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Wstêpniak

O zaginê³aœ m¹droœci macierzy
Wœród zgie³ku ulic i miast, dla postêpu
Gdzie te dzikie lasy, mokrad³a i my
Zgubieni dziœ, pe³ni goryczy lêku

Œcie¿ka niegdyœ zawi³a lecz o ¿yciu
Poprzez przyrodê wiod³a nas poznawcza
Dziœ autostrad w lesie jest bez liku
Teoria naszego ¿ycia - sprawozdawcza

Lecz Na torfie ci¹gle gorej¹ œlady
Jednego, za którym sz³y pokolenia
Nie straszne im bicze, pejcze i szpady
Gdy¿ rozum mo¿e, lecz serce siê nie zmienia

Rafa³

Panie i Panowie!Towarzysze i wro-
gowie ludu! Dzienniki i nocniki!

Mam zaszczyt przedstawiæ nowy
numer jedynie s³usznego pisma (a)lite-
rackiego, jedynego o tendencjach
autystycznych, "Anyten Mlek"!

Towarzysze! Wskutek ró¿nych dra-
matycznych kolei losu sk³ad redakcji sta³
siê zgodny z tradycj¹, tj. s¹ to sami
maturzyœci. To oni wyrwali, wspólnie
z redaktorem drugiego odrodzenia Zu,
mieszankê wybuchow¹ sztuki poetyckiej
(oby by³a proz¹!), radoœci i têsknoty (oby
chwilowej!), absurdu i realizmu (oby
zanikaj¹cego!), sztuki nie na sztuki ale
w masie! Chwa³a ludowi! Chwa³a!
Chwa³a! Chwa³a!

Wspomnijmy tak¿e naszego
duchowego wodza, którego dzisiaj
nieszczêœliwie zabrak³o. Ale nie palmy
wszystkich torfów za sob¹!
Kontynuujmy dzie³o! B¹dŸmy silni!

Chwileczkê, co siê sta³o? Duszê siê,
tracê si³y... Towarzysze... S³abnê...
Duszê m¹ z¿era niechêæ... obojêtnoœæ...

Czynu! Œwie¿ej krwi! Odnówmy

oblicze pisma! Tego pisma!
M³odzi! Wykrwawiajcie siê

i piszcie! Piszcie! B¹dŸcie sol¹
tej zie... tfu! tego betonu!
Nar... szko³a wymaga od
was ofiary!

Misj¹ wasz¹ jest
wyznaczyæ nowe
oblicze ars pol...
hoffmaniaca!

Przypominam
tak¿e, ¿e istnieje
sztafeta, dzie³o
starszych, o tema-
cie "Dres, Skin,
Punk, Metal, Skate,
[Hoffman iak? ! ] :
czyli co subkultura
mo¿e zrobiæ z
c z ³ o w i e k i e m ? " .
Wyznaczcie straceñca,
który bêdzie j¹ kontynuowa³!
IdŸcie i rozmna¿ajcie... s³owa!

Szczurek

W tym miejscu by³y zazwyczaj
podziêkowania dla prof. Natorfa...

Bêdziemy pamiêtaæ!

Redakcja
Marcin Mrzyg³ocki 3c Red. Nacz.
Mariusz Czarnocki 3a Sk³ad. Red.
Rafa³ Gutaker 3a Korekt. Red.
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Epitafium pisane Na torfie

Drogi ludu Hoffmanowej! 
Wiemy, jak czêsto zdarza Wam siê pisaæ klasówki i wypraco-
wania. Wiemy te¿, ¿e nie zniechêca to Was i piszecie równie¿
dla w³asnej satysfakcji. MY mo¿emy Wam zaoferowaæ pomoc
w uczynieniu czegoœ dla satysfakcji ogó³u: wysy³ajcie swoje
artyku³y, wiersze czy przemyœlenia na NASZ adres
anyten@wp.pl. MY postaramy siê je opublikowaæ!
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Kogo masz za œcian¹?
Sama dobrze nie wiedzia³am, co kryje

siê za s¹siedzkimi drzwiami. Wydawa³o
mi siê, ¿e ka¿dy ma s¹siadów. Mówi im
siê grzecznie "dzieñ dobry" i to
wszystko. Pewnie wiêkszoœæ z Was bar-
dzo dobrze to zna. S¹ ró¿ne typy loka-
torów, moja kole¿anka wesz³a nawet
w spór ze swoimi s¹siadami. Dziecko za
œcian¹ ci¹gle gra na flecie jedn¹ melodiê,
co doprowadza j¹ do sza³u, wiêc na ca³y
regulator puszcza tym ludziom mocnego
rocka. Na klatce ze sob¹ nie rozmawiaj¹,
najchêtniej w ogóle by siê nie widzieli.
Mieszkaj¹ca w tym samym budynku
kobieta z do³u ci¹gle ma pretensje, ¿e
ktoœ tupie jej nad g³ow¹, chodz¹c
w drewniakach. Natomiast starszy pan
spod dwójki nie mo¿e spaæ, bo pod
trójk¹ wci¹¿ szczeka samotnie pozosta-
wiony w domu pies. I jak tu wytrzymaæ
i do tego normalnie egzystowaæ?

3 - piêtrowy, niedu¿y blok. Schodzê
rano po schodach, a na klatce schodowej
dojrza³y mê¿czyzna pastuje buty. "Co za
dziwak!" - myœlê, mówi¹c z fa³szywym
uœmiechem "dzieñ dobry!" i wychodzê
do szko³y. Jednak wystarczy³o niewiele
czasu, by poznaæ tego cz³owieka
i przekonaæ siê, ¿e na drugim piêtrze
mieszkaj¹ wspaniali ludzie. 

Historia tej znajomoœci nie zaczê³a siê
ró¿owo - jak ka¿dy blok, mieliœmy loka-
torskie sprawy, które za³atwiano na
zebraniach spó³dzielczych. Po jednym

z d³u¿szych zebrañ po³owa s¹siadów
zesz³a siê do nas do domu oko³o 1:00
w nocy. Nastêpnego dnia mia³am
klasówkê, a oni wszyscy... zaczêli sobie
w najlepsze œpiewaæ. By³am rozgory-
czona i z³a!

Jednak parê dni póŸniej spotka³am ich
na podwórku. Zamieniliœmy dwa s³owa.
Powoli coœ kwit³o. Na klatce zaczê³y
padaæ pytania, krótkie rozmowy i mi³e
wymiany pogl¹dów. Pewnego dnia
ci ludzie mnie bardzo zadziwili: by³
pogrzeb mojej babci, a oni, nawet jej nie
znaj¹c, przyszli - z szacunku. Poruszy³o
mnie to. Od tamtej pory czasem
zapraszaliœmy ich do siebie, oni nas
równie¿. Powoli spo¿ywaliœmy razem
przys³owiow¹ beczkê soli. Po³¹czy³y nas
lokatorskie sprawy, ale coraz bardziej
przyjaŸniliœmy siê prywatnie. Mój s¹siad
wychodzi³ z psem i od czasu do czasu
zabiera³ mnie ze sob¹. Rozmawialiœmy
o wszystkim i poczu³am, ¿e - choæ dzieli
nas ogromna ró¿nica wieku - mo¿emy
œwietnie siê dogadaæ. Od s¹siadki
dosta³am mnóstwo potrzebnych rad. 

W trudnych chwilach wystarczy³a roz-
mowa z ni¹, by poprawi³ mi siê humor.
Zaczêliœmy pamiêtaæ o swoich uroczys-
toœciach, a nawet wykrêcaæ sobie
bajeczne numery! Raz podrzuci³am im
pod drzwi œwie¿e bu³eczki, bo owa
s¹siadka zawsze narzeka³a, ¿e jej m¹¿
nie kupuje rano pieczywa, a ona ka¿dego

ranka mia³a na
nie ogromn¹
ochotê. Innym
razem mój s¹siad
usma¿y³ przepyszne placki i przyniós³
mi je na pó³misku, piêknie przystrojone
warzywami. 

Tak jest dziœ. Wiem, ¿e odnalaz³am
autorytety. I kto by pomyœla³, ¿e s¹ tak
blisko?

Myœlê, ¿e warto poznaæ swoich loka-
torów (s¹siadów). Oczywiœcie - w ka¿dej
gazecie pisz¹, ¿e powinno siê pomóc
samotnej s¹siadce czy starszemu panu
z naprzeciwka. To ju¿ oklepane. Te¿ tak
s¹dzi³am. Lecz dziœ wiem, ¿e mo¿na
wzbogaciæ swoje ¿ycie o emocje, nowe
chwile i kolorowe dni. By to zrozumieæ,
nale¿y to prze¿yæ. A jeœli oka¿e siê, ¿e
ten brunet, co mieszka pod nami to
ca³kiem sympatyczny ch³opiec? A mo¿e
szczup³a blondynka mieszkaj¹ca piêtro
wy¿ej stanie siê nasz¹ przyjació³k¹? 

A mo¿e starsza pani z 3 psami
z naprzeciwka to dobra wró¿ka? Mo¿e
trzeba spróbowaæ? 

Nigdy nie wiemy, co kryje siê za
drzwiami, które codziennie
mijamy…dopóki do nich nie
zapukamy...

Olga Talarska 

Czeœæ!
OSA, czyli Organizacja Super Artystów, która dzia³a w naszej
szkole, og³asza nabór do swoich szeregów. Wiemy, ¿e Wy,
Hoffmaniacy, rysujecie, malujecie i to bardzo ³adnie.

W zesz³ym roku zosta³y przygotowane przez szkolnych
artystów cztery wystawy: trzy w gablotce przy bibliotece
i jedna obejmuj¹ca ca³¹ czytelniê. W tym roku tak¿e planujemy
zajmowaæ siê takimi akcjami, ale potrzebujemy Waszej pomo-
cy. 

Ostatnio zapytano nas tak¿e, czy w szkole bêdzie dzia³aæ
kó³ko plastyczne. Jeœli chcecie, to mo¿e dzia³aæ. Potrzebujemy
jedynie:

-ludzi, którzy chcieli by w takim kó³ku uczestniczyæ oraz

-pomys³u na to, jak mia³oby ono wygl¹daæ.
Jeœli chcielibyœcie, aby takie kó³ko powsta³o, zg³oœcie siê.

Tylko nie czekajcie a¿ ktoœ zg³osi siê pierwszy, bo nie zbierze-
my ¿adnej grupy (a w takim wypadku nici z kó³ka).

Kontakt:
Wszystkich chêtnych zapraszamy do wspó³pracy. Zg³oœ siê do
nas:
Ania K. i Wanda z 2c - za³o¿ycielki Osy.
Masz pytania a nie chcesz siê ujawniaæ? Napisz maila: 

osa_art.@wp.pl . 
Na pewno odpowiemy.

Og³oszenie OSY

Autorzy prac:
Wanda Szczygielska (Ceres) 2c
Anna Krasoñ 2c
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El amor, el odio y la sopa de tomatos

Redakcja postanowi³a daæ szansê zaist-
nienia m³odej autorce literatury fantasy
na ³amach Anyten Mlek. Powieœæ bêdzie

drukowana we fragmentach, mamy
nadziejê, ¿e Wam siê spodoba.

***
- Stasiek, mo¿esz zamkn¹æ ten

balkon?! Strasznie wieje! Robisz prze-
ci¹g!

- ...
- Stasiek, do jasnej ciasnej,

zamknij drzwi i wyrzuæ papierosa.
Mia³eœ rzuciæ!   - Kobieta przesta³a na
chwilê prowadziæ swój docieraj¹cy do
ka¿dego monolog i z³apa³a wiêkszy od-
dech, - Je¿eli zaraz nie wyrzucisz tego
peta, to nie wpuszczê ciê do ³ó¿ka,
bêdziesz spa³ na dworze! - Ponownie
przerwa³a, aby dobraæ s³owa, które lepiej
dotr¹ do g³uchego na jej wrzaski
mê¿ulka - Zaraz oddam s¹siadowi ca³y
twój zapas cygar z... sk¹dœ tam! 

Jednak krzyki biednej kobiety
pragn¹cej jedynie odrobiny ciep³a we
w³asnym mieszkaniu nie dzia³a³y na jej
towarzysza. Mê¿czyzna sta³ na balkonie.
Opar³ siê leniwie o balustradê i zaci¹ga³
siê cieniutkim papierosem o dŸwiêcznej
nazwie "O Pycha". Praw¹ rêkê ze smo-
lakiem trzyma³ luŸno spuszczon¹ w dó³,
natomiast lew¹ przyg³adza³ sobie w³osy.

Mieszkali na siódmym i ostatnim
piêtrze niskiego bloku. Z balkonu
rozpoœciera³ siê piêkny widok na
zanieczyszczon¹ rzeczkê i ogromne
wysypisko œmieci, które by³o siedliskiem
okolicznych mêtów. Jednak nawet ów
cudowny krajobraz nie by³ w stanie
zak³óciæ spokoju ¿ycia Staœka i jego
¿ony. Sta³ i patrzy³ w dal podziwiaj¹c
zgrabne kszta³ty górek œmieci
wznosz¹cych siê na wysokoœæ czwartego
piêtra. Szuka³ wzrokiem dziwnych
przedmiotów, które w promieniach
zachodz¹cego s³oñca wygl¹da³y intere-

suj¹co. Lubi³ nacieszyæ swe oczy nowy-
mi wyobra¿eniami tych starych
sprzêtów. 

S³ucha³ strzêpków rozmowy dwóch
bezdomnych, która przeradza³a siê
w za¿art¹ k³ótniê. Ich poruszona roz-
mowa dotyczy³a chyba pot³uczonej
¿arówki znalezionej przez jednego z nich
na szczycie œmieciowego pagórka.
Stanis³aw niewiele z tego rozumia³, gdy¿
w tej samej chwili jego wyrozumia³a
i potrafi¹ca znaleŸæ odpowiedni moment
¿ona zaczê³a coœ do niego krzyczeæ.
W³aœciwie nie móg³ nic us³yszeæ przez
œcianê, choæ drzwi balkonu by³y otwarte.
Nie przej¹³ siê tym jednak. 

- Czy ta kobieta, chocia¿ raz nie
mog³aby daæ mi spokoju? - Zapyta³ sam
siebie.

Lekki wiaterek otar³ siê o jego twarz
i rozwia³ w³osy, które on z takim
mozo³em stara³ siê wczeœniej u³o¿yæ.

- ...Oddam s¹siadowi...zapas
cygar... - doszed³ go z oddali g³os ¿ony.
DŸwiêki wyrwa³y jego umys³ z zadumy,
a ca³e cia³o z odrêtwienia, które dopiero
teraz da³o o sobie znaæ. Wyprostowa³ siê
i przybra³ now¹ pozycjê opieraj¹c siê
o barierkê plecami. S³owa ko³ata³y mu
siê w g³owie "...oddam s¹siadowi...zapas
cygar..." - powtórzy³ w myœlach. Sk¹d
ona ma cygara i dlaczego chce je
podarowaæ s¹siadowi. Przecie¿ ja
móg³bym je wzi¹æ - myœli przewraca³y
mu siê w g³owie - Cygara, hm. Cygara -
powtórzy³. - O jasny gwint, moje cygara!
Ta kobieta chce oddaæ s¹siadowi moje
cygara! Po moim trupie! - krzykn¹³
g³oœno i z furi¹ w oczach zacz¹³ zmierzaæ
w stronê drzwi balkonowych.

- Moje cygara kupione za
ciê¿ko zarobione pieni¹dze w³asnoœci¹
tego typa spod dwudziestki?! Nigdy! Co
jej do g³owy strzeli³o! Chyba nawdy-
cha³a siê za du¿o œwie¿ego powietrza!

S³oñce prawie schowa³o siê za hory-
zontem. Ostatnie promienie zatrzyma³y
siê na twarzy Staœka i nagle zapad³a
dziwna cisza. Ptaszki przesta³y æwierkaæ,
a k³ótnia bezdomnych urwa³a siê w pó³
zdania. Krzyki ¿ony przybra³y ton
podobny do odg³osów wydawanych
przez wieloryby na zwolnionych obro-
tach. Brzmia³o to tak, jakby ktoœ nagle
zacz¹³ siê topiæ. Dziwne bulgotanie jed-
nak równie¿ powoli ucich³o. Wokó³
czu³o siê jakiœ niepokój. Gêstniej¹ca
cisza przybiera³a obezw³adniaj¹cego
charakteru. Powietrze sta³o siê zimne,
wrêcz lodowate. Wszystko porusza³o siê
bardzo wolno, jakby zaci¹³ siê obraz. 

Stasiek stan¹³ w pó³ kroku. Zanim
zorientowa³ siê, ¿e coœ jest nie tak, nie
móg³ zrobiæ ¿adnego ruchu. Zatrzyma³
siê w jednej pozie jakby skamienia³. Nie
pojmowa³, co siê dzieje. Œwiat dooko³a
sta³ siê nieznany i nieosi¹galny.

To przysz³o nagle. Poczu³ lodowate
no¿e przeszywaj¹ce jego cia³o
w ró¿nych miejscach. Ostrza wbija³y siê
w rêce, nogi, brzuch. Sta³ i nie móg³ nic
zrobiæ. Nie móg³ nawet poruszyæ g³ow¹,
aby zobaczyæ narzêdzia, których
dzia³ania jawnie doœwiadcza³. Nie
potrafi³ dojrzeæ ¿adnego napastnika.
Czu³ jedynie otêpiaj¹cy i przenikaj¹cy

do szpiku koœci ból. Uczucie to przy-
biera³o coraz wiêkszej mocy. Wiedzia³,
¿e ju¿ d³u¿ej nie wytrzyma. Chcia³ krzy-
czeæ i próbowa³ to robiæ, ale nie s³ysza³
nic, choæ jego usta by³y otwarte. Pragn¹³
ustami daæ upust swemu cierpieniu, lecz
w ¿aden sposób nie móg³ wydobyæ
dŸwiêków. Pomyœla³, ¿e to koniec.
Kiedyœ czêsto zastanawia³ siê jak to
bêdzie wygl¹daæ. Rozmyœla³ jak ta
chwila da o sobie znaæ. Czy bêdzie
odczuwa³ ból, radoœæ, smutek, a mo¿e
coœ ca³kiem innego? Spêdzi³ du¿o czasu
rozmawiaj¹c  z ludŸmi o  ich  spojrzeniu 

"El amor, el odio y la sopa de tomatos"-
telenowela produkcji wenezuelsko -

meksykañsko - hoffmaniackiej 

Odcinek 1

Akcja rozgrywa siê w gor¹cym, kraju
Ameryki Po³udniowej. Meksyku,
Wenezueli, czy gdzieœ tam. W stolicy
owego kraju, w bardzo ubogiej dzielni-

cy, w lepiance z gliny i kartonów po
importowanym z Polski mleku "£acia-
tym" mieszka piêkna, ale bardzo biedna
(i przy tym olœniewaj¹co piêkna) donna
Maria Luiza Esmeralda Paulina Roksana
Tamara Andrea Soja Concita Consuela
Beatrice Pamela Milagros Paula
Patrycja Isaura Paloma Rosalinda
Cirstina Garsoniera Hildegarda Anita
Aldona Arletta Angela Rita. Nie ma na

œwiecie nikogo,
poza star¹ pias-
tunk¹ - Doni¹
Karolin¹, dostawc¹
Mleka - Rokim, przyjació³k¹ Ewelin¹
i starym ksiêdzem, ojcem Pedro. 

W nastêpnym odcinku poz-
namy nazwisko naszej bohaterki.

Ptaszyna
Cdn.

Stasiek Psycholog
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Stasiek Psycholog C.D.
na t¹ sprawê, w koñcu by³ psychologiem.
Umia³ siê dogadaæ z cz³owiekiem i poz-
naæ jego naturê. Rozmowy du¿o mu
dawa³y, wiele siê nauczy³. Inni ludzie
ukazali mu now¹ perspektywê dotycz¹c¹
tej sprawy. Ka¿dy na ró¿ny sposób
opisywa³ swe wyobra¿enia, z czego
wielu bardzo dok³adnie. Przeprowadza³
nawet pewne badania razem z pacjenta-
mi szpitali, którzy prze¿yli œmieræ kli-
niczn¹. Pozna³ wiele doznañ, które nigdy
wczeœniej nie przysz³y mu na myœl, ale
nie spodziewa³ siê, ¿e ta chwila bêdzie
wygl¹daæ w ten sposób.
Myœla³, ¿e odejœcie, jego odejœcie bêdzie
jakby zaœniêciem, wejœciem w inny, lep-
szy œwiat, w którym pozna prawdziwe
i niewyobra¿alne szczêœcie. Œmieræ sta³a
siê dla niego odpoczynkiem po ciê¿kiej
pracy. Stanem, który przerodzi siê
w nowe ¿ycie bez problemów.
Odejœciem w zapomnienie, gdzie nie
bêdzie siê musia³ niczym martwiæ. To

jednak by³o czymœ zupe³nie nieznanym,
wrêcz prze-ra¿aj¹cym. Stanowi³o
przedsmak strasz-liwego cierpienia,
które mia³oby siê ju¿ nigdy nie
skoñczyæ. 
Po chwili do ogromnego bólu do³¹czy³o
równie¿ nowe uczucie. Poczu³ siê
strasznie ciê¿ki. G³owa ci¹¿y³a mu na
szyi, ale nie potrafi³ zrobiæ ruchu, który
ul¿y³by jego zbola³emu cia³u. Wydawa³o
mu siê, ¿e jego ramiona i nogi wa¿¹ tonê
tak, jakby dopiero co wyszed³ z wody po
forsuj¹cym treningu p³ywania.
Ogarnê³y go md³oœci. Czu³ w ustach
metaliczny posmak. Pomyœla³ o krwi,
gdy nagle wszystko usta³o. Ból razem
z wra¿eniem ciê¿koœci opuœci³ go.
Nadesz³y jednak ca³kiem inne doznania.
Zmys³y odmówi³y mu pos³uszeñstwa
i przesta³y prawid³owo funkcjonowaæ.
Zapanowa³a ciemnoœæ. Nic nie widzia³,
nie s³ysza³. Uleg³ z³udzeniu, ¿e jest
duchem i nie ma cielesnych problemów.

Nie móg³ siê
ruszyæ, ale
nawet o tym nie
wiedzia³. Ogarnê³a go
euforia. Cieszy³ siê, lecz nie mia³ pojê-
cia, czym. Wszystkie myœli opuœci³y jego
umys³. Nie potrafi³ siê zorientowaæ czy
stoi, czy le¿y. Po prostu by³. Czu³ siê
leciutki tak, jakby unosi³ siê w powietrzu
i nic poza tym go nie dotyczy³o.
Doœwiadczy³ przyjemnego ciep³a, które
wyzwoli³o go z side³ myœlenia, rozle-
waj¹c siê przyjemnie po organizmie jak
gor¹ca czekolada. Podœwiadomie czu³
siê bezpieczny.
Bêd¹c w stanie otêpienia, mimowolnie
otworzy³ usta i zacz¹³ mówiæ nie
wiedz¹c o tym. S³owa g³ucho odbija³y
siê w jego g³owie, ale nie s³ysza³ tego,
nie rozumia³. Mówi³.

Kasia £a¿ewska

Niedziela wieczór. Siedzê w du¿ym
pokoju z rodzicami, ogl¹damy wiado-
moœci o wojnie w Iraku. Na ka¿dej stacji,
w ka¿dym programie informacyjnym
temat ten zajmuje "lwi¹ czêœæ" czasu
antenowego. Nie chcê brzydko generali-
zowaæ, ale te sprawozdania s¹ czêsto
bardzo do siebie podobne, tylko w jed-
nym reporta¿u jest trochê wiêcej infor-
macji o ruchach wojsk amerykañskiej
koalicji, w innym migawek z gruzami
budynków. Wczoraj trafi³am jednak na
wielk¹ paradê przeciwników wojny.
Czeski antyglobalista wyl¹dowa³ po
skoku ze spadochronu na œrodku placu
Œwiêtego Piotra w Rzymie w³aœnie
w imiê protestu przeciwko akcji zbroj-
nej. Grupa pacyfistów przebieg³a nago
przez centrum Sydney w samo po³udnie
kilka dni temu z tego samego powodu
(nic dziwnego, klimat sprzyjaj¹cy, trud-
no to sobie wyobraziæ np. w Moskwie).
Tylko niestety, nie wiem jednej rzeczy -
przeciwko czemu lub komu protestuj¹ ci
wszyscy ludzie? Ale mo¿e dowiem siê,
u¿ywaj¹c zdrowego rozs¹dku i swojej
logiki.

Demonstracja pokojowa przeciwko
wojnie w Iraku. Tylko, dlaczego "poko-
jowa", je¿eli na transparentach uczest-
ników jest napisane "Zabiæ Amerykê"?
To chyba ma³o pacyfistyczne has³o. Ale

niech za ludzi œwiadcz¹ ich wypowiedzi
a nie puste slogany. Anarchista z dreada-
mi, ubrany w koszulkê z napisanym na
niej brzydkim s³owem mówi do kamery:
"Ta wojna, to kurde, kupa jednego
wielkiego shitu. Nienawidzê Ameryki,
amerykañskiego prezydenta i tego
ca³ego zaplutego kapitalistycznego œwia-
ta." - rzeczywiœcie, bardzo pacyfisty-
czne. Wtóruje mu starszy pan, pamiê-
taj¹cy jeszcze wojnê w Wietnamie, byli
hipisi, neohipisi, narodowcy, cz³onkowie
Amnesty International (ale tylko nie-
którzy), nawet ekolodzy, obroñcy praw
zwierz¹t i feministki. Wszyscy ci ludzie
nienawidz¹ wojny. Ale tak siê sk³ada, ¿e
ich s³owa i czyny œwiadcz¹ o czymœ
innym - ¿e naprawdê nienawidz¹ oni
Ameryki i Busha oraz kapitalizmu,
a mo¿e najchêtniej rozpêtaliby w³asn¹
wojnê - ze Stanami. Oczywiœcie ka¿dy
ma prawo postêpowaæ jak chce, ale na
Boga, dlaczego oni kryj¹ siê pod
pow³oczk¹ pokoju i solidarnoœci
z Irakijczykami? Je¿eli ktoœ tak bardzo
nienawidzi Busha i Blaira to mo¿e
naprawdê popiera Saddama? Aczkol-
wiek, sama nie oœmieli³abym siê tego
powiedzieæ na takiej paradzie, ¿eby po
prostu wróciæ z niej ca³a i zdrowa, bo
oczywiœcie nikt tam nie sympatyzuje
z re¿imem Husajna (jego zwolennicy

urz¹dzaj¹ w³asne, osobne happeningi).
Gwoli œcis³oœci chcia³abym dodaæ, ¿e

wed³ug mnie wojna jest z³em, ale czas,
jaki ludzie poœwiêcaj¹ na demonstracje
mo¿na po¿yteczniej wykorzystaæ, choæ-
by na zorganizowanie pomocy humani-
tarnej dla ludnoœci cywilnej. Zreszt¹
mo¿e zbyt surowo oceniam tych protes-
tuj¹cych ludzi? Ka¿dy musi siê w koñcu
przeciwko czemuœ buntowaæ, nie wolno
te¿ zmarnowaæ ¿adnej szansy, na
pos³anie "paru fucków" Ameryce
i wielkim tego œwiata. WeŸmy te¿ pod
uwagê, ¿e ludzie niekiedy zwyczajnie siê
nudz¹ i musz¹ coœ ze sob¹ zrobiæ, a taka
demonstracja mo¿e siê prêdko nie
powtórzyæ (bo a nu¿ wojna siê
skoñczy?). Oryginalne wyst¹pienie na
takiej akcji to, jakby nie by³o, znakomita
autoreklama - "patrzcie, to ja mam takie
a nie inne pogl¹dy, robiê, co chcê
i mówiê, co mi siê podoba". Ale nie
ka¿dy musi tego s³uchaæ i na to patrzeæ.
A mo¿e jednak doczekamy siê jakichœ
m¹drych pacyfistycznych wyst¹pieñ
i konkretnych rad, jak zmniejszyæ
nieszczêœcie tej wojny? Kto wie?...

Ptaszyna

Zabiæ Amerykê - czyli wojna i pokój
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Stanley i John
Osoby dramatu:

Stanley, John - pracownicy kancelarii premiera
Jezus - Jezus

Szatan - szatan
Pielêgniarka - pielêgniarka

Mato³ek - kozio³ek
Johnny Bravo - bohater pewnej opowieœci animowanej

Akt 1
Parking przed supermarketem. Nikogo nie wzruszaj¹cy brak

samochodów. Œciana budynku ca³a zielona; widaæ jednak
napis: "Otwarte w co drug¹ niedzielê". Pada œnieg. Ulic¹ obok
spaceruj¹ pla¿owicze. S³ychaæ muzykê hip-hopow¹. Wchodzi
Stanley.

STANLEY(do siebie)
Czas na zakupy.

Zaciera rêce
Nie ma to jak kanapka z mas³em orzechowym na obiad.

Wchodzi John
JOHN

Witaj. Ja te¿ bym coœ zjad³.
STANLEY

Jedzenie... Czy¿by ludzkoœæ nie mia³a ju¿ wiêkszych
zmartwieñ... wirusy komputerowe, polityka z³odziei, tajemnica
œmierci Britney...
JOHN

M¹drze powiedziane. McBritney to smaczna kanapka.
STANLEY

¯ycie przygniata cz³owieka.
JOHN

Tak, ten nadmiar majonezu przygniata ser.
STANLEY
Zdziwiony

Masz bia³e spodnie?! Po co?
JOHN
Zdejmuje je

To przeœcierad³o. No wiesz... muszê na czymœ spaæ.
Nagle przez scenê przelatuje zawieszony na sznurku Sokó³
Millenium.
STANLEY

Patrz.
Pokazuje palcem statek.

Bêdzie dziœ padaæ.
JOHN

Mam te¿ parasolkê.
Wyjmuje parasolkê z kieszeni.

STANLEY
¯ycie bez parasoli by³oby jak gar-

nek bez pokrywki.
JOHN

No, przestañ pietrzyæ te zag³upy.
Stanley gwi¿d¿¹c odchodzi zapominaj¹c o zakupach. John po
chwili równie¿ wychodzi.

Akt 2
Wszystko zdaje siê byæ bia³e. W oddali widaæ jednak czer-

wieniej¹ce chmury i piêkny krajobraz z zabytkow¹ fabryk¹
zapa³ek. Na niebieskawej œcianie, bêd¹cej oczywiœcie
niebem,widaæ niebieskie lataj¹ce krowy pobrzêkuj¹ce
dzwoneczkami. Na œrodku sceny wbita jest tabliczka z napisem:
"Mount Everest". Obok stoi Stanley i zamyœlony wpatruje siê
w zegarek.

STANLEY (Do siebie)
Co za zaty³cze! ¯eby nawet McDonalda tu nie by³o?!

Wchodzi John.
JOHN

O, witam. Yo man. Kumasz?
STANLEY

Czy jaœnie wielmo¿ny przyjaciel móg³by przestaæ wyma-
wiaæ te obrzydliwe unijne wyrazy?
JOHN

To przez ten poci¹g...
Z góry na scenê obni¿any jest pies w klatce. John go
zauwa¿a.
JOHN

O, pies!
STANLEY

Pies? Jaki pies?
JOHN

Pies ci mordê liza³.
STANLEY

Duba kurczêca. Kawa na ³awê.
JOHN

To nie tak!
STANLEY

Racja. Dawaj ten scenariusz!
John wyjmuje zza pazuchy jakieœ kartki papieru i podaje
Stanley'owi.
JOHN

Patrz, to ja powinienem powiedzieæ.
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Stanley i John
STANLEY

To ten g³upek Prusak tak nam¹ci³. I w ogóle to przecie¿ nikt
tak nie mówi.
JOHN

A Cezar powiedzia³: "Koœci zosta³y rzucone."
STANLEY

A Terminator: "Hasta la vista, baby!".
JOHN

To kiedy ten poci¹g?
STANLEY

Statystycznie rzecz ujmuj¹c to jesteœmy durniami.
JOHN

Racja, w teksasie konie nie nosz¹ podków!
STANLEY

Nie, deptaku! Poci¹gi nie lataj¹ przecie¿ tak wysoko!
JOHN

Konie te¿ nie!
STANLEY
Zwraca siê do kogoœ na widowni

Ty, przestañ ziewaæ. Zaraz bêdzie przerwa, to pójdziesz na
kawê, a teraz skup siê. No, lepiej...  
JOHN 

A ty?
STANLEY

Co ja?
JOHN

No...wiesz...
STANLEY

Nie ma mowy! Nie jestem peda³em!
JOHN

A koñ?
STANLEY

Ani farmerem, ani kaw¹!
JOHN
Zwraca siê do widowni.

Program "Kawa albo herbata" mo¿na obejrzeæ na kanale
jedenastym codziennie oprócz sobót i niedziel. No i œwi¹t
oczywiœcie.
Wchodzi Jezus
JEZUS

Siemano ziomale!
JOHN

Pomyli³eœ teatr, patafianinie.
STANLEY

PrzejdŸ Marsza³kowsk¹ i trzecia w lewo.

JEZUS
Dziêki. A co chcecie w zamian?

STANLEY
Cztery ¿yczenia.

JEZUS
Cztery?

JOHN
Ma uraz do rybek i innych gadów.

JEZUS
Aaaaaa....Zatem wal œmia³o.

Stanley uderza Jezusa w g³owê wyjêtym ze œniegu kijem base-
ballowym. Jezus pada.
STANLEY (po chwili do Johna)

S³ysza³eœ, ¿e Ajax wygra³ z Feyenordem?
JOHN

Dobra wieœæ, ty j¹ nieœæ.
Jezus podnosi g³owê i praw¹ rêk¹ pokazuje hipisowski znak
pokoju.
JEZUS

Peace and love...and free love...and cliff'em all!
Upada znów.
JOHN

Jestem g³odny. Zjad³bym krowê z kopytami.
Na Johna i Stanleya spada jedna z lataj¹cych krów. Scena
powoli ciemnieje.
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Stanley i John
Akt 3

Szpital. Na œcianie wisi tapeta z lataj¹cymi krówkami,
wœród których wyró¿nia siê obraz Elvisa. ¯yrandol zawieszony
jest do góry nogami. £ó¿ka szpitalne, w których le¿¹ miêdzy
innymi Stanley i John, ustawione s¹ w pentagram. Na nogach
pacjentów pob³yskuj¹ zielone gipsy.
STANLEY

Trza by³o tyle nie biegaæ.

JOHN

Racja, to pewnie nadwerê¿enie piêty Achillesa.

Na ³ó¿ku Johna pojawia siê szatan, podejrzanie ca³y ¿ó³ty.

SZATAN

Sorry, ¿e tak na ¿ó³to, ale wiecie co ta pralnia robi
z cz³owieka?
STANLEY

No...Raz mi prawie dubê pralka zjad³a.

SZATAN

Cisza. Mam dla was zadanie.

JOHN

Znowu...Kennedy, Elvis, Kwaœniewski...A teraz kto?

SZATAN

Macie zjeœæ muszkê owocówkê.

STANLEY

Dwie pary allel cech przeciw-
stawnych wykluczaj¹ siê w gamecie.
Szatan znika, na jego miejscu pojawia siê Johnny Bravo.
BRAVO

Potrzebujecie faceta, maleñkie?

Po chwili rumieni siê i zaczyna nerwowo krêciæ g³ow¹.
JOHN (Zwraca siê do niego i do publicznoœci)

Carton Nietwork jest na kanale czterdziestym.

BRAVO

Dziêki. Wiecie, ¿e krêcimy nowe odcinki?

STANLEY

A moja matka to koza.

BRAVO

Wspó³czucie.

Znika
JOHN (po chwili do Stanley'a)

Dobranoc.
STANLEY

Pch³y na noc.

JOHN

Karaluchy pod poduchy.
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Stanley i John
STANLEY

A blondyny pod pierzyny.

Nagle do sali wbiega pielêgniarka, potem druga, trzecia
i jeszcze oko³o trzydziestu. W pokoju jest coraz mniej miejsca.
John ledwie oddycha. Stanley modli siê.
JOHN

Ledwie oddycham.

STANLEY
Cicho, modlê siê.

S³ychaæ przelatuj¹cy samolot. Robi siê czerwono. Dobiega huk
wybuchu.
JOHN (w panice)

Uciekaæ! Hitler, Mussolini, Pixel... Atakuj¹!

PIELÊGNIARKA (W wielkim œcisku chce dostaæ siê bli¿ej
Johna)

Ju¿ idê z zastrzykiem.
JOHN

Ja umieram.
Grom trafia w Johna. Z jego ³ó¿ka pozostaje tylko dym.

STANLEY (ziewaj¹c)

...œwiêæ siê imiê twoje...

PIELÊGNIARKA (do Stanley'a)

A pan siê nie boi?

STANLEY

Feck you! Mata fecka!

PIELÊGNIARKA

Cicho, bo Bóg siê zemœci!

STANLEY
Jam potê¿niejszy od boga! Czterdzieœci i piêæ - moje

imiê. Chcê umrzeæ za miliardiony.
G£OS Z NIEBA

Spoko!
Wszystko wybucha. Pojawia siê Kozio³ek Mato³ek.
MATO£EK (zrezygnowany pyta siê publicznoœci)

Mo¿e ktoœ z was wie, w któr¹ stronê do Pacanowa?
Ktoœ podstawiony z widowni wskazuje na lewo. Kozio³ek
wychodzi.
Koniec  

Krystian Prusak

PARANOJA.
Jak inaczej bowiem okreœliæ fakt, ¿e na
setkê humanów pisaniem interesuj¹ siê
dziewczyny z klasy drugiej (ile? Pytam
siê, ile ich jest?), a reszta w jednej osobie
(chwa³a jej za to!) siê ³askawie przypom-
nia³a? Dlaczego obecne klasy trzecie
prawie ca³kowicie ignoruj¹ AM (tak by³o
tak¿e i w poprzednim roku; dziêki
bogom i muzom, ¿e nie dotyczy to
grafików, bo scze¿libyœmy w rowie wier-
szówki)? I dlaczego s³ownik w Wordzie
zaproponowa³ mi zamianê "humanów"
na "tumanów" (automat jeden, nawet tej
oczywistoœci nie chce odpuœciæ)? Kto
w koñcu ma tworzyæ kulturê humano-
idalno-humanistyczn¹ w Hoffmanowej?
Skoro tak, to matfiz rzuca miêcho
w postaci tekœciku filozoficznego
pisanego przez ignoranta oraz w wyniku
natchnienia. Rzuæcie siê na nie, szarpcie,
ci¹gnijcie, wyka¿cie, z kogo móg³by
zrzynaæ, kogo nie wzi¹³ pod uwagê, co
pomin¹³, co zbabra³, co pokrêci³, gdzie
siê zblamowa³ (wiadomo, ignorant!),
gdzie bredzi, gdzie siê ur¿n¹³ i czym...
Wszystko oczywiœcie na ³amach
Anytena!

Drapie¿niku intelektualny, nie b¹dŸ obo-
jêtny! B¹dŸ predatorem!

* * *

Œwiat myœli sk³ada siê z dwóch zbiorów
elementów: idei i pojêæ. Idee s¹ czymœ
nieokreœlonym, fundamentami i aksjo-
matami œwiata. S¹ tak¿e relatywne
w zale¿noœci od punktu ogl¹du œwiata.
Pojêcia zaœ mo¿na uj¹æ w pewne
okreœlenia; nie stanowi¹ sk³adowej œwia-
ta i s¹ bezwzglêdnie obiektywne.
Pojêcia mog¹ byæ tak¿e pierwotne, ist-
niej¹ce w definicji (takie s¹ pojêcia
naukowe), oraz wtórne, pochodz¹ce
z pewnych idei. Wszelka wzglêdnoœæ
pojêæ pojawia siê tylko wtedy, gdy s¹ to
pojêcia wtórne; wzglêdnoœci podlega
bowiem nie pojêcie, ale idea. Z powodu
wzglêdnoœci idei mo¿e istnieæ byt nie
posiadaj¹cy pewnej.
Pojêcia s¹ t³umaczone, a idee przekazy-
wane. Przekazywanie idei wymaga ist-
nienia przekazuj¹cego (posiadaj¹cego
ideê) i odbieraj¹cego. T³umaczenie pojê-
cia zak³ada istnienie rozumiej¹cego
i zdolnego do zrozumienia.

Strach niech bêdzie tutaj przyk³adem
idei i pojêcia wtórnego. Jako pojêcie jest
to "uczucie ogarniaj¹ce kogo wobec
niebezpieczeñstwa". Daje siê zauwa¿yæ
wykorzystanie w definicji innego pojêcia
wtórnego (niemo¿noœæ sprowadzenia do
pojêæ pierwotnych). Jako idea jest ele-
mentem sk³adowym cz³owieczeñstwa.
Za³ó¿my teraz, ¿e istnieje byt nie posia-
daj¹cy strachu. Przy t³umaczeniu pojêcia
na odleg³oœæ mo¿e byæ przez ten byt
uznany za rzecz absurdaln¹, niezrozu-
mia³¹, lecz przy kontakcie bezpoœrednim
mo¿e dojœæ do przekazania idei, co
uczyni³oby ten byt innym, zdolnym
zrozumieæ.
Na pocz¹tku œwiata wszystkie idee by³y
jednoœci¹; potem uleg³y rozproszeniu, co
jest znane jako Wielki Wybuch. Obecnie
stanem naturalnym Wszechœwiata jest
d¹¿enie do form doskonalszych, co imp-
likuje koniecznoœæ wch³aniania kolej-
nych idei.
Skutkiem tego bêdzie powrót do
pocz¹tku œwiata.

Szczurek

Filozofem w mrowisko
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La granda metafora
Siedzê nad czarn¹ kaw¹ i czekam. To

banalne? I co z tego. Ja siedzê nad kaw¹
i czekam. W³aœciwie nic siê nie dzieje.
Za oknem przelecia³o 96 nosoro¿ców.
A tak, policzy³em wszystkie. Ryba spyta
czy b³êkitnych. Rafa³owi te¿ ju¿ wyjaœ-
niam, ¿e nie by³y ani trochê podobnie
umaszczeniem do jego
ulubionych ró¿owych
s³oni. Otó¿ nie. To
zwyczajne nosoro¿ce
jawajskie. Mo¿e nie
by³oby w ich przelocie
nic nadzwyczajnego
gdyby nie to, ¿e na
ca³ym œwiecie ¿yje ich
oko³o piêædziesiêciu
sztuk, a okres ich
migracji ju¿ dawno
min¹³. Jakkolwiek
nietypowy czas mo¿na
t³umaczyæ globalnym
ociepleniem i tajem-
niczym el nino, to czy
mo¿na odpowiedzial-
noœci¹ za spotkanie
anormalnie du¿ej liczby
tych zagro¿onych wyginiêciem ssaków
obarczyæ moje szczêœcie, które dot¹d
raczej mi sprzyja³o? Za oknem siê
uspokoi³o i powoli zapominam
o nosoro¿cach. Przecie¿ nie na nie
czeka³em tyle czasu. Czas p³ynie, kawa
stygnie i wype³nia pokój aromatem. I ja
stygnê, niemoc mnie ogarnia,
a w fili¿ance nic siê nie dzieje. Kawa ani
drgnie. Ju¿ nawet nie unosz¹ siê znad

niej smu¿ki pary, chyba ja zaczynam siê
unosiæ. Ach, gdyby¿ to by³a herbata!
Jasna, klarowna, urozmaicona plas-
terkiem cytryny, na którym mo¿na
by³oby zawiesiæ wzrok. Herbata jest lep-
sza, bo nie oszuka nikogo, nie ukryje w
swym mrocznym wnêtrzu niczego ani

nikogo, jak mo¿e to zrobiæ podstêpna
czarna kawa, której tajemnicza moc
zniewala i wci¹ga s³abe ofiary
chwilowego zauroczenia jej barw¹
i zapachem. W fili¿ance nie ma nawet
³y¿eczki, wiêc nie mogê zbadaæ przej-
rzystoœci cieczy. Wpatrujê siê zatem
w ciemn¹ tarczê otulon¹ fajansow¹ sko-
rupk¹. Mo¿e jednak widzê dno... Musi
gdzieœ tam byæ. Pamiêtam, ¿e zawsze

jest jakieœ dno,
wiêc i tym
razem musi tam
byæ. Kto to s³ysza³
o kubku bez dna? Gdybym tylko mia³
³y¿eczkê... Ju¿ nie wstanê po ni¹.
Patrzenie w mrok jest zbyt wci¹gaj¹ce.

Wprost nie mogê siê
oderwaæ od tajemniczej,
nieokreœlonej g³êbi,
niezwyk³ej jak nocne
niebo. Kto widzia³, ten
zrozumie. Och, jak
wci¹ga, wci¹ga bez resz-
ty. Czujê jak poch³ania
mnie ciemnoœæ,
zanurzam siê w aksamit-
nej ciszy, rozp³ywam siê
jak ziarenko cukru.
Chyba widzê dno. Tak,
jest coraz bli¿ej, mogê
go dotkn¹æ! I ju¿ teraz
wiem, ¿e to ja jestem na
dnie, a tam w górze
zakrywa mnie czarna
przestrzeñ. Teraz rozu-
miem, ¿e st¹d nie ma

ucieczki, mogê ju¿ tylko krêciæ siê
w kó³ko, mogê patrzeæ i czekaæ dalej.
Mo¿e spóŸniona wreszcie przyjdzie.
Patrzê w górê. O! Jest! Widzê j¹ przez
kawow¹ zas³onê, czarn¹ mg³ê bez skazy.
Zbli¿a siê. Nienaturalnie du¿a, zas³ania
ca³y widnokr¹g, przys³ania ca³y œwiat.
Bo œwiat jest ma³y. Tak ma³y jest œwiat
mieszkañca fili¿anki...

Bolek nie wie z kim 

El amor, el odio y la sopa de tomatos
Odcinek 2

W tym samym (co nasza bohaterka,
któr¹ bêdziemy nazywaæ w skrócie
Mari¹ Beatrice Milagros z Przedmieœcia
w Œródmieœciu) mieœcie mieszka³
wspania³y, przystojny i bardzo bogaty,
Armando Gedono Diego don Alfonso
Mauricio Cze - Cze Roberto de Portivo
La' Corunija. Jego rodzina by³a w posia-
daniu wielkiego konsorcjum,
zajmuj¹cego siê produkcj¹ na skalê
œwiatow¹ syntetycznych enzymów
ró¿nozapachowych w proszku i czerpa³a
z tego fortunê. Ich dawni przodkowie
byli spokrewnieni z pewn¹ arystokra-
tyczn¹ rodzin¹ oraz posiadali szereg luk-

susowych willi a nawet w³asn¹ sieæ
barów szybkiej obs³ugi. 

Don Armando, nazywany niekiedy
w skrócie Armagedonem, ma narze-
czon¹, piêkn¹, ale bardzo z³¹ i okrutn¹
doniê Soniê, która tu¿ po œlubie planu-
je zagarn¹æ ca³y maj¹tek mê¿a. 

W nastêpnym odcinku: bêdziemy
mieli ogólny widok na rodzinê
Armagedona oraz przeniesiemy siê do
drugiego pokoju w jego bajecznie luk-
susowej willi (akcja dzisiejszego
odcinka rozgrywa³a siê w salonie)
a jeœli wystarczy czasu to nawet do
przedpokoju. 

Ptaszyna
Cdn.
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Grzyb atakuje

Dawno, dawno temu za sied-
mioma morzami, za siedmioma
górami ¿y³a sobie Babcia Grzyb.

Nazywali j¹ tak jej m³odsi znajomi,
poniewa¿ by³a tak natrêtna
i nieprzewidywalna jak grzyb: pojawia³a
siê niespodziewanie i nie wiadomo sk¹d,
a jak ju¿ siê przyczepi, to nie puœci. By³a
bardzo stara, jednak przy ¿yciu trzyma³a
j¹ jedna myœl - nadzieja, aby jej wioska
znalaz³a siê we wspólnocie s¹siednich,
wiêkszych wiosek. By³oby to wspania³e
i uroczyste wydarzenie, a Babcia Grzyb
marzy³a, aby poinformowa³a j¹ o tym
jedna jedyna osoba - ch³opiec o imieniu
Piotruœ, by³y mieszkaniec wioski, który
wiele lat temu wyprowadzi³ siê od niej.
Wtedy to rzuci³aby siê mu ze ³zami
wzruszenia w ramiona, a potem mog³aby
ju¿ spokojnie odejœæ na tamten œwiat.
Wszyscy mieszkañcy wioski ze zniecier-
pliwieniem czekali na ten moment.
Niestety, przysz³o im na to d³ugo czekaæ.
Babcia Grzyb pe³ni³a w wiosce wa¿n¹
funkcjê ze wzglêdu na swój wiek - otó¿
by³a ona kimœ w rodzaju szamana czy
guru, sta³a na czele Rady Mêdrców
i mia³a bzika na punkcie jedynow³adzt-
wa. Na specjalnych zgromadzeniach
ludowych, które odbywa³y siê dwa razy
w tygodniu (zwykle w poniedzia³ek
i czwartek), Grzyb prowadzi³a wyk³ady,
które polega³y g³ównie na zadawaniu
pytañ (niczym u Sokratesa). Obecnoœæ
na zgromadzeniu by³a obowi¹zkowa.
Nikt nie chcia³ byæ zapytanym przez

Babciê, mia³a ona bowiem specyficzne
kryterium oceny odpowiedzi: jeœli czyjaœ
odpowiedŸ choæ trochê odbiega³a od jej
zdania na dany temat, nieszczêœnik
obrzucany by³ obelgami, oskar¿any
o brak zainteresowania tak powa¿nymi
zagadnieniami, w najgorszych przypad-
kach wtr¹cany do wiêzienia, a przy tym
upokarzany przy pozosta³ych mieszkañ-
cach. Grzyb nie wiedzia³a, ¿e ka¿dy
z nich w skrytoœci ducha solidaryzowa³
siê z poszkodowanym, a jej samej ¿yczy³
rych³ego kopniêcia w kalendarz. Babcia,
o dziwo, mia³a równie¿ swoich zwolen-
ników. Nielicznych, ale mia³a. Byli to
skrajni wazeliniarze z pewnym wybit-
nym na czele, bardzo podobnym do jej
ulubieñca i dlatego nazywano go
Piotrusiem II. Wiedzcie o tym, ¿e
Piotrusiowi II nie wystarcza³y same
zgromadzenia. Spêdza³ na konwersacji
z Babci¹ ka¿d¹ woln¹ chwilê.
Nieoficjalnie wiadomo, ¿e w koñcu
odwróci³ siê od niej na rzecz swojej
s¹siadki. Ale doœæ o Piotrusiu II.

Otó¿ w Radzie Mêdrców by³o dwóch
szczególnie powa¿anych, powszechnie
uwa¿anych za bóstwa. Byli to: Odwa¿ny
Sokó³ (ang. Brave Falcon) nazywany tak
ze wzglêdu na swoje indiañskie
pochodzenie (spokrewniony z Pocahon-
tas) oraz tajemniczy nieznajomy, znany
pod pseudonimem Kruczow³osy.
Koalicjê z dwójk¹ powy¿szych
Mêdrców tworzy³a szóstka mieszkañców
(ZOO) ukrywaj¹ca siê pod kryptonima-

mi: Sowa,
Strusiu, Ptaszy-
na, Ryba, Sarenka i
¯ubr. Nasi dzielni bohaterowie
wymyœlili nastêpuj¹cy plan: poinfor-
mowali Babciê Grzyb, ¿e:
a)   Piotruœ l zosta³ porwany
b)   grozi mu powa¿ne niebezpieczeñst-
wo
c)   tylko ona dziêki swojemu wrodzone-
mu sprytowi mo¿e go uratowaæ.

Us³yszawszy to Grzyb o ma³o nie
zemdla³a (ku uciesze Mêdrców i ZOO,
zachowali jednak nale¿yt¹ powagê). Tak,
jak oczekiwali, Babcia wyruszy³a na
poszukiwania i œlad po niej zagin¹³.
Wdziêczni mieszkañcy wznieœli
Mêdrcom pomnik w centrum wioski. Od
tej pory w wiosce zapanowa³y szczêœcie
i spokój. Niezadowolona by³a tylko
jedna osoba - Piotruœ II, którego rzuci³a
s¹siadka. Pewnej nocy przy³apano go
nawet na dewastowaniu pomnika
Mêdrców. Wszyscy mieszkañcy zgodnie
orzekli, ¿e aby cele wiêzienne nie by³y
puste, powinny goœciæ przynajmniej jed-
nego lokatora. Wiadomo, kogo.
I wszyscy ¿yli d³ugo i szczêœliwie.

P.S. Podobieñstwo do powy¿szych
zdarzeñ i osób jest ca³kowicie przypad-
kowe.

Ryba 2f

Letnie popo³udnie
Wiêc lekko sfrustrowany wyszed³em

na taras, poci¹gaj¹c ze szklanki napój,
który w 60% by³ wod¹ mineraln¹.
Stapiaj¹c siê z le¿akiem pozwala³em
s¹czyæ siê w moje uszy kompaktowej
truciŸnie, jesteœ lekiem na ca³e z³o, Mary
Jane i gitara, gitarê przekreœli³ pies, ride
the lightning, ty kundlu, rzuci³em na
odlew miêdzy sztachety. Pies by³ rasist¹,
gra³ ostrzej, agresywnie zajmowa³ ka¿dy
kawa³ek ciszy, sadystycznie wy¿ywa³ siê
nad jej milcz¹cymi, martwymi strzêpa-
mi, dobieraj¹c z czeluœci poni¿ej kokard-
ki coraz wy¿sze tony. Wkurza³ mnie.
Wspomnia³em Freuda szczerz¹cego siê
podobnie z 50-szylingowego banknotu,
wiêc nazwa³em go Edypem. Wzruszony

Edyp podziêkowa³ mi s³owami przy-
wodz¹cymi na myœl polakierowane
paznokcie w zbyt bliskim kontakcie z
tablic¹. Doprowadzony do granic ci¹gu
dokona³em z premedytacj¹ zbrodni na
niewinnej ³y¿eczce, w œrodku zamiesza-
nia nagle rzucaj¹c j¹. Jej metaliczny
szloch, ¿e to niemo¿liwe, zburzy³ na 2,3
sekundy pewnoœæ siebie nowo
mianowanego, by staæ siê powodem
nowego wybuchu sadystycznej radoœci.
Podnios³em j¹, aby po chwili upuœciæ
ponownie, zastanawiaj¹c siê nad opini¹
Komisji d/s Staro¿ytnych Greków
i naje¿onego widelcami trybuna³u
Haskiego. Ukrzy¿uj go, ukrzy¿uj, dar³
siê na kawa³ki Edyp. W chwili, gdy po

raz trzeci nadzieje ³y¿eczki na spe³nienie
w herbacie mia³y zostaæ przekreœlone,
zapad³a cisza, ta minuta ciszy
poprzedzaj¹ca burzê, cisza, której nie
œmia³ tkn¹æ nawet Edyp, której nie móg³
zm¹ciæ agonalny krzyk ³y¿ki, w której
now¹ nut¹ zadŸwiêcza³ nad œwiatem
s³odki jak ¿elatyna g³os s¹siadki.
- Nasi s¹siedzi to barbarzyñcy, chodŸ do

mamusi, Fifi.
Dziêkowa³em w cichoœci ducha

Opatrznoœci i Bergsonowi za triumf intu-
icji nad rozumem. Edyp jazzgota³.

SPR
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Wiersze...

I. Niezobowi¹zuj¹ce wprowadzenie

Cz³owiek zrodzony z wody
Ogieñ jego ¿ywicielem
Obojêtnoœæ jego ¿yciem
?...
Woda niszczy
Ogieñ tworzy
Dom szaleñców - Ziemia!...
Zabijaj¹ ogniem
Uzdrawiaj¹ wod¹
!...

Nie b¹dŸ obojêtny
08.12.2003 (po Pi¹tej Rocznicy)

II. Mylne tropy prawdy

S³owo powsta³o
z martwych...

£awa przysiêg³ych
odesz³a w dal

Osemka odwrócona
dosz³a do granicy

Wartoœci odrzuconych
przez wartoœciuj¹cych

Oko sprawcze
wróci³o w nicoœæ

Koniec dziejów
pocz¹tkiem ¿ycia

Antynomie idei
d¹¿¹ do wype³nienia

Tacytowyzwoleniec z bez-uczucia
dziêkuje za wolnoœæ

Asi
06.04.2004 (na polskim w trakcie Norwida)

Ka³u¿e
Mokre ulice
To zupe³nie tak jakbym
St¹pa³ po niebie

***
Czemu gdy gdzieœ d¹¿ymy
Musimy, najpierw zdeptaæ
Scie¿kê, która tam wiedzie

***
Tañczy w chmurach
Szeœæ stalowych ¿urawi
£ataj¹ niebo

Tsukinoshi

Miasto
Miasto,
Po którym cicho b³¹dzê.
Ulica pociemnia³a.
Ludzie stracili swe cienie.
Przesmyk zimnego powietrza
Rozdziela betonowe p³yty.
Nigdy tu nie spadaj¹ gwiazdy,
Za to ludzkie pragnienia
Z mokrych, otwartych okiennic.
Ka¿dego poranka
Ta sama twarz mijana na chodniku.
Szybkie kroki,
Jednorazowy uœmiech.
S³yszê rozmazany w deszczu

oddech.
To muzyka tej nocy.

Olga Talarska

Po co?
Po co te wiersze?
Po co te tumany s³ów
Rzucane w rozmowie?
Po co uczucia?
Których nie poznamy
O których nikt siê nie dowie?
Po co wyrazów miazga
Na czystych stronicach dziennika?
Dlaczego to tak pomaga?
Bo chwila szybko nie znika?
Po co rozmyœlania?
I ciche w oknie stawanie?
Patrzenie w miasto, refleksje
I d³ugie nocne dumanie?
Na co spacer czy oddech?
Latarni rozb³ysk w granacie?
Dlaczego myœli siê pl¹cz¹?
Czemu nie jest inaczej?
Po co bariera braterstwa?
Emocje wieczorne, bicz bólu?
Chaos myœli i mêtnoœæ?
Cz³owiek... ¿ycie... smak mu³u?
Jaki¿ cel istnienia?
I równowaga natury?
Narodziny i œmierci...?
Ranek, noc...?
Upadki, uk³ady, matury?
Po co to udawanie?
Niechciana szczeroœæ,

dwie twarze?
Po co skargi namiêtne?
I krzyk: "Wci¹¿ ¿yciem siê parzê!"?

Na co brak zrozumienia?
A potem k³amstwa i zdrady?
Ucieczka czasu, przeczucia...?
Rozpad i ¿ywot skonany?
Po co skrzyd³a rozwijaæ?
By cierpieæ mocniej? Czy kochaæ?
Na co te krzyki, sza³ nag³y?
Przysiêgi wiernoœci - braæ, szlochaæ...
Na co dziecinne spojrzenia
Do góry w cudze okna?
Podziw dla innych?
Lub niechêæ?
Dusza, co emocj¹ przemok³a?
W jakim celu te troski?
Dziwne uchwyty w serduszku?
Zawa³y mi³oœci, rozkoszy;
Œlêczenie na blefu ³ó¿ku?
Po co nienawiœæ tu dana?
K³ótnie, co echem d¹¿¹
Do kolejnego rozstania?
I ³zy, co istnieniem nam rz¹dz¹?
Po co to wszystko,

Cz³owieku,
Widzisz, ile dostajesz?
W Bo¿ej jaskini ¿ycie!
A ty siê tak ³atwo

PODDAJESZ?
Olga Talarska 

I, II, III...
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I, II, III...
III. O Jasnow³osej

(Cisza, która og³usza)

Ognisko zgaszone
iskry rozrzucone p³on¹
jeszcze...

S³oñce kr¹¿y po niebiosach
bez sensu i bez przyczyny

Stalowe armie zagrzebane
w ciemnych grobowcach pamiêci...

Zrodzony pod S³oñcem Nabuchodonozora
w ¿arze aleksandyjskiej m¹droœci

Wielbiciel Œwiat³a naszej Pani
chce wznieœæ czeœæ ku S³oñcu
zakrzykn¹æ bojowo
- rêce opad³y...

Szukaj¹c Œwiat³a i-stnienia
zaszed³ w najg³êbsze katakumby
- ni promyka...

Zagubionemu zosta³a tylko droga do kraju
gdzie przewodnik teraz powie mu:

"Patrz, tam by³o miasto
wiecznego ostrzenia mieczy

Teraz na wa³y niewiasty ju¿ nie pójd¹
ju¿ nie zrobi¹ m³odzi wycieczki

Nad strome brzegi rzeczki
czatowaæ na pasterzy

Ju¿ ich bogowie nie poprowadz¹
ni te¿ wrogowie przypr¹

S³uchaj, turysto!" Turysta nie s³ucha...
myœlami zaginiony 

w kraju lat dziecinnych
Gdzie siê szczêk zbroi miesza³ po równi

z niewypowiedzianymi wyznaniami...
Ale... Stój! Gdzie duch twój!

Wspomnij!
Œwiat³o jeszcze nie zginê³o

nad stromymi œcianami Cuplika
Wspomnij! Piêkno!

Boga szybkoœci zwyciêskiego
Si³y S³oñca wszechmocnego

Smuk³oœci Ognia wspania³e
Anio³a zag³ady litoœciwego

Towarzyszki myœli wszechobecnej
Ateny gniewu niezrównanej

Jasnow³osej miano doskona³e

* * *

Oto dzieñ wiosny, oto s³oneczko
ludzie z nor swych wyleŸli w radoœæ

Oto uliczka tego, co wol¹ ludy ruszy³
klimaty wion¹ przyjemnie i mi³o

Spacerkiem id¹c wœród natury pienia
delektujê siê œwie¿oœci ruchem

Na nice rozchodz¹ siê te z-kiczu m³ódki
sw¹ plastikowoœcia i nie!-naturalnoœci¹

Sun¹ chodnikiem od sklepu do pustki
sp³ywaj¹ po wzroku - uchodz¹ weso³oœci

Co by ich przymioty na wierzch wypru³a...
Nic to! Idê dalej!

Droga prowadzi mnie do parku 
najbli¿szego

schodzê z drogi...
...i w zielonoœæ brodzê...

znacie to? Choæ z daleka
Wygnañcem mo¿na byæ jednak¿e

i we w³asnym kraju
Mijam miejsce, gdzie wiara runê³a

i - wracam z... przysz³oœci¹?...
Choæ... patrzê, tam, w oddali

cóŸ widzê? To¿ to cia³o
Co bez myœli jest - jak laleczka

której w pok¹tnych norach u¿ywaj¹
A obok... Bogowie! Ja widzê?

Nie?... Czyja to pow³oka?
Ten krok, ten wzrost, te... w³osy?

Oœlep³em na ¿ycie?
Schodzê na bok (czy to prawda?)

Oczu wznieœæ nie mogê (dobrze myœlê?)
Patrzeæ - nie chcê - muszê - nie mogê

od weso³oœci mi jak¿e daleko...
Pustka plus nieskoñczonoœæ 

równa siê nicoœæ...
Tak koñcz¹ bogowie...

S³oñce stoczy³o siê na ziemiê
Idea³ siêgn¹³ bruku

* * *

Na zgliszczach roœnie Drzewko...
skoñczone 13.05.2004 (gêsta pokrywa chmur)

IV. Pieœñ porzuconych

Kawa³eczki ognia rozrzucone
W ciemnoœciach dokona siê nasz los
Za wszystkie winy nieprzepuszczone
Idziemy na zimny cierpieñ stos

Zamiast ballad o bohaterach
Œpiewaæ bêdziemy o skonanych
Zamiast o wszystkomog¹cych œmia³kach
Wspomnimy o czynach niedokonanych

Nios¹c kaganek ociemnia³ym
Sami w mrokach zostaniemy
Siêgaj¹c po owoce ruchem œmia³ym
Jeszcze trwo¿liwszym siê cofniemy

Chyba ¿e za Drzewkiem pod¹¿ymy w 
górê...

20.07-23.07.2004

V. Nowa Kolenica

Twierdza oblê¿ona
Wróg nadci¹ga
Ju¿ mury uderzane
Jêcz¹ pod naporem
Masy ciemnych myœli
Ze œwiata wieœci nie ma
Go³êbie lecieæ nie chc¹
Ju¿ obroñcy powaleni
Znu¿eniem wiecznym
Mury zgni³y...
Brodzê wœród zniechêcenia
Œmierci dusz powszechnej
Jawa zwie mnie katem przysz³oœci
Idea³y trac¹ znaczenie
Myœl moja mêtna
¯¹dze ciemniejsze
Upaœæ chcê
To nie mój œwiat
Zwyciêzca przekracza bramy
Wzywa swe ofiary
Idê
Chcê jej paœæ do nóg
S³u¿yæ wiernie
B³agaæ o spe³nienie
Podchodzê
Padam
Nie
Nienawidzê jej
Unoszê siê
Patrzê...
Splun¹³em jej w twarz
* * *

Zostawiam zwyciêzcê
Rozwa¿aniom o przegranej
Wychodzê na równinê
Rozgl¹dam siê po cieniach
Atakuj¹cy ju¿ niegro¿ni
Uœmiecham siê
Idê ku Drzewu...

07.09.2004 rano
Szczurek
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El amor, el odio y la sopa de tomatos
Odcinek 3

Uboga chatka Marii Beatrice Milagros
z Przedmieœcia w Œródmieœciu. Pora
œniadaniowa, w telewizji leci "Kawa czy
jajecznica" - najpopularniejszy program
poranny. Nasza bohaterka spo¿ywa
z rodzin¹ i przyjació³mi swój skromny,
ale jak¿e urokliwy pierwszy posi³ek tego
zalanego s³oñcem dnia.

Maria Beatrice Milagros Z Przedmieœ-
cia w Œródmieœciu:

- Jaki¿ to bêdzie piêkny, zalany
s³oñcem dzieñ, ¿e siê tak wyra¿ê.
Donia Karolina:

- Masz racjê, kochana. Znów nie
mamy na czynsz.
M.B.M. z P. w Œ.:

- Babciu, ale ja zap³aci³am wczoraj
i to, dlatego w puszce po kawie nie ma

ju¿ pieniêdzy.
D.K.:

- Rozumiem. Ta moja skleroza.
M.B.M. z P. w Œ.:

- Babciu, znowu zapomnia³aœ wzi¹æ
swoje lekarstwo.
D.K.:

- Pewnie tak, nie pamiêtam.
(Idyllê przerywa pukanie do drzwi chat-
ki):
Roki - dostawca mleka:

- Dzieñ dobry piêknym paniom. Czy
by³a ju¿ mo¿e u was Ewelina?
M.B.M. z P. w Œ.:

- Nie, Roki. Mo¿e masz ochotê na
trochê owsianki?
R. - d. m.:

- Nie dziêkujê, mam tyle pracy na
dziœ.
(Po czym siada za sto³em, przystawia

sobie miskê
i nak³ada obfit¹
porcjê owsianki)
M.B.M. z P. w Œ.:

- Czy myœlicie, ¿e Ewelina dostanie
dziœ anga¿? Ma bardzo wa¿ne
przes³uchanie.
D.K.:

- Bardzo jej tego ¿yczê.
W tym miejscu do chatki wchodzi
Ewelina, ma z³owrogi wyraz twarzy.
Otwiera usta, aby coœ powiedzieæ...
Nastêpuje KONIEC odcinka 3. 

W nastêpnym odcinku: Czy dowiemy
siê, dlaczego Ewelina ma z³owrogi
wyraz twarzy? Gdzie chcia³a dostaæ
anga¿? Czy Rokiemu smakowa³a
owsianka? Czy zjad³ j¹ do koñca? 

Ptaszyna
Cdn.

"Aurora"
1. Staramy siê byæ sprawiedliwi
i odwa¿ni jak rewolucjoniœci. Chcemy
jak najwiêcej wiedzieæ o Zwi¹zku
Socjalistycznych Republik Radzieckich
- kraju naszych serdecznych przyjació³.
2. Wiemy, kiedy wybuch³a Wielka
Socjalistyczna Rewolucja PaŸdzierni-
kowa i kto by³ jej wodzem. Znamy
nazwê miejscowoœci w Polsce, w której
przebywa³ W. I. Lenin. Wiemy, dlaczego
historia upamiêtnia dzieje kr¹¿ownika
"Aurora". Wiemy, kto z Polaków walczy³
w szeregach Wielkiej Socjalistycznej
Rewolucji PaŸdziernikowej.
3. Urz¹dziliœmy muzeum Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji PaŸdzierni-
kowej. Zebraliœmy lub wykonaliœmy
potrzebne eksponaty. Do muzeum
zaprosiliœmy naszych kolegów, rodziców
i nauczycieli.
4. Poznaliœmy naszych radzieckich
kolegów - oktiabriat. Wiemy, jak nazywa
siê ich organizacja. Znamy ich znaczek
organizacyjny i ich pozdrowienie.
Nauczyliœmy siê piosenki oktiabriat
o maleñkiej gwiazdce.
5. Znamy kilka zabaw radzieckich
oktiabriat i chêtnie siê w nie bawimy.

"Czerwony bratek"
1. Staramy siê byæ prawdziwymi przy-
jació³mi. Pomagamy sobie i szanujemy
siê nawzajem. Jesteœmy z tymi, którzy
pragn¹ pokoju i szczêœcia wszystkich
ludzi na œwiecie.
2. Znamy legendê o czerwonym bratku.
Wiemy, co znaczy braterstwo, soli-
darnoœæ, wspó³praca, przyjaŸñ. Wiemy,
co na ca³ym œwiecie oznacza bia³y go³¹b
na niebieskim tle. Wiemy, co znaczy
has³o "Proletariusze wszystkich krajów,
³¹czcie siê". Wiemy, kiedy œpiewana jest
"Miêdzynarodówka" i jak nale¿y siê
wtedy zachowaæ. Znamy opowiadania
o ¿yciu i dzia³alnoœci rewolucjonistów.
3. Przedstawiliœmy legendê o czer-
wonym bratku w zuchowym teatrzyku.
Zorganizowaliœmy spotkanie z weterana-
mi ruchu robotniczego. Opiekujemy siê
grobem partyzanta, rewolucjonisty,
bojownika o wolnoœæ i sprawiedliwoœæ
spo³eczn¹.
4. Wykonaliœmy gazetkê lub album
o tematyce rewolucyjnej. Wykonaliœmy
dekoracje, rekwizyty, zaproszenia na
kominek. Zilustrowaliœmy legendê
o czerwonym bratku.
5. Umiemy zaœpiewaæ piosenkê
o braterstwie i przyjaŸni dzieci.

"Iskra"
1. Jesteœmy prawdomówni i ¿yczliwi dla
innych. Staramy siê braæ przyk³ad
z wodza Rewolucji PaŸdziernikowej -
W³odzimierza Ilicza Lenina, który jest
wzorem prawdziwego cz³owieka.
2. Poznaliœmy ¿ycie i dzia³alnoœæ W. I.
Lenina. Wiemy, dlaczego nazywano go
przyjacielem dzieci. Wiemy, jak by³a
tworzona i co zawiera³a gazeta "Iskra".
Nauczyliœmy siê co najmniej 10 s³ów po
rosyjsku. Wiemy, w co i jak bawi¹ siê
radzieckie zuchy - oktiabriata.
3. Bawiliœmy siê w redakcjê gazety
"Zuchowa Iskierka". Z okazji rocznicy
rewolucji wydaliœmy specjalny numer
gazety.
4. Wykonaliœmy zuchow¹ drukarniê,
czcionki drukarskie i farby do druku
"Zuchowej Iskierki". Zrobiliœmy laurki,
na których wys³aliœmy pozdrowienia do
radzieckich oktiabriat z okazji rocznicy
Rewolucji PaŸdziernikowej.
5. Opracowaliœmy w³asny szyfr, za
pomoc¹ którego potrafimy siê porozu-
mieæ i przekazaæ wiadomoœci.
Nauczyliœmy siê piosenki o W. I.
Leninie. Œpiewamy piosenkê oktiabriat
o maleñkiej gwiazdce.   

dostarczy³a Zuzia Pacholczyk

Regulamin sprawnoœci zuchowych
REGULAMIN SPRAWNOŒCI ZUCHOWYCH,

zatwierdzony przez Radê Naczeln¹ ZHP dn. 14 XI 1987 r.
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