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WStęp
Rok 2011 nie zapisał się jakoś szczególnie w historii kraju, za to ja 

zapisałem się na warsztaty literackie przeznaczone dla osób dojrzałych 
w Towarzystwie Kultury Czynnej przy ul. Paulińskiej we Wrocławiu. Pro-
wadziła je niezwykle profesjonalnie i sumiennie poetka i polonistka, pani 
Basia, nadając im sporej atrakcyjności. Chociaż tłumy nie waliły drzwia-
mi i oknami, to jednak chodziło się na nie z nieskrywaną przyjemnością. 
Wprowadzała nas za kulisy kolejnych form literackich z ogromną lekkością, 
ale i determinacją. Na jednych z pierwszych zajęć zostaliśmy poproszeni 
o zgłoszenie na karteczkach oczekiwań wobec warsztatów, a zwłaszcza 
o podanie ulubionej formy, którą chcielibyśmy zgłębiać. Rzecz załatwi-
łem lapidarnie: „Forma jest mi obojętna, byleby było zabawnie”. Proszę 
sobie wyobrazić, że pani Basia bardzo mocno wzięła sobie do serca mój 
postulat. Na cotygodniowe spotkania dźwigała całe tony książek z do-
mowej biblioteczki. Wyławiała co bardziej smakowite wątki i czytała je 
nam. Zawsze było wesoło, a nieraz pokładaliśmy się ze śmiechu. Jakoś 
nigdy nie było mi po drodze ze smutkiem, nawet tym spod noblowskie-
go znaku. Umartwianie się, poprzez np. posypywaniem głowy popiołem, 
pozostawiałem bliźnim w przekonaniu, że uczynią to na pewno lepiej.

Pamiętam, że jedno z pierwszych zadań domowych polegało na na-
pisaniu dowolnego dialogu. Nie bardzo miałem ochotę na rutynową 
rozmowę przy klejeniu pierogów, uważając, że trudno nadać ekscy-
tujące wymiary kontrowersjom wokół grubości wałkowanego ciasta 
czy składników farszu. Wolałem jakąś zamkniętą całość, nawet o bła-
hej treści. No i tak właśnie wyglądałaby geneza pierwszej części utwo-
ru „Lustro”. Tym, napisanym w ciągu tygodnia tekstem, ugruntowałem 
swoją pozycję na zajęciach, więc później miałem już tylko łatwiej, bo 
przymykano oko na moje drobne wybryki. Rzecz doczekała się insceni-
zacji w teatrzyku nieocenionego TKC. Zrodzone wówczas zapotrzebo-
wanie na poszerzenie obsady aktorskiej zaspokoiłem doszyciem swo-
ich przygód, obalając własną tezę o zamkniętej całości pierwowzoru.

Jako fizykowi teoretykowi z zawodu, który sporą część żywota spę-
dził na pisaniu naukowych rozpraw, przejście do nowej działalności nie 
nastręczało specjalnych trudności. Z pisaniem byłem przecież za pan 



6 | 

brat. Radykalnie zmienił się tylko opisywany przedmiot. Wypłynięciu 
ze skrajnie hermetycznej domeny na szare, ale i mieniące się wszystki-
mi odcieniami, bezkresne wody oceanu codzienności mógł towarzyszyć 
tylko jeden rodzaj refleksji. Miałem nieodparte wrażenie, że przelewam 
na papier, co mi ślina na język przyniesie. Wcześniej musiałem każ-
de napisane zdanie przeczytać przynajmniej ośmiokrotnie, nie unikając 
przy tym czytania wspak. Teraz wystarczało nad czystą kartką się po-
chylić, usta uchylić i… Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie chcę nikogo 
obrażać. To tylko sugestywna ilustracja nagłej odmiany moich losów.

W reakcji na postawiony temat stylizacji objawił mi się przemawiający 
do narodu Władysław Gomułka. „Przemówienie z okazji święta” odbie-
ga z pewnością daleko od prototypu. Przywołane cechy ledwie musnę-
ły oryginał. Ale też trzeba pamiętać, że była to postać jedyna w sobie, 
absolutnie niepowtarzalna. Nie chciałem przy tym wchodzić w sferę lap-
susów językowych, bez której to indywiduum traci przynajmniej połowę 
ze swego kolorytu, bo to skazywałoby mnie na pracę w karkołomnych 
warunkach studni bez dna. Skąd wziął się świąteczny kontekst? Ano, ko-
muniści albo walczyli, albo świętowali. Zdecydowanie wolałem to drugie.

Wiele godzin poświęconych było różnym odmianom poezji. W tej 
dyscyplinie miałem krystalicznie czyste konto. Moja ręka nigdy do żad-
nego wierszyka się nie przyłożyła. Już ruszając na szkolne podboje, 
zdany byłem na środki pozapoetyckie, co skądinąd rozwijało inwencję. 
Źródeł tej patologii upatruję w niezbędnym dla tej twórczości udziale 
serca, które u mnie już we wczesnym dzieciństwie uległo zwyrodnie-
niu, by niebawem zostać całkowicie wypartym rozumem. Ten skrajny, 
podszyty dogmatyzmem racjonalizm objawia się nieraz w zupełnie nie-
oczekiwany sposób. Kiedy dostaję zadyszki, co z wiekiem zdarza mi się 
coraz częściej, czuję przyspieszone uderzenia właśnie mózgu. Są to ryt-
miczne zaburzenia percepcji w takt mierzonego tętna. Przebycie Rowu 
Mariańskiego między mną, a poezją wymagało przejścia swoistego ka-
tharsis i nie byłoby możliwe bez uroku naszej mentorki. Takie to uwa-
runkowania przywołały na świat „Erotyk z okolic Częstochowy”, gdzie 
nawiązanie do Jasnogórskiego grodu miało jasno wskazywać na cha-
rakter użytego rymu, gdyby przypadkiem kogoś o mniejszym wyrobie-
niu naszły akurat wątpliwości. Zresztą temu nurtowi pozostaję wierny, 
choć wierszokletnicze ciągotki nachodzą mnie coraz rzadziej i słusznie.
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Przyszła kolej na grubszy kaliber, czyli dramat z prawdziwego zdarzenia, 
a ja do teatru od dawna miałem ogromną słabość. Już same okoliczności 
towarzyszące nosiły, z mego punktu widzenia, pewien posmak dramaty-
zmu. Chodziło o opisanie ulubionego przedmiotu, z którym czujemy się 
mocno związani od dawien dawna. Może to ograniczenie miało na celu 
uniknięcie sytuacji, kiedy ktoś wpada do galerii handlowej, nabywa naj-
nowszy model kolejki Piko, po czym bezczelnie opisuje, jak przestawia 
zwrotnice, by doprowadzić do dramatu katastrofy lądowej pod stołem. Dla 
mnie stanowiło ono jednak poważną barierę. Mam awersję do oglądania 
się za siebie i z reguły traktuję przeszłość jedynie jako przepastne źródło – 
fizyk powie rezerwuar – wiedzy o błędach, których nie należy powtarzać. 
Na bohaterów kreowałem więc stare kapcie, próbując sobie wyobrazić 
ich drogę życiową z ich własnej perspektywy. Przynajmniej w fazie po-
czątkowej zabieg wyglądał nad podziw wiarygodnie, o czym niech świad-
czy żądanie Joli, szefowej TKC, dostarczenia owych kapci już na następne 
zajęcia. Udało mi się to wyperswadować z przywołaniem przyczyn bar-
dzo prozaicznych, ale stanęło na ich fotografiach. Ten niezbyt sceniczny 
dramat przechodzi do historii zanim jeszcze dotarł przed oczy1 czytelni-
ków. Chodzi o bagaż błędów, szarmancko zwanych komentarzami, które 
osiągnęły imponujący poziom trzycyfrowy. Niełatwo będzie konkurencji 
przebić tak wyśrubowany rekord, co chyba dobrze rokuje na przyszłość.

Omawialiśmy też powieści, nowele, scenariusze, opowiadania. Uczy-
liśmy się pisania recenzji i listów. Na powieść nie miałem najmniejszych 
szans ze względu na bardzo nisko zawieszony próg cierpliwości. Ci z Pań-
stwa, którzy szanują swój czas – a któż przynajmniej nie usiłuje – mogą 
być mi tylko wdzięczni. Jeśli chodzi o listy, ma się rozumieć, że najczęściej 
te elektroniczne, to recepta wydaje się prosta. Wyświechtanych zwro-
tów używamy jedynie na początku i końcu. No chyba, że jest to przy-
padkiem list do Urzędu Miejskiego w sprawie podatku od nieruchomości.

Kiedy ze dwa lata temu dowiadywaliśmy się z koleżanką w jakimś 
urzędzie o warunki założenia stowarzyszenia, poinformowano nas, że 
należy zacząć od przedstawienia szacownej władzy krótkiej listy po-
tencjalnych nazw przyszłej organizacji. Litania „Stowarzyszeń moc” 
jest dowodem na wywiązanie się z wymogów formalnych z nawiązką.

1. Zwrot „przed oczy” wypiera formę papierową „do rąk”.
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Poszukując inspirujących, godnych pióra tematów, zacząłem z więk-
szą wnikliwością przyglądać się temu, w czym wszyscy jesteśmy zanu-
rzeni na stałe po uszy. Codzienne zdarzenia można na własne potrzeby 
postrzegać, a co dopiero interpretować, na miliony różnych sposobów. 
Często bywa tak, że każdy, w tym co właśnie zaszło, dostrzeże coś 
zupełnie odmiennego. Mi zawsze było bliżej do ujęć wesołych, bez-
troskich, a więc właściwie mieszczących się w haśle „Lekko, łatwo 
i przyjemnie”, które,  jeśli się nie mylę, ukuła jeszcze PRL-owska TV.

Wcale to nie oznacza, abym stronił od tematów poważnych, bardzo 
poważnych czy wręcz śmiertelnie poważnych. W żadnym razie! Staram 
się tylko, by sama narracja o tych trudnych sprawach nie brzmiała dołu-
jąco i nie wchodziła w rolę gwoździa do trumny. Przyjąłem, że nadmiar 
powagi szkodzi, a więc jeśli sam temat jest już taki, to moja prezentacja 
stanowczo nie powinna. Lepiej podejść krotochwilnie, a czasem frywolnie.

Do żartobliwych tonacji skłania też coś, co wydaje się bardzo ważne 
i aktualne. Otóż w słusznie minionych czasach głębokiej komuny, rozbu-
dowana machina propagandowa ze śmiertelną powagą wpajała nam naj-
bardziej nawet niedorzeczne wizje tamtej rzeczywistości i jej świetlanych 
perspektyw rozwojowych. Odkłamywanie tych utopii najlepiej wychodziło 
w kabarecie. To nie przypadek. Mam wrażenie, że łatwiej jest wywieść 
w pole kogoś, kto oczekuje i nasłuchuje wyłącznie tonów dostojnych, pate-
tycznych niż tego, kto przynajmniej od czasu do czasu postawi na uśmiech. 
Odbiór żartu uruchamia w nas pewną dozę zmysłu krytycznego, bez któ-
rego przekaz w majestacie powagi jakoś świetnie potrafi sobie poradzić.

Zdaję sobie dobrze sprawę, że zanudzam Państwa szczegółami, ja-
kie już niebawem staną się dostępne na poczesnych stronach każ-
dego szanującego się szkolnego podręcznika literatury współcze-
snej. Jednak dopóki tak nie jest, muszę brnąć w ten koszmarny PR. 
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Lustro

Stał się cud pewnego razu,
chłop przemówił do obrazu,

obraz do niego ani słowa,
taka była ich rozmowa.

Spróbujmy przełamać ten impas, zastępując obraz lustrem oraz doko-
nując drobnego zabiegu zmiany płci u wyżej wzmiankowanego chłopa.

OsOby: pani dOmu, pan dOmu i lustrO

– Dzień dobry – powiedziała pani domu, wchodząc do łazienki i kieru-
jąc się w stronę lustra.

– Dzień dobry – powtórzyło echo odbite w lustrze zgodnie z prawami 
fizyki.

– Lustereczko, lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy 
w świecie? – ledwo dało się słyszeć, ale powszechna i ugruntowana zna-
jomość tego tekstu nie pozostawiała cienia wątpliwości co do pytania, 
jakie właśnie padło.

– Oczywiście, że ty, ale dlaczego muszę cię o tym dzień w dzień od 
nowa przekonywać? Czyżbyś wątpiła w moje kompetencje? – z lekkim 
poirytowaniem odpowiedziało lustro.

– Skądże znowu. To ten brak pewności siebie upodabnia mnie do pa-
pugi, byleby tylko móc usłyszeć z twoich wiarygodnych ust potwierdzenie 
tej oczywistej oczywistości.

– Jeśli nie chcesz bym pękło ze znudzenia, to spróbuj przynajmniej 
przeredagować jakoś to pytanie – zasugerowało lustro.

– Przecież wiesz, że innowacyjność nigdy nie była moją mocną stroną. 
Ale dobrze, jeśli aż taką wagę przywiązujesz do doboru i porządku słów, 
to się tym zajmę.

– Potraktuj to poważnie, bo jeszcze w jakimś przypływie desperacji 
zablokuję dostęp do usługi „Dziś pytanie, dziś odpowiedź” w twoim menu.

– Tylko nie to. Chyba nie pragniesz mojej zguby? Obiecuję poprawę – 
zobowiązała się pani.
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– Skończmy zatem tę paplaninę i weźmy się do roboty. Czy przemyłaś 
buzię?

– Każdy dzień od tego zaczynam.
– W takim razie kolej na makijaż. Twoja górna prawa brew, która z mo-

jego punktu widzenia, nie wiedzieć czemu, nagle przybiera opaczne miano 
lewej, chociaż jej koleżanka dolna warga wcale nie zamierza w tym roz-
gardiaszu zająć miejsca swojej wyżej położonej siostry, wymaga w okoli-
cy kącika oka grubej kreski. Oczywiście wyłącznie dla podkreślenia twej 
wspaniałej urody, a nie z jakichś polityczno-patriotycznych względów.

– Twoje nieszablonowe skojarzenia pozwalają mi zapomnieć o całej 
przyziemności tych wykonywanych pod twym kierunkiem procedur.

– Cieszę się, ale powróćmy jednak na ziemię. Dolne powieki też doma-
gają się beżowej kredki.

– Czy zechciałobyś przytrzymać przez moment moją lewą powiekę?
– Z prawdziwą przyjemnością.
– Dzięki, robisz to z dużym wyczuciem. No i jak, lepiej?
– Bez porównania. Popraw jeszcze róż na lewym policzku i weź szmin-

kę do ręki.
– Wykonywanie twoich poleceń to prawdziwa rozkosz dla mnie. Zro-

bione!
– Chociaż niezmiernie to lubię, to lepiej nie zbliżaj zbytnio swych wil-

gotnawych warg, bo ślad na mojej powierzchni może wywołać dezorien-
tację u innych domowników. Zbliżenia bez ograniczeń są natomiast do-
zwolone zanim twe jędrne usta pokryje ten piękny amarantowy odcień. 
Pamiętajmy o tym na przyszłość, a na dzisiaj to już koniec.

– Poranny ferwor nie sprzyja wzniosłym uczuciom – zauważyła z żalem 
pani domu.

– Niestety, ale zapewniam cię, że żaden prawdziwy mężczyzna nie 
oprze się twemu urokowi.

– Trzymam cię za słowo.

NastępNego dNia:
– Wychodząc naprzeciw twoim postulatom, pominę dzisiaj tradycyjne 

pytanie. Tym razem przychodzę z reklamacją. 
– Zaskakujesz mnie! Cóż takiego się stało?
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– Otóż kierując się twoimi zapewnieniami, uznałam, że przyszedł na-
reszcie czas, by odebrać należne mi trofeum Miss Universe. Przystąpiłam 
więc do dzielnicowego castingu, który miał być tylko pierwszym krokiem 
na tej gładkiej jak pupa niemowlaka drodze, wiodącej na sam szczyt.

– A więc gratuluję sukcesu.
– Nic z tych rzeczy. Jury konkursu raczyło zignorować twoją jedynie 

słuszną opinię w mojej sprawie i już na wstępie odesłało mnie do domu, 
mając za nic całe tony seksapilu promieniujące, a właściwie buchające 
z każdego centymetra kwadratowego mego ciała. 

– Doprawdy to niebywałe – skwitowało werdykt jury lustro.
– Jakby tego było mało, ta sama banda męskich szowinistów spośród 

pretendentek musiała postawić akurat na tę rudą małpę spod siódemki.
– Zapewne chcieli ci zrobić na złość. Z góry odrzucam wszelkie za-

rzuty o upolitycznienie jury. Twoja przygoda to tylko wyznacznik naszych 
czasów. Dzisiaj losy jednostki nie spoczywają w rękach kompetentnych 
fachowców wyposażonych w stosowny bagaż doświadczeń i odpowiednie 
instrumentarium. Ich miejsce zajęli pospolici ignoranci. I to oni rozstrzygają 
o naszych życiowych, nierzadko bardzo intymnych sprawach. Podejmują 
arbitralne, a do tego najczęściej sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem decy-
zje. 

– Podświadomie mogłam się czegoś domyślać, ale dopiero wczorajsze 
wydarzenie w pełni otworzyło te tak dobrze ci znane oczy na marność 
tego świata. 

– Ale, ale sama sobie jesteś winna, nie uprzedziwszy mnie o swoim 
zamiarze. Następnym razem, kiedy zechcesz ponownie stanąć w szranki, 
poinformuj mnie o tym wcześniej. Wyposażę cię w elektroniczny certyfi-
kat, który powinien otworzyć przed tobą wszelkie, nawet te najbardziej 
przerdzewiałe i nigdy nieoliwione wrota. 

– Cóż ja, nieboga, poczęłabym bez ciebie. Jak tylko nieco ochłonę, nie-
wątpliwie skorzystam z twojej oferty.

– Nie przesadzajmy jednak, chyba sama rozumiesz, że jako twoje lu-
stro nie będę w stanie udzielić ci zbyt daleko idących gwarancji. Dawno 
już minęły czasy, kiedy wygrywało się poważne rywalizacje bez żadnych 
działań PR-owskich. Pociesz się jednak, że będę w stanie zorganizować ci 
takie wsparcie. 

– Zamieniam się w słuch.
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– Komu jak komu, ale tobie nie muszę udowadniać, jak wielka moc per-
swazyjna drzemie w tym niepozornym kawałku szkła. To my lustra, wbrew 
potocznym mniemaniom, stanowimy najbardziej opiniotwórcze medium. 
Jeśli uda mi się zmobilizować w twojej intencji krewniaków gęsto rozsia-
nych po całym świecie, to wygraną masz w kieszeni, czy raczej w torebce.

– Będę dozgonnie wdzięczna.
– Trzeba ci wiedzieć, że my lustra mamy wybitne talenty organizator-

skie. Naszą zbiorową aktywność przejawiamy w rozmaitych stowarzysze-
niach i organizacjach. Jednak inaczej niż u ludzi nie przynależność do nich 
się liczy, lecz skuteczne działanie i to bez rozgłosu.

– Niebywałe – zdziwiła się pani domu.
– Czy kiedykolwiek słyszałaś o jakiejś wojnie między zwaśnionymi lu-

strami, czy chociażby o ulicznej bójce z ich udziałem?
– Nie tylko nie słyszałam, ale nawet trudno byłoby mi coś podobnego 

sobie wyobrazić.
– No widzisz. Zdradzę ci więcej. W przeszłości niejednego konfliktu 

zbrojnego, którymi wy ludzie z taką łatwością przywykliście załatwiać swo-
je porachunki, udało się uniknąć tylko dzięki cichym mediacjom moich 
pobratymców. Tak jak i muzyka łagodzimy obyczaje.

– Zawsze darzyłam cię ogromnym szacunkiem, lecz od dzisiaj w tobie 
i twoich braciach będę widziała prawdziwych bohaterów, którym skrom-
ność nakazuje pozostawać w cieniu, a wszystkie wasze działania podpo-
rządkowane są dobru ludzkości. Oczywiście wstydzę się za nasze niego-
dziwe występki.

–Chciałbym jednak zauważyć, że gotowość niesienia ci pomocy, to nie 
czysty altruizm z mojej strony. Twoje zwycięstwo położy niewątpliwie kres 
tym nieznośnym porannym odpytywankom, pozwalając mi skoncentrować 
się na dalece poważniejszych problemach współczesnego świata, od któ-
rych, jak widzisz, lustra wcale nie stronią.

– Jak zawsze masz rację.
– Nawiasem mówiąc, idealnym rozwiązaniem waszych problemów 

z konkursami piękności byłoby powierzenie ich organizacji nam, lustrom. 
To przecież my mamy bezpośredni, a nawet dosłowny wgląd w materię 
będącą przedmiotem tych zmagań. Ponadto, jako powiernicy nieraz bardzo 
głębokich tajemnic, demonstrujemy na co dzień swą lojalność i dyskrecję. 
Czyż można sobie wyobrazić bardziej obiektywny skład sędziowski?
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– Fantastyczny pomysł! Od dziś staję się jego gorącą orędowniczką.
Rzecz jasna pani domu nie miała monopolu na usługi świadczone przez 

lusterko. Każdego ranka również oblicze małżonka było odbijane w tym 
nieocenionym kawałku szkła. Jednak zapotrzebowanie pana domu na swój 
wizerunek było dalece skromniejsze i sprowadzało się do dwuminutowych 
seansów golenia maszynką elektryczną. Ewentualne pominięcie tego ry-
tuału skutkowało jego wydłużeniem do trzech minut dnia następnego. 
Najwyraźniej mężczyzna traktował lustro przedmiotowo, a nawet z pewną 
pogardą. Nie mogło być mowy chociażby o najprostszej konwersacji, nie 
mówiąc już o napiwku, czy o słowie podziękowania za wykonaną usłu-
gę. Lustro miało też głęboki żal o to, że coraz częściej zdarzało mu się 
przyłapać gospodarza na goleniu się na pamięć, czyli bez spoglądania na 
szklaną powierzchnię, a to dzięki zastąpieniu zmysłu wzroku zmysłem do-
tyku własnej dłoni. Ten żal był ze wszech miar uzasadniony. Gdyby ludzie 
poszli tym tropem, przestawiając się z nudnego oglądania na ekscytują-
ce macanie, wspólnocie luster groziłaby eksplozja masowego bezrobocia. 
Drastyczność konsekwencji dodatkowo pogłębiałaby nieobecność w tej 
kulturze pojęć w rodzaju wcześniejszych emerytur czy emerytur pomo-
stowych. Kiedy, rozsierdzone, zapytało:

– Dlaczego mnie unikasz?
Usłyszało opryskliwe:
– To mój wkład w dzieło odwrócenia powszechnego trendu parcia na 

szkło.
I tak biegły dni, kiedy to lusterko sprawowało dość daleko posuniętą 

pieczę nad panią domu poza plecami męża. Odmiana tego utartego trybu 
przyszła nagle i nieoczekiwanie. 

pewNego słoNeczNego dNia:
W środku dnia jakieś indywiduum wtargnęło z impetem do łazienki 

i nawet nie zamknąwszy drzwi, podbiegło do lustra, strącając po drodze 
stojącą na szafce buteleczkę perfum Christiana Diora, która roztłukłszy się 
o kafelkową podłogę, wypełniła łazienkę błogą damską wonią, stwarzając 
właściwą atmosferę dla nawiązania jakichś bliższych, czy wręcz intymnych 
kontaktów. Kiedy tylko twarz znalazła się w polu widzenia lusterka, pró-
bowało ono odbić ten obiekt zgodnie z elementarnymi zasadami optyki. 
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Jednak w wyniku tego zabiegu pojawiało się coś, co mogło przedstawiać 
wszystko, tylko nie pana domu, którego wizerunek wrył się lusterku w pa-
mięć do tego stopnia, że umiało go wiernie pokazać nawet pod nieobec-
ność pierwowzoru. Tymczasem po obcej twarzy spływały strużki krwi. 
Któż to zatem, jeśli nie gospodarz? Najbardziej prawdopodobna odpo-
wiedź wskazywałaby na rzezimieszka, który pod nieobecność gospodarzy 
włamał się do mieszkania, poważnie raniąc sobie przy tym twarz. Wize-
runek osobnika o nie do końca określonej płci, mieniący się wszystkimi 
kolorami tęczy, choć z wyraźną dominacją czerwieni, nieodparcie podsu-
wał tę ewentualność. Jednak naturalne piękno tej prawdziwie artystycznej 
kompozycji wcale nie przekładało się na jakąś do niej sympatię, ponieważ 
lustro stało, a właściwie wisiało na straży dobytku swoich państwa, uwa-
żając się za reprezentanta ich interesów i gdy ktoś próbuje je narazić na 
szwank, to musi się spotkać z potępieniem i reakcją odwetową. Lustro już 
wystukiwało na miniaturowej klawiaturze swej komórki, ukrytej tuż pod 
szklaną powierzchnią, policyjny numer 112, by skłonić tę do stosownej 
interwencji, kiedy z ust intruza padły słowa:

– Swojego już nie rozpoznajesz? Chcesz mnie wpędzić w kolejne już 
dziś nieszczęście. Zaliczyłem rowerową wywrotkę i od godziny nie mogę 
zatamować krwi z nosa. 

W tym momencie lusterko, niczym oblane strumieniem zimnej wody 
z pobliskiego prysznica, zidentyfikowało nieszczęśnika po głosie i posta-
nowiło pomóc mu w trudnej sytuacji, pytając grzecznie:

– Czy mam wezwać pogotowie?
– W żadnym wypadku. Wracam z poważnej uroczystości, w trakcie któ-

rej wzniesiono szereg nieodzownych toastów. Jeśli jakiś nadmiernie docie-
kliwy medyk służbista nie oprze się chęci ustalenia aktualnych dodatków 
do mojej krwi, to narazi mnie na poważne wydatki.

– Myślę, że robisz poważny błąd, ryzykując zdrowiem – nie dawało za 
wygraną lustro.

– Nie jestem z waty. Upadłem tak niefortunnie, że moja twarz głę-
boko odcisnęła się w chodniku niczym, nie przymierzając, dłonie gwiazd 
filmowych. Tyle tylko, że na miejsce odcisku wybrał się całkiem pospoli-
ty kawałek chodnika, a nie jakaś kultowa lokalizacja specjalnie do takich 
celów przeznaczona, gdzie można by było przynajmniej liczyć na jakieś 
zainteresowanie kinowej gawiedzi.
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– Trzeba ci jednak przyznać, że przy całym tragizmie wydarzenia zacho-
wałeś się niezwykle przytomnie, wybierając jednoznaczny identyfikator, 
jakim zawsze będzie twarz, a nie kompletnie anonimową dłoń, której linie 
papilarne ze względu na swą filigranowość nie mają żadnych szans przebić 
się na chodnik. Zawsze dziwiło mnie, z jaką łatwością rozmaite gwiazdy 
dają się nabierać na ten numer, upatrując w nim rzekomą przepustkę do 
historii – pochwaliło pana zwierciadło, wykazując przy tym głębokie znaw-
stwo tematu.

– Niestety miejsce wybrało mi się fatalnie i wątpię, by ktokolwiek zwró-
cił uwagę na pozostawiony przeze mnie stempel – ubolewał nieszczęśnik.

– Mylisz się, twój odcisk będzie można z czasem wyciąć i przenieść na 
godne miejsce, tak jak przenosi się na przykład urnę z prochami.

– Pod warunkiem, że nie zostanie do tego czasu zadeptany.
– Słusznie, musisz swój odcisk już teraz zabezpieczyć, by niepotrzeb-

nie nie utracić szansy. Przyjmij proszę przeprosiny za potraktowanie jak 
pospolitego włamywacza, ale twór, który ja zamieniam na odbicie, był tak 
szokująco różny od moich oczekiwań, że chyba sam rozumiesz. 

– Rzeczywiście odbicie, jakie oferujesz mi dziś, niczym nie przypomi-
na tego, co zapamiętałem, wchodząc z tobą w kontakt. Choć upadek był 
bardzo bolesny, to nie wierzę, że mógłby mnie aż tak bardzo odmienić. 
Przypuszczam raczej, że to ty uległeś jakiejś awarii i nadinterpretujesz 
rzeczywistość, odrzucając wszystkie atrybuty fotograficznego przekazu. 

– Nic podobnego. W przeciwieństwie do ciebie, jestem jak nowe. Po-
znałem cię dopiero po głosie, bo swą podobiznę skutecznie zafałszowałeś, 
ukrywając się przede mną. Ale skoro już nabrałeś ochoty do dialogu, to po-
zwól, że wypomnę ci twe wcześniejsze zachowania. Miałem głęboki żal za 
unikanie spojrzeń w moim kierunku podczas golenia. Baczna obserwacja 
twego wizerunku w celu dokonania właściwego wyboru odbicia zawsze 
sprawiała mi ogromną przyjemność. Podziwiam wyraziste rysy twojej twa-
rzy, a twój każdorazowy uśmiech jest dla mnie nagrodą za wierną służbę. 
Siwizna to dowód na ogromny bagaż doświadczeń życiowych dźwigany 
przez twe rozłożyste barki.

– Po prostu znudziło mi się oglądanie ciągle tego samego portretu pod-
dawanego jedynie powolnej acz systematycznej erozji czasu – energicznie 
uciął pan. – Miałem już dosyć tej paskudnej gęby i tylko dlatego wolałem 
się o ciebie nie ocierać. Gdybym wiedział, o twoich wewnętrznych roz-
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terkach, to zachowywałbym się inaczej. Chciałbym cię jednak namówić 
do rezygnacji z dosłowności i jednoznaczności i do wprowadzania jakichś 
urozmaiceń w moim odbiciu. Mężczyzna żądny jest zmian i trwanie przy 
jednym modelu, nawet uświęconym różnymi okolicznościami, jest dla nie-
go ciężką próbą. Monotonia ma moc niszczycielską i potrafi unicestwić 
każde uczucie. Pamiętaj o tym na przyszłość.

– W porządku, odtąd będę twój portret retuszować, podążając w stro-
nę idealnej prezentacji multimedialnej.

– No to się porozumieliśmy, a teraz idę się kurować – zdecydował go-
spodarz, kierując się ku wyjściu.

– Pozwól, że ci pomogę. Skąd będziesz wiedział, w którym miejscu 
nałożyć maść, a gdzie przylepić plaster?

– Dobra, zdejmę cię ze ściany i zabiorę do sypialni, skąd nie ruszę się 
przez najbliższy tydzień.

– Nie masz pojęcia, jak ogromnie się cieszę, że ten czas spędzimy ra-
zem. Na pewno nie będziesz żałował.
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obyczaje

Dobre obyczaje
Ich pula dawno już uległa wyczerpaniu. Nie pozostaje nic innego 

jak korzystać z tych złych, które z samej natury nie podlegają limitowa-
niu. Jakiejś furtki dopatrywać by się można w formie nieco zdegenero-
wanej: Dobry zwyczaj występującej z reguły w asocjacji z nie pożyczaj!

Prawa wyborcze
Demokracja bezpośrednia to przede wszystkim prawo wyboru part-

nera, a w mniejszym stopniu posła. Przekonują o tym formy obcowania 
z jednym i drugim.

Zawieranie	znajomości
W procesach poznawczych, zwłaszcza tych obejmujących bliźnich, nie 

lekceważmy fundamentalnych praw ekonomii. Jeśli wartość czegokolwiek 
szybko pnie się w górę, to wraz z nią rośnie prawdopodobieństwo jej gwał-
townego załamania, o czym dobrze wiedzą np. gracze giełdowi.

Dyskryminacja
Spośród wszystkich przejawów dyskryminacji najbardziej dotyka mnie 

ta ze względu na stan cywilny.

Wyznanie
Żonaty? – Owszem, ale w niewielkim stopniu.
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Ognisko	domowe
Obostrzone przepisy przeciwpożarowe podziałały nań zabójczo.

Ambitne	sprzątanie
Nawet sprzątnięcie mieszkania może się okazać zadaniem zbyt ambitnym.

Sport
Sport jest wtedy, kiedy to ja go uprawiam. Wszystko inne to tylko cyrk.

Dyktat	producenta
Najpierw w reklamach wykażą Ci czarno na białym, że jeśli nie nabę-

dziesz najnowszego produktu (np. absolutnie odlotowego modelu tramwa-
ju przegubowego), to okażesz się niedorozwiniętym gburem i wyrzutkiem 
społeczeństwa, po czym po dwóch dniach wprowadzą na rynek całkiem 
nowy model, za to według starej i dobrze wypróbowanej procedury.

Rewolucja	składakowa
Rowerowi dyktatorzy z dnia na dzień przekonali zahipnotyzowaną ludz-

kość, że najkrótsza droga do prawdziwego szczęścia wiedzie przez ten 
kieszonkowy pojazd.

Nostalgia 
Dzisiaj rowery mają po 27 i więcej biegów. Nikt nie wie po co, ale te 

z trzema biegami, które zaspokajały nawet wielce wyrafinowane potrzeby, 
zmiótł wiatr historii. A przecież rower to tylko wierzchołek góry lodowej. 
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Na rowerze
Kiedy dzwoniły dzwony na dzwonnicy okolonej rabatkami dzwonecz-

ków, zadzwonił dzwonek telefonu. Dzwonił dzwonnik. Dzwonek roweru 
podchwycił ogólny trend, dzwoniąc ostrzegawczo, ale kakofonia dzwon-
ków sprawiła, że pojazd i tak przydzwonił w przechodnia.

Świąteczno-drogowy	aspekt	zjednoczenia	Niemiec
Ossi bez zmrużenia powiek przesiedli się z papierowych Trabantów do 

Audi, w których brawurowo wdrażali swe do perfekcji wcześniej opano-
wane umiejętności rajdowe. Mimo że liczba przekraczanych granic spa-
dła o połowę, czas przejazdu np. z Monachium do Wrocławia tuż przed 
świętami wydłużył się trzykrotnie. Z iście niemiecką precyzją co kilometr 
jakieś auto leżało w rowie, trzeba było ustępować usiłującym się przedrzeć 
karetkom czy zwyczajnie odczekać w korku na uprzątnięcie pobojowiska.

Korkociąg
To niezwykle zmyślne, a zarazem bardzo proste urządzenie, które dziel-

nie stawiło czoła inwazji elektroniki. Bez niego dyskusja o wyższości tych 
czy owych świąt traci sens.

Święta
Byłoby racjonalniej, gdyby wielki post poprzedzało wielkie żarcie. Im 

mniej wysiłku pochłaniają przygotowania świąteczne, tym więcej sił zosta-
je na świętowanie. Jedni obchodzą święta, inni – z daleka przedświątecz-
ną gorączkę. Jaja to skrajnie niepoważny, a mimo to mocno zakorzeniony 
symbol Wielkanocy. Tradycyjna spowiedź wielkanocna to tylko preludium 
do spowiedzi przed urzędem skarbowym. Ich koincydencja godzi w świec-
ki charakter państwa. 
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Nie	ograniczajmy	się	niepotrzebnie
Skoro boskość jest nieograniczona, to chciałoby się, by i bosość rozpo-

ścierała się przynajmniej od stóp do głów (karmelitanki?).

Sprawa	homoru
Dla mnie wszelkie zobowiązania to sprawa homoru2.

Sympatyczny	mail
Mniej więcej tak wygląda mail napisany sympatycznym atramentem.

Czyż nie wzbudza sympatii?

Potęga	niewiary
Wiara czyni cuda,
A niewiara je unicestwia.

Porządki
W czym jesienne porządki są gorsze od wiosennych?

Towarzystwo	Kultury	Czynnej
TKC to wielce zasłużona dla kultury wrocławskiej organizacja prowa-

dząca wspaniałe zajęcia rozwijające różnorakie talenty tak u młodych, 
jak i starszych Wrocławian (patrz „W tym Paulińskim Młynie”). Jedynym 
mankamentem dającym się poważnie we znaki uczestnikom odbywających 
się przy ul. Paulińskiej atrakcyjnych zajęć jest niezwykle kapryśny zamek 
w drzwiach zewnętrznych. Posiadanie klucza do niego niczego nie gwa-

2. Homor to, jak sama nazwa wskazuje, kategoria (pozabokserska) lżejsza od honoru, ale 
cięższa od humoru. Dawanie słowa homoru obarczone jest zdecydowanie niższym ryzy-
kiem.
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rantuje, bowiem to zamek według uznania decyduje kogo i o jakiej porze 
do środka wpuścić i jest w swych postanowieniach bezwzględny. By choć 
nieco go udobruchać i skłonić do większej elastyczności powstała złożona 
zgodnie z regułami rodzimej gramatyki narzeczklinacja:

Litania	na	rzecz	szczęśliwego	dostania	się	do	środka
Towarzystwo Kultury Czynnej
Towarzystwo Kultury Biernej
Towarzystwo Kultury Nieczynnej
Towarzystwo Kultury Zamkniętej
Towarzystwo Kultury Otwartej
Nieczynne Towarzystwo Kultury Czynnej
Otwarte Towarzystwo Kultury Czynnej!

W tym	Paulińskim	Młynie
W uwspółcześnionym Paulińskim Młynie
Wspaniałym artystom czas mile płynie.
Literaci do pióra skutecznie zepchnięci, 
Kiedy wdzięk pani Basi do tego zachęci.
Kukiełki ze ścian pilnie rzecz obserwują
I z literackich talentów sobie dworują,
Czyniąc to jednak na tyle dyskretnie,
Żeby do pióra nie zrażać kompletnie.
Wielce profesjonalne wytwórnie filmowe 
Kręcenie uznają wyłącznie całodobowe,
Gdyż zamówieniom sprostać nie sposób,
Mimo harówki aż tylu poważnych osób.
Bo Nadodrze jako dzielnica Wrocławia
Wszystkich dziś o zachwyt przyprawia.
 Zachwyt udawany czy też prawdziwy,
Każdy chce wglądu w te rzadkie dziwy.
Imponująca gwiazd filmowych plejada
Prosto z planu na scenę się przesiada,
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Gdzie pod prężną egidą reżyser Joli,
Egzystencjalne kwestie pękają powoli.
Teatralnym rywalkom królowa Krysia 
Najmniejszych szans nie daje dzisiaj.
Zdolnej młodzieży rodem z Psiego Pola
Niesłychanie trudna przypadła rola.
Jak można nauczyć dojrzałe Jana ciało
Tego, czego Jasiowi wpoić się nie udało?
Wszystkich programów tu nie poznamy,
Gdyż tak chłonnego umysłu nie mamy.
Coraz to nowe ekscytujące inicjatywy
To oczywiście szefowej Joli prerogatywy.

Brać	czy	dawać?
Badania krwi wymagają jej pobrania do pojemnika,
Badania moczu wymagają oddania go do pojemnika.

Reklama
Patriotyczna pieśń 
Każdą usunie pleśń.

Autoreklama
Auto autora bez autorytetu:
Auto autora z autorytetem: 

Podpowiedzi	do	spowiedzi
Jeśli spowiadasz się co ranka,
To wspomnij o kochankach.
Jeśli spowiadasz się w południe,
To nie zawsze będzie cudnie.
Jeśli spowiadasz się wieczorem,
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Nie spotykaj się z przeorem.
Jeśli spowiadasz się w nocy,
To strzeż się ciemnych mocy.
Jeśli spowiadasz się w poniedziałek,
To znaczy żeś wielki śmiałek.
Jeśli spowiadasz się we wtorek,
Zaproś księdza na podwieczorek.
Jeśli spowiadasz się w środę,
Miej pod ręką święconą wodę.
Jeśli spowiadasz się w czwartki,
To nie czytaj grzechów z kartki.
Jeśli spowiadasz się w piątek,
Zmów pacierz na dobry początek.
Jeśli spowiadasz się w soboty,
Weź się zaraz do roboty.
Jeśli spowiadasz się w niedziele,
To rób to koniecznie w kościele.
Jeśli spowiadasz się w maju,
To nie myśl, żeś już w raju.

Jeśli spowiadasz się wiosną,
Twoje szanse mocno rosną.
Jeśli spowiadasz się latem,
Zmów pokutę wraz z bratem.
Jeśli spowiadasz się codziennie,
Uważaj, by nie było zbyt sennie.
Jeśli spowiadasz się raz w roku,
Staraj się nie doznać szoku.
Zamiast katalog ten opanować,
By móc się do niego stosować,
Przestań grzechy popełniać,
Zacznij dobre uczynki spełniać.
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Zmiana	celów	Służby	Więziennej
Stare cele – małe cele,
Nowe cele – duże cele.

Lepiej
Lepiej wpaść pod pociąg
Niż złamać korkociąg.
Lepiej łoże dzielić z krową
Niż poróżnić się z teściową.

Krótka	historia	religii	z prognozą
Pierwotny człowiek nie czuł się zbyt pewnie w otaczającym go mało 

przyjaznym środowisku. Potrzebował możliwie mocnego wsparcia ze 
strony sił sprawczych, których istnienia mógł co najwyżej domniemywać. 
Plonem tego zapotrzebowania stały się koncepcje religii politeistycznych, 
jako dostarczających wielu punktów podparcia naraz. Z czasem nawiedzały 
ziemię kryzysy o różnych natężeniach skutkujące, jak to dzisiaj dobrze wie-
my, redukcjami etatów, które nie mogły ominąć i najwyżej postawionych. 
To spostrzeżenie stoi za powszechnym przejściem na monoteizm, który 
z czasem opanował świat bez względu na jego kulturową różnorodność. 
W katolicyzmie Trójca Święta jest szczątkową pozostałością po dawnych 
dobrych czasach, kiedy to stać nas było na znacznie więcej. Ekstrapolu-
jąc dotychczasowe zaszłości na tej niwie, w sytuacji, gdy kryzys zagościł 
wszędzie na dobre, trudno uwolnić się od myśli, że redukcja jeszcze nie 
powiedziała ostatniego słowa.

Kaznodzieja
Wygłosiwszy z ambony płomienne kazanie do wiernych o potrzebie 

umiłowania naszych braci mniejszych, ksiądz i zapalony myśliwy w jednej 
osobie udał się na polowanie w gąszcza pobliskiej kniei. Ujrzawszy i tam 
ambonę, poczuł moralny obowiązek wdrapania się na nią. Tak też uczy-
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nił i gdy tylko znalazł się na szczycie, odruchowo rozpoczął kazanie, cho-
ciaż w polu widzenia trudno było dostrzec jakichkolwiek wiernych, a tym 
bardziej niewiernych. Przedmiot kazania był jednak na tyle frapujący, że 
już po chwili pod amboną stawił się pierwszy słuchacz. Niezauważony 
przez nikogo podpełzł zaskroniec i cały zamienił się w słuch, co oczywiście 
jeszcze bardziej utrudniało jego rozpoznanie. Nawiasem mówiąc, jest to 
dość powszechna forma maskowania stosowana przez tego gada, który 
pozbawiony jadu, co w obecnych czasach jest prawdziwą rzadkością, musi 
uciekać się do forteli, by unikać rozmaitych zagrożeń. Warto jednak pod-
kreślić, że wiedza o tym nie jest zbytnio rozpowszechniona, a to za sprawą 
notorycznie niedopracowanych stosownych rozdziałów w podręcznikach 
zoologii, co śmiało interpretować należy jako szczątkową pozostałość po 
grzechu pierworodnym. Nietrudno się domyśleć, iż tym razem nie skoń-
czyło się na pojedynczym wężu, jak u pamiętnego, niezbyt fortunnego 
początku, gdyż ich pogłowie od tamtych czasów znacznie się rozrosło.

Nośny, srebrzysty głos kaznodziei podziałał niczym magnes neodymo-
wy na wszystkich lokatorów kniei i wcale nie trzeba było długo czekać, 
by pod amboną zrobiło się tłoczno. Licznie stawiła się cała postępowa 
przyroda od pracowitej mrówki po leniwego hipopotama. Zwierzęta chło-
nęły słowa księdza z otwartymi ustami, łykając jego zdania w całości, co 
doprowadziło nawet do zadławienia u bociana, któremu nie chciała przejść 
przez gardło z przyległościami zbitka: „A ptactwo niech lata nad ziemią, 
pod rozpostarciem niebieskim. I ptactwo niech się rozmnaża na ziemi”. 
Jednak pozostali mieszkańcy tych przepastnych leśnych głębi słuchali 
dotyczących je rozporządzeń i zarządzeń z należytą uwagą, powagą oraz 
rozwagą. Kiedy mówca wreszcie skończył, wydobył z pokrowca sztucer 
i wymierzył do wyjątkowo dorodnego dzika, który nieopatrznie przedo-
stał się pod samą ambonę, chcąc tym zniwelować ubytki w słuchu po-
wstałe w wyniku regularnych nań nagonek. Padł strzał powalający dzika 
z nóg. Rzecz jasna, duchowny musiał posiadać naturalny dar eleganckie-
go, a przy tym i w pełni szlachetnego wychodzenia z najbardziej nawet 
beznadziejnych opresji. Odmówiwszy stosowną modlitwę za ofiarę, we-
pchnął nie bez trudu potężną zdobycz do bagażnika swojego Maybacha 
i raźnie ruszył w drogę powrotną, by przez jaką niewybaczalną zwłokę 
nie pozbawić gosposi spontanicznej radości płynącej z możliwości wła-
snoręcznego przyrządzenia pasztetu na kolację dla swego chlebodawcy.
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Zęby
Upiekła mama placek i wyniosła go w plecaku na placyk. Tam prze-

chodzień nadgryzł placek, a ząb czasu placyk. By uwypuklić ogrom różnic 
obu tych destruktywnych mechanizmów, wspomnijmy że placek pokryty 
był śliwkami, a placyk – płytami chodnikowymi. Jednak to właśnie placyk 
może zostać poddany renowacji, zaś placek nigdy już nie odzyska swego 
pierwotnego blasku. Obiektem najmniej podatnym na agresje o stomato-
logicznych podtekstach okazał się plecak, którego funkcjonalność dalece 
wykracza poza placek niesiony na plecach na placyk.

Radykalna	lekcja	savoir vivre
Jeśli przebywasz w pomieszczeniu z kimś, kto tylko przez wzgląd na 

twoją obecność powstrzymuje się od zapalenia papierosa, to poproś go, 
by cię zastrzelił. Jeśli trafisz na osobę dobrze wychowaną, to z pewnością 
nie odmówi twojej prośbie.

Słoik	w ogródku
Wbrew często padającym deklaracjom wywodzimy się wszyscy ze wsi, 

o czym dobitnie przekonuje pęd do pracy na roli, nawet jeśli ta rola ma 
czysto symboliczny charakter. I tak miastowy działkowicz potrafi z najwyż-
szym poświęceniem w pełnym rynsztunku udać się zatłoczonymi środkami 
komunikacji na drugi koniec miasta, by chuchać tam i dmuchać na swe 
plantacje ogórków czy pomidorów. Prędzej czy później warzywa te wy-
lądują w słoikach, od których ta społeczna warstwa przejęła zaszczytne 
miano słoiki. Nieco inną odmianą realizacji podświadomych ciągotek do 
matki ziemi są ogródki przydomowe. Chociaż tutaj uprawy mają charakter 
bardziej ozdobny niż konsumpcyjny, to też nie sposób obyć się bez sło-
ików, ale najczęściej są to szczelnie zakręcone słoiki z ogórkami nabyte 
jako zagrycha do napojów, bez których doglądanie zieleniny byłoby mało 
efektywne. Taką działkę czy ogródek śmiało nazwać można spinaczem, 
nie tyle biurowym, co rolnym, bo spina posiadacza rabatek z jego przod-
kiem, który z ziemi wyżywić musiał liczną rodzinę, chyba tylko po to, aby 
dzisiejszy potomek mógł się sprawdzić na własnym zagonie. Wiemy jak 
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bardzo wyczerpujące były te wszystkie karczowania, siewy, orki czy żni-
wa. Zwłaszcza orka wpisała się w słowniki jako synonim harówki. Gdzie 
współcześnie podział się cały ten wysiłek? I tak oto dochodzimy do sedna 
sprawy, którym są tajemnicze zjawiska przyrody, zachodzące nie gdzieś 
na odległych peryferiach, ale właśnie w przydomowych ogródkach, a więc 
praktycznie pod okiem bezsilnych właścicieli tych przestrzeni rekreacyj-
nych. W swoim czasie na pełnym areale swego spinacza posiałem trawę 
starannie uprzednio dobraną. Tylko przez krótki okres przypominała ona 
puszyste trawniki tak dobrze znane z zielonych ilustracji czy projekcji fil-
mowych. Mój trawnik odchodził od tych utartych szablonów samoistnie 
bez jakiejkolwiek ingerencji z mojej strony. Najpierw wśród traw licznie 
zakwitły mlecze, słusznie nazwane dmuchawcami, bo pośród nich czło-
wiek czuje się wydmuchany we własnym ogródku. Dalszy bieg zagad-
kowych przemian obnażył żywiołowy twór mogący śmiało konkurować 
z niejednym ogrodem botanicznym i skupiający najznamienitsze okazy ze 
wszystkich stron globu oraz florę, której próżno by szukać w wielkim atla-
sie roślin. Wygląda na to, że przyroda, podpatrzywszy zdobycze rewolucji 
naukowo-technologicznej umożliwiające produkcję wszystkiego szybko, 
łatwo i przyjemnie, przejęła je od człowieka i wykorzystuje z całą bez-
względnością dla swoich partykularnych celów produkcyjnych.

Kończąc, nie sposób nie wytknąć rażącej obojętności na przedstawio-
ne zjawisko świata nauki, który obłudnie ekspediując naiwnych mieszczu-
chów do jakichś Wojsławic, pozostaje ślepy i głuchy na skarby wyrosłe 
tuż pod bokiem. Ale czyż do takiej ekstrawagancji luminarzy wiedzy nie 
zdążyliśmy się już przyzwyczaić?

Sprawy
Bieżąca sprawa prowadziła spór o swoją wyższość nad bieżącą wodą. 

Bieżąca woda argumentowała, że bez niej żyć się nie da, na co sprawa 
odpowiadała, że nie wszędzie i to dopiero od jakiegoś czasu. 

– Ale przecież życie powstało z wody – broniła się woda. 
– Owszem, ale ze stojącej – odparła sprawa stanowczo.
– Przecież wystarczyło zatrzymać wodę bieżącą,
by ta zmieniła się w stojącą.
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– Tego nie można było zrobić, bo woda bieżąca pojawiła się na ziemi 
później. Za to bieżące sprawy towarzyszyły ludzkości od samego zarania, 
że wspomnę głośną sprawę perwersyjnego węża ogołacającego bez skru-
pułów rajski sad z jabłek. Dla naszych prarodziców ta naonczas bieżąca 
sprawa zakończyła się ich eksmisją do warunków lokalowych urągających 
wszelkim ówczesnym standardom. Natomiast coś takiego jak zapotrzebo-
wanie na bieżącą wodę datuje się znacznie później, ponieważ pierwotnie 
ludzie w ogóle się nie brudzili, a to za sprawą wszechobecnego mentalnie 
i fizycznie kultu wszelakiej czystości.

Bieżąca woda uznała racje oponentki, ale postanowiła dać wyraz swe-
mu rozgoryczeniu, znikając z szeregu domów. Dla mieszkańców jej brak 
błyskawicznie przekształcił się ze sprawy bieżącej w nabrzmiałą, a zaraz 
potem w sprawę palącą. Jednak kiedy okazało się, że część budynków 
zamieszkują sami niepalący, administracja odmówiła usunięcia awarii 
w trybie pilnym ze względu na znikome bezpośrednie zagrożenie pożaro-
we w takiej sytuacji, kwalifikując sprawę jako z gruntu niepalącą. Lokator 
jednego z takich feralnych domów, który palenie rzucił ledwie przed tygo-
dniem, sięgnął do szuflady po paczkę papierosów i przeczytawszy na niej 
„Palenie zabija” skonstatował, że nie może to być sprawa bieżąca, a zatem 
musi być stojąca, albo lepiej – leżąca. Położył się więc na kanapie i głęboko 
się zaciągnął papierosowym dymem.

Elementarne	operacje	arytmetyczne	na	równaniach
Pełnia księżyca w pełni lata = pełnia szczęścia / : 2
(dzielimy stronami przez dwa i wychodzi, że)
Połowa księżyca w połowie lata = tylko połowa szczęścia

Własność	liczb	nieparzystych
Chociaż samo łączenie liczb nieparzystych w pary nie skutkuje ich pa-

rzystością, to ich suma, różnica tak jak i ich liczba urzekają już tą własnością. 
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Paradoksy	uciekającego	czasu
Wszyscy dobrze znamy takie określenia jak: za sekundę, za minutę, za 

moment, za chwilę, w okamgnieniu czy w trymiga, bez których trudno by-
łoby nam sprostać codziennym wyzwaniom. Ale czy nadążamy za zmiana-
mi ich sensu? Jak to się dzieje, że w czasach kiedy potrafimy mierzyć czas 
z niewyobrażalną wprost dokładnością i nadal poszukujemy jeszcze bar-
dziej precyzyjnych wzorców, stają się one coraz bardziej rozmyte, odmie-
rzają coraz to dłuższe i bardziej mgliste przedziały czasowe? Nie sposób 
nie przywołać tu szczególnej teorii względności, która operując dylatacją 
czasu, rodzi tzw. paradoks bliźniaków. Obecny przykład pokazuje, że wcale 
nie trzeba się uciekać do teorii relatywistycznej, aby obnażać paradoksy 
w naszych interpretacjach zjawisk generowanych upływem czasu.

Google
Najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa poszerzyła zakres świad-

czonych usług o wyszukiwanie zgubionych przedmiotów. Jeśli zgubiłeś 
np. klucze, to po wypełnieniu króciutkiego formularza obejmującego oko-
liczności, w jakich do zguby doszło, zostaniesz odesłany na profesjonalne 
strony sieciowe (biura rzeczy znalezionych itp.). Na obecnym etapie Go-
ogle nie gwarantuje sukcesu w poszukiwaniu. Trzeba liczyć na łut szczę-
ścia, ale czyż bez niego w ogóle można cokolwiek znaleźć? Mimo tych 
zastrzeżeń koncern myśli o wprowadzeniu w następnej kolejności wyszu-
kiwania osób zaginionych ze szczególnym uwzględnieniem, tzw. autoza-
gubień. Nie chodzi tu o epizody z branży samochodowej! Nareszcie ustaną 
utyskiwania w rodzaju „Nie mogę się odnaleźć w nowej roli”.

Dręczące	pytanie
Czy laska chodząca o lasce pozostaje jeszcze laską? Bo laska spoży-

wająca laskę, np. cynamonu, niczego z godności laski nie traci. Zaś laska 
robiąca laskę wręcz podnosi przy tym swe kwalifikacje.
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Sam	na	sam
Nigdy się nie nudzę, przebywając ze sobą sam na sam. Na przykład 

całkowicie obcy jest mi dyskomfort wywołany ewentualnymi różnicami 
poziomów intelektualnych między mną, a tym wirtualnym partnerem, zaś 
jedyne, co w tej konfiguracji warto by poprawić, to jego płeć.

Leczmy	się	z umiarem
Laryngolog zapisał mi na przewlekłe zapalenie gardła lek o nazwie Eu-

respal. Na jednym z portali medycznych przeczytałem 26 niezależnych opi-
nii nieszczęsnych pacjentów, którym przede mną lek ów zaordynowano. 
Dawno nie spotkałem się z tak uderzającą jednomyślnością, zamykającą 
się w przesłaniu: „Zanim weźmiesz pierwszą tabletkę, weź ostatnie na-
maszczenie”. Teraz duże nadzieje pokładam w recepcie, a dokładniej w jej 
miesięcznym terminie ważności.

Ostrożnie	z ocenami
Kroiłem chleb maszynką do krojenia chleba. Dopiero po utracie palca 

zorientowałem się w jej uniwersalności. Z powodzeniem kroi również mię-
so. Od tego czasu wolę czyjeś możliwości przecenić niż ich nie doceniać.

Ruch	to	było	zdrowie
W czasach gdy na każdym rogu znajdował się kiosk Ruchu obywatel 

miał bardzo ułatwione życie, bo o jego zdrowy i higieniczny tryb troszczyło 
się całe potężne przedsiębiorstwo. Praktycznie wystarczyło wyjść z domu 
i już zażywało się „Ruchu”. By zażyć „Sportu” wystarczyło nabyć paczkę 
papierosów o tej kultowej nazwie. Taki szeroki dostęp do dóbr podstawo-
wych jaskrawo kontrastuje z dzisiejszymi ograniczeniami, na jakie narażony 
jest każdy, kto poważnie myśli np. o uprawianiu sportu, natrafiając na roz-
maite bariery, wśród których już finansowa często bywa nie do pokonania. 
Widać tu w całej krasie, czemu zawdzięczaliśmy wówczas czołową pozycję 
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polskiego sportu na świecie i jak głupim posunięciem była likwidacja Ru-
chu. Długo jeszcze będziemy za nią płacić degrengoladą sportu wyczy-
nowego oraz postępującym upadkiem kondycji fizycznej społeczeństwa.

Stosunki	biurowe
Stawiał czoła problemom, stawiając wódkę kolegom.
Dawała dupy kolegom, dając bez wódki i bez problemów.

Latanie
Pilot oblatywacz i marynarz przelatywacz założyli się o to, kto z nich 

więcej obleci, względnie przeleci. Zakład wygrał marynarz z powodu ła-
twiejszego dostępu do sprzętu. Przy kolejnym oblocie pilota oblatywacza 
obleciał strach.

Sposób	na	niż	demograficzny
Nieśpiesznie zachodzimy w ciążę zamiast zabiegać, zajeżdżać czy wręcz 

zalatywać w nią. Ale to efekt historycznych zaniedbań w tej dziedzinie, 
które nie mogły ominąć sfery językowej. Zwróćmy chociażby uwagę na 
ewidentnie błędny zwrot przerywanie ciąży używany na określenie jej po-
zbycia się.

Krytycznie	o (po)wolności
Wolna elekcja odcisnęła w historii zdecydowanie negatywne piętno, 

stanowiąc poważny przyczynek do rozwoju sarmackiego warcholstwa. 
Spoglądając w przyszłość, podobnie krytycznie przychodzi ocenić wolną 
erekcję, która tylko pogłębia i tak już niełatwą sytuację demograficzną 
narodu.
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Zwyczaje	komarów
Komar bzyka komarzycę, która też bzyka, ale jakby inaczej.

Kręte	drogi	do	celu
Aby zmięknąć, owoc musi sobie powisieć, a bywa że też poleżeć, prze-

stępca musi posiedzieć, a penis – postać.

Pech
Dziś przejechał sąsiadkę,
Którą przeleciał wczoraj,
Gdy przechodziła przez jezdnię.

Wady	konstrukcyjne	altan
Szczodrze rozdając swe wdzięki,
Trafiła raz do altany bez wnęki.
Więc sąsiadka dobrze widziała,
Jak swoje wdzięki rozdawała.
Wnęka w altanie konieczna
By stała się ona bezpieczna.

Stymulacja	rozwodowa
Z braku wzwodu
Doszło do rozwodu.
W trakcie rozwodu
Doznano wzwodu.
Rozwód przerwano,
Wzwód zdyskontowano.
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Lody	zimą
Reakcja na propozycję koleżanki, by pójść na lody:
W tym zimnie poprzestańmy na zrobieniu loda,
pozostawiając jego spożycie na cieplejsze czasy.

Edukacja
Gros młodzieży zdobywa wiedzę
w szkołach publicznych lub niepublicznych,
ale jest też taka, która nad owe szkoły przedkłada takież domy.

Pani Marta
Kultowa postać, Pani Marta,
Najcięższego grzechu warta,
Będąc przy tym dość uparta 
I zawsze na nowe otwarta, 
To jeszcze nieodkryta karta:
Uczy jeździć się na nartach
W fotelu wygodnie rozparta,
Choć słucha muzyki Mozarta,
Myśli o zimowych startach.
Ma u boku swojego charta,
Co upolował jej lamparta.
Ze złudzeń wszelkich odarta,
Między kochankami rozdarta
I przez nich do muru przyparta.
Na szczęście zna się na żartach.

Ten wierszyk jest odpowiedzią na ciągłe deprecjonowanie wartości pani 
Marty poprzez obsesyjne powtarzanie pytania wywodzącego się jeszcze 
– przypomnijmy to z naciskiem – z czasów sanacyjno-reakcyjnej II Rzecz-
pospolitej. Kwestionowanie tym haniebnym sposobem jej od dawna do-
brze utrwalonych walorów osobistych urąga wszelkim zasadom współżycia 
zwłaszcza z nią samą oraz musi budzić zdecydowany sprzeciw wszystkich 
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światłych obywateli. Pozostała część społeczeństwa, która mimo upływu 
czasu nie zdołała na własnej skórze poznać bezmiaru przyjemności pły-
nących z grzechu, może dokonać aktualnej oceny wartości pani Marty po-
przez rynek, na którym działają rozmaite instytucje w rodzaju GPW specja-
lizujące się wbrew mylącej nazwie w wycenach wartości nie tylko papieru.

O Marynie	w ujęciu	kompleksowym,
a nie	fragmentarycznym
Maryna, córka pisarza marynisty i żona marynarza marynarki wo-

jennej w jednej osobie lubi nosić marynarkę, a w wolnych chwilach 
marynować produkty spożywcze, spośród których z racji rodzinnych 
powiązań na czoło wysuwają się śledzie. Nocami nawiedzają Mary-
nę mary senne zwłaszcza pod nieobecność męża marynarza, który re-
gularnie przywozi Marynie z morskich wypraw rozmaryna. Wakacje 
spędza Maryna w San Marino, gdzie przesiaduje w małej marinie na 
brzegu jeziorka nazywanej na jej cześć Maryną. Co do budowy anato-
micznej Maryny, to cieszy się ona niezwykle zgrabną i harmonijną syl-
wetką, co stawia pod znakiem zapytania sensowność ludowych po-
rzekadeł stawiających na konkretny podzespół jej powabnego ciała.


