jak najbardziej pozytywna)

[godz. 0:00]
...naprawdê mi siê nie podoba³o, wiêc z

luboœci¹ przerwa³em czytanie przygód
Szkielet O’Hary, by podrapaæ siê po
lewej brodawce na górnej wypustce,
przy trzeciej rêce. Niestety musia³em
wróciæ do lektury, gdy¿ by³a ona
obowi¹zkowa jako pierwszy melodramat
ery postnuklearnej. Pierwszy i jak na
razie jedyny. Pewnie tylko dlatego
obowi¹zkowy, bo osobiœcie uwa¿am, ¿e
autorce / autorowi (to jedno z tych ludzi,
którym promieniowanie zniszczy³o... no
wiecie, ten tego) przemin¹³ z fal¹
uderzeniow¹ mózg (nie mówi¹c o
organach opisanych w  poprzednim
nawiasie). Jednak poczucie obowi¹zku
doprowadzi³o mnie do koñca rozdzia³u.
Poczucie obowi¹zku by³o jednak s³absze
od koniecznoœci zachowania mózgu w
czterech kawa³kach. Poszed³em siê wiêc
przewietrzyæ, wczeœniej szczelnie
zamykaj¹c ksi¹¿kê – tak na wszelki
wypadek. Pierwszy dobry ³yk tlenku
azotu przywróci³ mnie do normalnego
œwiata. Postanowi³em siê przejœæ. Id¹c
ulicami Warszawy (choæ ciê¿ko by³o
stwierdziæ ró¿nicê miêdzy ulic¹ a
wie¿owcem) i potykaj¹c siê co trochê o
jakieœ od³amki budynków dotar³em na
Starówkê (omijaj¹c Park, oczywiœcie, bo
odk¹d widzia³em wybiegaj¹ce stamt¹d
drzewo, na którym bawi³em siê w
dzieciñstwie, ogarnia³o mnie dziwne
uczucie (nie strach bynajmniej!) na myœl
o przejœciu przez Park). Szwenda³em siê
po gruzach, odtwarzaj¹c w myœlach
uk³ad ulic, takie ma³e æwiczenie dla
pamiêci. Zamyœli³em siê tak bardzo, ¿e
nie zauwa¿y³em nawet jak dotar³em na
Bednarsk¹. Uœwiadomi³o mnie o tym
uczucie zje¿d¿ania w dó³, po du¿ej stro-
miŸnie, z niebagateln¹ prêdkoœci¹.
Zapomnia³em, ¿e Skarpa poczê³a siê
osuwaæ i jest trochê bardziej stroma. Od
niechybnej œmierci w bajorze
wype³nionym “wod¹” wiœlan¹, le¿¹cym
w leju u podnó¿a Skarpy, uratowa³ mnie
wielki metalowy palec. Tak, to brzmi
dziwnie i mnie te¿ zdziwi³o, szczególnie,
¿e po bli¿szych oglêdzinach okaza³ siê
byæ palcem ze Statuy Wolnoœci. Po
g³êbszym zastanowieniu doszed³em jed-

nak do wniosku, ¿e przy odpowiednim
czasoprzestrzennym uk³adzie eksplozji
móg³ on dotrzeæ a¿ tutaj. Poniewa¿
zawsze lubi³em zagadnienia fizyczne, a
to by³o szczególnie ciekawe, nawet nie
zauwa¿y³em, ¿e tak id¹c na pamiêæ
trafi³em do Parku.

[godz. 0:40. Muszê iœæ spaæ, bo jut... dziœ
jestem umówiony z Magd¹. Na Starówce.
Pójdê przez Park.]

[godz. 0:45. Piszê jednak dalej. Wena to
wena.]

Zorientowa³em siê gdzie jestem
dopiero stoj¹c w œrodku Parku. Wracaæ
nie by³o sensu, wiêc poszed³em naprzód.
Poniewa¿ mój umys³ by³ wci¹¿ zm¹cony
tras¹ Nowy Jork – Warszawa przez oba
bieguny, oraz zalany adrenalin¹ (dziwne,
ale nie zmutowan¹) niewiele pamiêtam z
tej wizyty. Pewien jestem tylko, ¿e drze-
wa okaza³y siê o wiele przyjaŸniejsze ni¿
siê mi wydawa³o. Na nastêpny dzieñ
umówi³em siê z nimi na partiê szachów,
a z kilkoma krzakami na bierki (muszê
æwiczyæ zrêcznoœæ trzeciej rêki). Kiedy
dotar³em w koñcu do domu jak zwykle
na ³aweczce, na ma³ym placyku zabaw
siedzia³a ma³a grupka. Im to dobrze: czy
to deszcz, czy œnieg, czy fala
uderzeniowa, faceci siedz¹ na ³awce i
kln¹, a  dziewczêta  przy nich    siê
wdziêcz¹ i rechocz¹, ewentualnie
próbuj¹ przebiæ ich bluzgi. Jedyne co  siê
w ostatnim czasie zmienia, to ich wygl¹d
zewnêtrzny. Wyros³o im trochê wiêcej
koñczyn. Ale dziœ przyjrza³em im siê
lepiej i przesta³em im zazdroœciæ.
Zauwa¿y³em, ¿e coraz trudniej odró¿niæ
Wdziêcz¹ce od Kln¹cych. Zamieniaj¹ siê
w jednolit¹, bezkszta³tn¹, rechocz¹c¹
galaretê. Im bardziej galaretowiej¹, tym
bardziej ich nigdy nie u¿ywany mózg
rozpuszcza siê, a oni robi¹ siê weselsi,
wiêc bardziej galaretowiej¹ i ko³o siê
zamyka. Nied³ugo stan¹ siê jedn¹ wielk¹
kluch¹, przeroœniêtym pantofelkiem.
Bo¿e! Jak to dobrze po ciê¿kim dniu
podbudowaæ siê optymistyczn¹ wizj¹.
Zastanowi³o mnie tylko, gdzie ta klucha
bêdzie mieszkaæ. Chyba codziennie u
innego swego sk³adnika. Brr... to
oznacza, ¿e czasem wpe³Ÿnie na moj¹
klatkê. Byleby nie zosta³o po niej wiele
œluzu. Ale nale¿y siê Wam odpowiedŸ na
pytanie dlaczego napisa³em o klatce,
skoro wczeœniej o gruzach. Otó¿ mój
blok to dobra socrealistyczna robota lat
piêædziesi¹tych – wielkie kolumny i
pó³metrowej gruboœci œciany (œrednia z

przedzia³u 1 ceg³a – 2
metry). I wytrzyma³.
Metro siê zawali³o, a on
wytrzyma³ (przepraszam! W metrze
wytrzyma³y drzwi przeciwatomowe).
Kiedy w koñcu wzi¹³em do rêki
“Przemin¹³o z fal¹ uderzeniow¹”,
zda³em sobie sprawê z tego, jak bardzo
jestem zmêczony, wiêc zostawiwszy oko
otwarte tylko na podczerwieñ,
poszed³em spaæ.

[Ju¿ 1:00, a ja nie chcê siê spóŸniæ do
Magdy, bo po drodze jeszcze czeka mnie par-
tia szachów z klonem. Nie! Zaraz! Ja o tym
tylko piszê! Aaa! Czujê utratê w³asnej
osobowoœci. Lepiej pójdê spaæ. Zreszt¹ rêka
mnie boli od pisania, powieki wa¿¹ tonê, a jeœli
spóŸniê siê godzinê, to Magda mo¿e mnie nie
zabije, ale chyba sobie pójdzie. No, od³ó¿ w
koñcu ten d³ugopis. Spaæ!]

[22:30 Dziêki ró¿nym cudownym zjawiskom
uda³o mi nie spóŸniæ i nawet wróciæ, ale ju¿ nie
przez Park. Nie mam si³y robiæ matmy, wiêc
bêdê pisa³. No to zaczynamy.]

Moje oko na podczerwieñ zosta³o rano
mocno pobudzone (zreszt¹ jak zwykle)
przez przemarsz protestantów z pochod-
niami przeciw wspó³istnieniu ich - nor-
malnych - i mutantów na jednej Ziemi.
Biedacy chyba dawno lustra nie widzieli.
Z radosnymi okrzykami zatrzymali siê
na skwerku po drugiej stronie ulicy.
Spotkali tam na ³awce œpi¹cego niezmu-
towanego. Facet mia³ szczêœcie. Dobre
tanie polskie wino zapewnia³o mu b³ogi
sen praktycznie codziennie. Po prostu
przespa³ falê uderzeniow¹ i mutacjê.
Radosne okrzyki t³umu te¿ nie zrobi³y na
nim wra¿enia. Uœmiechn¹³ siê tylko
b³ogo i mocniej przytuli³ butelkê do pier-
si. Jakiœ obudzony krzak pocz¹³ krzyczeæ
na ludzi, by sobie poszli i nie budzili
ca³ego parku. T³um entuzjastycznie
rzuci³ siê z pochodniami na krzak. Po
rytualnym oczyszczeniu ogniem krzaka
z mutacji i rozsypaniu popio³ów na
cztery wiatry, przewodnicz¹cy tego zgro-
madzenia wyg³osi³ przepiêkn¹ mowê na
temat roli ich ugrupowania w cywili-
zowanym œwiecie i ich humanitarnych
celach. Swoj¹ drog¹, przewodnicz¹cy
chyba najd³u¿ej nie patrzy³ w lustro.
Przys³uchuj¹c siê jego oracjom
zd¹¿y³em siê ubraæ i sp³ukaæ co wiêksze
bakterie HClem. Staraj¹c siê nie myœleæ
o krzaku, uda³em siê na partyjkê
szachów.

[Ble! Mój mózg chce chwilkê odpocz¹æ.
Spakujê siê na jutro i piszê dalej]
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“Przeminê³o z fal¹ uderzeniow¹”...
[23:15. Dobra, chcê dziœ jeszcze poczytaæ

coœ (dla przyjemnoœci), wiêc napiszê tylko o
tym, co chcia³em napisaæ siadaj¹c do tego
zeszytu]

Wychodz¹c zaobserwowa³em ciekawe
zjawisko. Po pierwsze: przysz³a klucha
siedzia³a na zewn¹trz, gdy by³o jasno. Po
drugie: przesiad³a siê na ³awkê bli¿ej
piaskownicy. Doszed³em do wniosku, ¿e
nie muszê ju¿ baæ siê œluzu na klatce.
Przysz³a klucha bêdzie tu najwyraŸniej
siedzieæ przez 24 godziny na dobê. To
mi³e. Szczególnie, ¿e ³awka przy
piaskownicy jest dalej. Jeœli ktoœ zas-
tanawia siê, czemu siê przesiedli, to
niech przypomni sobie, ¿e niektóre pier-
wotniaki (bodaj¿e ameba) wykazuj¹
chemotaksjê kwasow¹ dodatni¹, czyli
pe³zn¹ do kwasu. A wiecie: przez 17 lat
moich obserwacji wspomniana
wczeœniej piaskownica s³u¿y³a tylko za
kuwetê dla wszystkich psiórków z okoli-
cy, wiêc sami rozumiecie. Tak vogóle to
poczu³em siê winny nazywaj¹c galaretê
pantofelkiem. Przecie¿ on mia³ fototak-
sjê, a poza tym galareta od razu powinna
kojarzyæ siê z nibynó¿kami. Ech, nigdy
nie by³em dobry z biologii, biedny mat –
fiz. To mo¿e ja umówi³em siê na te
szachy z dêbem, a nie z klonem? Tak czy
siak, wola³em siê poœpieszyæ, bo przez
obserwacjê tej kolonii pierwotniaków
straci³em du¿o czasu. Szybkim marszem,
z podskokiem na ogonie, pod¹¿y³em do
Parku.

[23:30. Czy naszemu bohaterowi uda siê
tam dojœæ? Czy wygra w szachy? Ile wynosi
logarytm o podstawie 1999! z pierwiastka
stopnia -2/3 z –2? Na niektóre z tych pytañ
odpowiem Ci, drogi zeszycie, przy nastêpnym
pisaniu. Czas zjeœæ kolacjê]

[23:20. Liczy³em, ¿e dziœ napiszê coœ w
dzieñ. Ale niestety. I
tak jest wczeœnie.
Nie przed³u¿am
wiêc]

W parku,
niestety, nie
zasta³em mojego
partnera do gry.
Okoliczne krzaki
twierdzi³y, ¿e
przez noc bardzo
rozwinê³y mu siê
miêœnie, podobno
kosztem mózgu.
Dziœ rano
odezwa³ siê w
klonie zew natury
i pobieg³ polowaæ
na gepardy.

Zrobi³o mi siê trochê smutno. Widaæ
roœlinom nie by³a pisana inteligencja.
Nie przeszkadza³o mi to jednak graæ z
nimi pó³ dnia w bierki. Po po³udniu
znów odezwa³o siê poczucie obowi¹zku
i wróci³em czytaæ “Przeminê³o fal¹
uderzeniow¹”. Musia³em to przeczytaæ.
Jutro trzeba bêdzie iœæ do szko³y.

[Tak, rozumiem ból mojego bohatera, jed-
nak nie przerwê pisania i doprowadzê jego
tragiczne losy do koñca]

W szkole, oprócz (o dziwo)
znudzenia, pojawi³o siê we mnie nowe
uczucie. By³a to chêæ wybiegniêcia na
zewn¹trz i wydania z siebie donoœnego
krzyku. Na szczêœcie w szkole nie by³o
ju¿ wewn¹trz i zewn¹trz. Ale gdy podob-
ne uczucie dopad³o mnie na matmie,
pocz¹³em siê zastanawiaæ. Znudzenie
wyt³umaczy³em tym, ¿e lekcjê
prowadzi³a biedna istota, która chcia³a
zakoñczyæ sw¹ edukacjê niezale¿nie od
sytuacji na œwiecie (zreszt¹ jak ci
wszyscy, którzy tu zostali, po to chyba
tylko, by nie zg³upieæ i mieæ co robiæ), a
resztê odczuæ uzna³em za efekty
uboczne. Jednak, gdy sytuacja
powtórzy³a siê na fizyce, poczu³em siê
powa¿nie zaniepokojony. Szczególnie,
¿e do³¹czy³o siê do tego wszystkiego
pragnienie z³apania dwóch cegie³ i
t³uczenia ich o siebie. Ze szko³y
wyszed³em, delikatnie rzecz ujmuj¹c,
wytr¹cony z równowagi. Gdy na ulicy
spotka³em ludzi, s³uchaj¹cych wywodu
jakiejœ kobiety o biosyntezie
termoj¹drowej w ludzkim mózgu*,
poczu³em siê totalnie zagubiony i
w³aœciwie biegiem pod¹¿y³em ku swym
rodzinnym stronom, by tam szukaæ

w y t c h n i e n i a .
Poniewa¿ potrze-
bowa³em jakiegoœ
towarzystwa z IQ > 0, uda³em siê do
parku. Tam panowa³a jednak ca³kowita
anarchia, a roœliny sta³y siê nie tyle co
drapie¿ne, ale bezsensownie agresywne.
Drzwi zatrzasn¹³em z sercem w gardle.
Trzês¹cymi siê rêkoma ³apa³em siê
czegokolwiek, co odwróci³oby moj¹
uwagê od œwiata i pobudza³o do myœle-
nia (ksi¹¿ek, krzy¿ówek, nawet pracy

domowej). Jednak
bezskutecznie. Moje oczy

wci¹¿ same kierowa³y siê
na dwie ceg³y le¿¹ce na para-

pecie. W koñcu, nie
wiedz¹c co robiê,
wsta³em i zacz¹³em

zbli¿aæ siê do nich z
wyci¹gniêtymi rêko-
ma i uczuciem b³ogoœci

na sercu. Gdy stukn¹³em
nimi pierwszy raz,
uœmiechn¹³em siê i
poczu³em jak nosem, na
pod³ogê, skapuje mi reszt-
ka mózgu...

W centrum miasta,
po wielowiekowej nieobecnoœci na
Ziemi, pojawi³ siê monolit. Od kilku
ostatnich godzin zbiera³ dane.  By³ dziœ
czarniejszy, ni¿ gdy pierwszy raz zawita³
na B³êkitnej Planecie. Po dokonaniu
ostatniego rachunku, pocz¹³ czernieæ
wci¹¿ bardziej i bardziej. Kilka
cz³ekokszta³tnych stworów spojrza³o siê
na niego, trzymaj¹c kamienie w rêkach, z
nadziej¹ w oczach. On jednak pociem-
nia³ jeszcze bardziej, przekraczaj¹c
nawet granicê czerni. Po chwili wszystko
w okolicy poczê³o czernieæ, a stwory
poczu³y wielk¹ si³ê wpychaj¹c¹ je do
wnêtrz ciemnoœci...

[23:57 Finito. Jestem z siebie dumny. Mo¿e
nie odda³em wszystkich uczuæ
towarzysz¹cych mi przy pisaniu ostatniego
akapitu (który jest swoistym ho³dem
sk³adanym Arthurowi C. Clarkowi), ale pod-
nios³y mi one nieŸle poziom adrenaliny. Wizja
czarnej dziury w centrum miasta by³a fajna!
Chyba coœ jeszcze napiszê, ale tego nie
przeczytacie... Dziêkujê za uwagê]

Groch

* z³¹czone i ciut przekszta³cone auten-
tyczne wypowiedzi jednej ze s³uchaczek
Festiwalu Nauki – przyp. autora
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Outro
Cze!

Nareszcie mogê sobie pozwoliæ na
napisanie outra. Tak. Anyten Mlek
(1999-2002) przestaje istnieæ. Ale nie
p³aczcie, bracia i siostry. Jest przysz³oœæ
przed nami. Przynajmniej tak g³osz¹
oficjalne Ÿród³a.

Kiedy, jesieni¹ 1999 roku, zak³ada³em
Anytena, mia³em zamierzenie
stworzenia platformy (bez skojarzeñ), na
której mogliby siê skrystalizowaæ i skon-
solidowaæ ludzie przedstawiaj¹cy sob¹
coœ. No i tchn¹æ w resztê “klimê”.
Gazetka powstawa³a pod has³em robi-
enia psychodelu, ale chodzi³o (przynajm-
niej mi) o wiêcej - reanimacjê klimatu,
którego zwa³em niegdyœ “klimatem mat-
exu”. Chodzi o inteligentne i niezale¿ne,
a przy tym przepe³nione chêci¹ ¿ycia i
inwencj¹ twórcz¹ wspó³bytowanie.
Trudno to zdefiniowaæ. To trzeba czuæ. I
w³aœnie to poczucie chcia³em (pod
ówczas pó³œwiadomie) zaaplikowaæ
ludziom. Wysz³o œrednio. To znaczy: i
wysz³o i nie wysz³o. Pojawi³y siê i
zab³ys³y w okolicach Anytena pewne
osobowoœci, o których przedtem szerzej
nie wiedziano, ja nie wiedzia³em. Wiem
te¿, ¿e niektórym Anyten da³ trochê
spraw wartoœciowych. I fajnie. Ale jeden
z g³ównych celów - sformowanie grupy -
nie zosta³ zrealizowany. Có¿. Bywa.

Mia³em kiedyœ tak¹ teoriê, ¿e kolejne
roczniki w Hoffmanowej przedstawiaj¹
sob¹, statystycznie rzecz bior¹c, coraz
wiêcej szarzyzny i przeciêtniactwa. Tak
s¹dzi³em jeszcze w 1999. Ale tak nie jest.
(Chyba?). Ostatnimi czasy okaza³o siê za
to, ¿e s¹ w Hoffmanowej twórcze ekipy
nijak nie zwi¹zane z Anytenem. Wiêc
misja bycia p³aszczyzn¹ integruj¹c¹
ludzi reprezentuj¹cych sob¹ coœ
ubezsensowi³a siê. S¹ w szkole ludzie (z
niektórymi z nich jestem bli¿ej
zwi¹zany, wiêc zarêczam) którzy œwiet-
nie pisz¹, ale ich twórczoœæ kr¹¿y w
krêgu krewnych-i-znajomych-królika, a
o publikacji w AM nawet nie myœleli. W
tym samym czasie okaza³o siê, po odejœ-
ciu rocznika matura’2001, ¿e grono
pisz¹cych do Anytena znacznie siê
zmniejszy³o.

No to po co dalej to ci¹gn¹æ? - ostatnia
ekipa redaktorów, czyli samotny Grochu
(bo ja jestem tylko szar¹ eminencj¹ o
zaciêciu pseudodemiurgowskim) ma
inne ciekawe zajêcia i pomys³y.

Uwa¿am Anytena za - wprawdzie nie

pe³ny, ale jednak - sukces. Pomijaj¹c
jakieœ tam badziewia, pt. bycie najd³u¿ej
wydawan¹ z istniej¹cych kiedykolwiek
w Hoffmanowej gazetek, czy te¿ jakieœ
tam nagrody w jakimœ tam konkursie
gazetek. O.

No i nauczy³em siê freestyle’owaæ w
Wordzie, a Grochu w Quarku.

Tyle tematem podsumowañ. Ale to
jeszcze nie  koniec tego outra. Nareszcie
bowiem Anyten przedstawia zawartoœæ
na - mniemam samouwielbieñczo -
wysokim intelektualno-artystycznym
poziomie, z minimaln¹ iloœci¹ zapy-
chaczy, a mo¿e nawet graficznie jest
³adny (w momencie pisania tego tekstu
layout numeru nie jest mi jeszcze znany).
Chcia³bym zwróciæ uwagê na teksty
Grocha - niektóre z nich powali³y mnie z
nóg. Naprawdê.  (Dziêki i wzajemnie –
przyp. Groch.)

To tyle jeœli chodzi o kó³ko wzajemnej
adoracji ;-). Jeszcze s³owo o moich tek-
stach. W ci¹gu zesz³ego roku du¿o siê w
mojej ³epetynie przekszta³ci³o. O mnie i
mojej historii mówi “Baœñ”.
Podsumowaniem tego, do czego
doszed³em, jeœli chodzi o ¿ycie i
emocjonalnoœæ, jest tekst “Nad szklank¹
herbaty”. Podsumowaniem (czêœ-
ciowym) moich osi¹gniêæ analitycznych
jest “Traktat analityczno-logiczny”. Zaœ
moim zamkniêciem w¹tku
Hoffmanowej, mo¿e nieco zbyt
emocjonalnym, ale - wybaczcie - jestem
tylko cz³owiekiem, jest tekst
“Hoffmanowa”. Resztê tekstów traktujê
jako mniej powa¿ne. I jeszcze jedno:
“Confiteor” z AM#13 to pó³-wyk³ad tego
co s¹dzê, ale te¿ pó³-stylizacja. Wbrew
temu co tam napisa³em, nie doszed³em
(jeszcze?) do jednoznacznego
sformu³owania teorii kultury, ale mo¿e
kiedyœ siê uda.

No i tyle. Sorry za tyle w¹tków
autotematycznych, ale jak ju¿ robiæ
outro, to na ca³ego.

Mi³o by³o. ¯egnajcie.

Rysiek “Rysieq” Kostecki

PS. Z Anytenem wi¹¿e siê doœæ
ciekawe spl¹tanie numerologiczno-oso-
biste: powsta³ on w listopadzie 1999.
11.11.1999 o godz. 11:11:11 jecha³em do
Niej. Przestaje on istnieæ w lutym.
02.02.2002 o godz. 20:02:02 zadz-
woni³em do Niej. Chocia¿ nie tej samej.

Ale mo¿e w³aœnie w
tym sêk? - inne czasy,
inne wnêtrze?... Coœ siê
koñczy, coœ siê zaczyna. To ju¿ moja
prywatna sprawa. Ale spl¹tanie fajne.

PS 2. Jako, i¿ jest to naprawdê ostatni
mój tekst opublikowany na terenie
Hoffmanowej (chyba ¿e Bozia, o której
uwa¿am, ¿e nie mo¿na stwierdziæ, ani ¿e
istnieje, ani ¿e nie istnieje, przewidzia³a
co innego), to chcia³bym jeszcze
wykoñczyæ kilka w¹tków, z takich czy
innych wzglêdów wymagaj¹cych
wykoñczenia:

* Rysieq to strasznie g³upia pseudo-ksywa,
któr¹ nie wiadomo, jak wymawiaæ i nie
wiadomo jak odmieniaæ. W³aœciwie nie
wiem, dlaczego sobie tak¹ ubzdura³em. Je¿eli
mia³bym coœ typowaæ, to dawn¹ inspiracjê
postaci¹ Traq’a. W³aœciwie to powinienem
by³ dawno temu przyj¹æ i wypromowaæ
ksywê Lynx (³ac. “Ryœ”), ale by³em m³ody i
g³upi. I w³aœciwie od tej pory nic siê nie
zmieni³o.

* Niektórych mo¿e dra¿niæ to, ¿e w swoich
tekstach u¿ywa³em i u¿ywam czasem (albo i
czêsto) miksu slangu z wysublimowanym
poniek¹d jêzykiem charakterystycznym cza-
sem dla literatury, a czasem dla prac
naukowych, nie mówi¹c o pojawiaj¹cych siê
znienacka wtrêtach obcojêzycznych. Niech
ich to dra¿ni nadal. Co mnie to obchodzi?

* W tym co piszê, piszê czêsto o sobie, bo
o czym mam pisaæ? O wzroœcie wydajnoœci
kwintala na hektar upraw ry¿u w (uwa¿aj,
Zuziu) pó³nocnym (!) Laosie? Rzeczy
naprawdê obiektywne, nijak nie powi¹zane z
emocjami, to nudziarstwo. Chodzi o
cz³owieka. (Pewien mój znajomy, pewien
czas temu, bardzo by siê zdziwi³ s³ysz¹c to z
moich ust.)

* Ach, mia³o byæ na samym koñcu
przes³anie moralne... OK. A wiêc: pe³niê
¿ycia daje jak najpe³niejsze i najg³êbsze
myœlenie oraz przede wszystkim odczuwanie.
¯yj jak chcesz i pozwól innym ¿yæ jak chc¹.
Rozwijaj siê wewnêtrznie, bo, czymkolwiek
by nie by³a wolnoœæ, jest ona czymœ w œrod-
ku Ciebie, a nie na zewn¹trz. Ideologie to
tylko s³owa, wystarczy nie byæ destrukty-
wnym wobec innych ludzi i w miarê
mo¿liwoœci nieœæ dobro, a koleœ, który teraz
to czyta i reaguje alergicznie na s³owo dobro,
jest emocjonalnie wyja³owiony. Nie wszys-
tko da siê powiedzieæ s³owami. Nie daj siê
zwieœæ tej powszechnej œciemie. Istnieje coœ
takiego jak empatia i m¹droœæ. A tak¿e mi³oœæ
(powszechnie mylona z nacechowan¹
egoizmem fascynacj¹). Masz jedno ¿ycie.
Koniec emisji. Teraz mo¿na ju¿ zjeœæ frytki.
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Widmo krąży nad Europą! 
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