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R1: Panie Wacku, pan… pisze. Nie 
pisze pan sprawozdañ, biznesplanów, 
prac naukowych, scenariuszy ani po-
dañ. Pan pisze… w³aœnie, jak to siê 
w³aœciwie nazywa?
W:  Ja piszê ksi¹¿ki.
R2:  Móg³by pan nam, panie Wacku, 
przystêpnie wyt³umaczyæ, co to jest 
ta… ksi¹¿ka?
W:  A to, jak kto tak si¹dzie i pisze, 
co mu tam œlina na mózg przyniesie, 
i jak napisze tak ze 200 stron to ju¿ 
ksi¹¿ka.
R1:  To jak pan, panie Wacku, pisze te 
swoje ksi¹¿eczki?
W:  Piszê wy³¹cznie na komputerze. 
To najw³aœciwszy sprzêt dla chore-
go. Jestem wtedy przykuty do biurka, 
jak ciê¿ko chory do ³ó¿ka.
R2: To pan jest chory. Jak to siê u pa-
na zaczê³o, panie Wacku?
W:  Od ma³oœci mia³em takie napa-
dy, siada³em, pisa³em… ró¿ne takie, 
o tym, ¿e piszê i co za oknem widaæ. 
Jak ju¿ siê zacznie, to nie mo¿na prze-
staæ. Na pisanie siê zapada, jak na gry-
pê, d¿umê… to choroba.
R1: By³ pan z tym u lekarza?
W:  Tak, i powiedzieli, ¿e to logofre-
nia cyklotymiczna na tle nerwicy pseu-
dodepresyjnej. Ja jestem wariat!
R2: To u pana stwierdzone?
W:   Bez w¹tpliwoœci. I nie tylko to. 
Ja na przyk³ad czujê, ¿e mam w so-
bie ró¿ne osoby, czasem jedna mówi 
g³osniej, czasem druga, przekrzykuj¹ 
siê, i ja ka¿dej dam troche popisaæ
R2:  To siê chyba nazywa schizofre-
nia?
W: Chyba nie ma takiej choroby psy-
chicznej, na któr¹ bym nie cierpia³. To  
u pisarza normalne.
R1: Przepisano panu jak¹œ terapiê?
W: To beznadziejny przypadek. Mo-
g¹ mnie wyleczyæ z tego, ¿ebym pisa³ 
dla siebie, to zacznê pisaæ dla innych,
listy bêdê pisa³ do premiera, do pa-
pie¿a, wylecz¹ mnie z tego, to zacznê 
pisaæ dla potomnoœci.
R2: Czego pan potrzebuje do pisania, 
oprócz komputera?
W:   Niewiele. Trzeba siê zamkn¹æ 
w pokoju, zabarykadowaæ, krzykn¹æ: 
Cisza ma byæ! A potem trzeba wejœæ 
w trans…
R1: To chyba znowu jakiœ nowy ter-
min. Czy zechcia³by go pan przybli-
¿yæ…
W:  Proszê bardzo. Taki trans to dar, 
³aska natchnienia, ducha i cia³a, oka 
i ucha.
R1: Tu przed panem by³ u nas taki 
pan, który struga kukie³ki. On mówi³, 
¿e potrzebne mu narzêdzia, warsztat i 
drewno… mówi³, jak trzeba drewno 
najpierw obejrzeæ i ¿e trzeba zoba-
czyæ w drewnie to, co siê potem wy-
struga. Pan te¿ tak coœ “widzi” zanim 
pan zacznie pisaæ?
W:  To œwietnie powiedziane. Ja tu wi-
dzê du¿e podobieñstwo. Pisarz te¿ tak 
struga, wed³ug tego co widzi.
R2: Pomijaj¹c to, ¿e struga wariata…
R1: A czy mo¿na, panie Wacku, wie-
dzieæ, po co pan pisze, po co to wszys-
tko, do czego to prowadzi?
W: Pisanie jest b³êdnym ko³em, za-
czyna siê pisaæ do ludzi - oni nie czy-
taj¹, to zaczyna siê gadaæ do siebie. 

Mo¿na te¿ odwrotnie, zacz¹æ do sie-
bie, potem znudzi siê, to zanudza siê 
innych. Zawsze wraca siê do pytania: 
po co? Po co to wszystko, pisanie, 
kupowanie, jedzenie, ¿ycie. Pisanie to 
droga wiod¹ca do pytañ, na które nie 
ma odpowiedzi.
R2: To my ju¿ chyba wiele wiêcej od 
pana siê nie dowiemy, panie Wacku?
W: Myœlê, ¿e nie.
R1: Czy ma pan jak¹œ receptê na pisa-
nie? Ma pan mo¿e jakichœ uczniów?
Bo, wie pan, my tu goœcimy ludzi ró¿-
nych gin¹cych zawodów, oni zawsze 
staraj¹ siê jakoœ zainteresowaæ innych, 
¿eby, jak to siê mówi, ktoœ „przej¹³ 
pa³eczkê”…
W:  Nie ma recepty. Ja panu powiem, 
nawet przychodz¹ tacy ¿eby ich uczyæ,
ale tego nie mo¿na nauczyæ.
R1: A próbowa³ pan?
W:  Nie.
R1: To sk¹d pan wie, ¿e nie mo¿na?
W:  Nie uczê, bo po co? Jak ktoœ jest 
normalny to niczego siê nie nauczy, 
a widzia³ pan, ¿eby ktoœ uczy³ œwira? 
Czego, wariactwa mam uczyæ?! To 
trzeba mieæ w sobie, nie wiem, mo¿e 
trzeba siê z tym urodziæ. G³upich nie 
siej¹…
R1: To pan jest po prostu g³upi? Niech 
nam pan wyjaœni jedn¹ rzecz: czy zg³u- 
pia³ pan od tej literatury, czy jest pan 
g³upi, ¿e tak powiem, sam ze siebie?
W:  To jest, wie pan, taka autoironia. 
Ka¿dy autor, jak nazwa wskazuje mu-
si do tego dojœæ.
R1:  Obawiam siê, ¿e nie do koñca 
pana rozumiemy. Czy zechcia³by pan 
wyt³umaczyæ, co to takiego ta „auto-
ironia”.
W: To jak ktoœ sam siê ze siebie ob-
œmiewa.
R2:  Mówi pan powa¿nie? I pan to 
robi?! 
R1: Chce pan powiedzieæ, ¿e zamiast, 
jak wszyscy, nawet kompletni wyko-
lejeñcy, mówiæ sobie: jestem najlep-
szy, staæ mnie na wszystko, jutro bê-
dzie lepiej, mówi pan sobie: gdzie siê 
pchasz ty baranie?
W: Oczywiœcie, ¿e tak.
R1: I to panu potrzebne, to w czymœ 
pomaga?
W:  Tak, po takim obœmianiu siebie, 
mo¿na zacz¹æ wszystko od nowa.
R1: I tak dooko³a Wojtek?
W: Dooko³a.
R2: To pan rzeczywiœcie jest wariat.
W:  Przecie¿ mówiê, ¿e jestem.
R1: Bardzo panu dziêkujemy za tê 
lekcjê pisania.

[Zapis wywiadu z programu „Tok paszo³ – Dziwol¹gi” emitowanego 10 grudnia 2034 r.]
Tokuj¹: R1 – Redaktor Jurek; R2 – Redaktor Maniek; W – pan Wacek, pisarz.
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ZWIASTOWANIE
ALBO ZAGINIONY P£UG 

  Pewnego zimowego poranka Ogry-
zek postanowi³ odwiedziæ Reb Apel-
mana. Ubra³ siê cieplutko i wyjrza³ 
przez okienko. Œnieg pada³ du¿ymi 
p³atami. 
- No tak, to ju¿ trzy dni tak pada, pew-
nie leœne dró¿ki zosta³y zasypane - po-
myœla³. Otworzy³ drzwi i jego zdumio-
nym oczom pokaza³ siê widok jakiego 
nie widzia³ od czasu kiedy pojawi³ siê 
w lesie. Droga na ca³ej szerokoœci by-
³a równiutko odœnie¿ona i posypana 
piaskiem.
- Cud, najprawdziwszy cud - mówi³ 
do siebie Ogryzek - Ciekawe co powie 
Rebe?
- A co ja mogê powiedzieæ. Najpew-
niej przyjdzie Mesjasz. 
- To ja zrobiê ciasto ze œliwkami - po-
wiedzia³a Wrona
- A ja herbatkê. Zawsze dobrze jest 
wypiæ coœ ciep³ego w taki zi¹b - pod-
chwyci³ Ogryzek.
- Owszem, mo¿na by zaprosiæ Mes-
jasza na herbatkê i ciasto, gdyby nie to, 
¿e jemu siê strasznie œpieszy.
- A gdzie on tak gna? - spyta³a Wrona.
- On wype³nia boskie pos³anie. A teraz 
musicie iœæ i przygotowaæ siê do s¹du 
ostatecznego. A ja bêdê siê modli³ za 
ca³y las.
- Muszê znaleŸæ coœ eleganckiego 
w szafie w koñcu nie codziennie idzie 
siê do s¹du - powiedzia³a Wrona i od-
frunê³a. Ogryzek zosta³ sam. W dro-
dze do domu zobaczy³ œnie¿ny p³ug. 
W szoferce siedzia³ kierowca z d³ug¹ 
siw¹ brod¹ i studiowa³ mapê. Kiedy 
zobaczy³ Ogryzka, powiedzia³:
- Te, ma³y, którêdy do miasta, zdaje 
siê, ¿e zab³¹dzi³em. Od trzech godzin 
je¿d¿ê w tê i nazad po lesie.
- Do miasta? To bêdzie tam - pokaza³ 
Ogryzek.
- Fajny jesteœ. Pogada³bym z tob¹ d³u-
¿ej, ale wiesz œpieszê siê. Jeszcze mnie
ktoœ pos¹dzi, ¿e specjalnie nie odœnie-
¿amy. 
  Kiedy p³ug odjecha³, Ogryzek wróci³ 
do Rabina. 

- Niech siê Rebe nie przejmuje, chyba 
pan Mesjasz zmieni³ robotê i teraz pra-
cuje w s³u¿bach porz¹dkowych.
- Koniec œwiata - powiedzia³ Rabin.
- Jeszcze nie - zabrzmia³ g³os z góry. -
Bêdzie jak wszystko odœnie¿ymy.

KOSMOS

  Pewnego zimowego poranka Reb 
Apelmana obudzi³o mocne stukanie 
w drzwi.
- Ciekawe, kto o tej porze zak³óca mój 
spokój - pomyœla³ Rebe i otworzy³. 
  Za drzwiami stali Ogryzek, Wrona i 
Elipsa. Wszyscy mówili jeden przez 
drugiego.
- Sza! - przerwa³ Apelman -  Czy wy 
mo¿ecie przestaæ jazgotaæ jak przeku-
py na targu. O co chodzi. Niech mówi 
jeden. 
- Chodzi o to – zacz¹³ Ogryzek -  ¿e na 
polanie coœ siê wydarzy³o. Coœ niepo-
jêtego i dziwnego i tylko ty mo¿esz to 
wyjaœniæ
- Nu dobrze, ale co?
- Pamiêtasz Rebe jak dwa tygodnie 
temu, na polecenie leœnej rady wylano 
kawa³ek asfaltu na drodze prowadz¹-
cej do polany?
- Co mam nie pamiêtaæ. Ju¿ sam fakt 
asfaltu w lesie jest idiotyzmem. Kto 
k³adzie asfalt na powierzchni dwóch 
metrów, ten jest idiota.
- Moim zdaniem to kosmici - powie-
dzia³ Ogryzek - tylko oni mogli to zro-
biæ co siê teraz sta³o.

  Kiedy przybyli na miejsce. Rebe zo-
baczy³ coœ w samym œrodku asfaltu.  
Przypomina³o to ka³u¿ê rozlan¹ na 
powierzchni 60 cm. G³êbokie by³o na 
dziesiêæ centymetrów. 
- Co to jest? - spyta³ Ogryzek.
- To jest kosmos - powiedzia³ Rebe.
- Kosmos nie kosmos, my to zaleje-
my - powiedzia³ Rosomak, odpowie-
dzialny w radzie lasu za rozbudowê 
dróg.
- Ja bym zaleca³ rozwagê - mówi³ 
Apelman - skoro Kosmos siê tu poja-
wi³, to nie bez powodu. 
- A co mi Rebe bêdzie tu mistycyzm 
uprawia³ - odpar³ Rosomak. 
  I zalali. Jednak po trzech dniach kos-
mos pojawi³ siê znowu. Wiêkszy i g³ê-
bszy. Potem zaczê³y siê dziaæ dziwne
rzeczy. Co chwilê do kosmosu wpa-
dali ró¿ni mieszkañcy lasu. Pewnego 
dnia wpad³ nawet Rosomak. Oburzo-
nym mieszkañcom t³umaczy³, ¿e to 
przez wodê. W koñcu kosmos poch³o-
n¹³ asfalt i wtopi³ siê w leœn¹ polanê.
- Widzisz Ogryzku, nie mo¿na wy-
graæ z ¿yciem - powiedzia³ Apelman.
- Nie rozumiem.
- Otó¿ w kosmosie by³a woda. A co 
to jest woda? ¯ycie. A Rosomak chcia³ 
¿ycie zasfaltowaæ. Tylko nie pomyœ-
la³ o tym, ¿e ¿ycie siê nie da. Teraz wi-
dzisz, ¿e kosmos potrafi skompliko-
waæ ¿ycie urzêdu. 
 Od tej pory Ogryzek zawsze siê cie-
szy³, gdy pada³ deszcz.

 

z krainy ogryzka
MAREK BRAND

Najdłuższy dzień w roku albo komercyjna pasterka

It’s the most wonderful time of the year, gdy œwi¹teczny zew zrywa ze snu ludzi, ka¿¹c im pospieszaæ do supermarketów, 
gdzie Great Deal siê objawi³. W tym roku kanadyjscy handlowcy, w trosce o pieni¹dze, odp³ywaj¹ce o tej porze z klientami
za po³udniow¹ granicê wprowadzili równie¿ Black Friday. Czarny pi¹tek w Kanadzie zacz¹³ siê w czwartek, 22 listopada...


