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NICKEL’S BAKERY
(istnieje od 1961 r.)

1816 Lonsdale Avenue, North Vancouver
tel. 604-987-4711

poniedziałek - piątek   9.00 - 18.00
sobota          9.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI

poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00

Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,

drożdżówki, rogale itp.

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WĘDLINY OD POLSKICH PRODUCENTÓW
(International Sausage House, Polonia Sausage House, Sunshine Deli)

Od wartości zakupu 10-procentowy bonus 
w postaci pieczywa

www.nickelsbakery.ca

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBANICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

  Ambasador wyl¹dowa³ nad ranem. 
Precyzyjnie wymierzy³ czas i miejsce 
l¹dowania. Wokó³ panowa³a ciem-
noœæ. Styczniowy mrozik trzyma³ rzeœ-
ko. Ambasador zamyœli³ siê.
- Niby mnie zapowiedziano, a nikt nie 
czeka. Co to za zwyczaje?
  Dyplomata zacz¹³ dostojnie prze-
chadzaæ siê po polanie, kiwaj¹c siê na
boki i od czasu do czasu przeskaku-
j¹c z nogi na nogê. Po chwili zatrzy-
ma³ siê przy s³oiku. Etykietka infor-
mowa³a: SMALEC WIEJSKI bez 
konserwantów, Warszawa ul. Grójec-
ka 3333. Ambasador rozejrza³ siê do-
siê dostojnie dooko³a.
- A co mi tam - burkn¹³ pod nosem, po 
czym wsadzi³ dziób do s³oika. - Jakie 
pysznoœci, to¿ to francuska kuchnia.
  Ambasador sprawnie poch³ania³ 
resztki smalcu. Ale wszystko co dob-
re, szybko siê koñczy.
- No, no - Ambasador westchn¹³ i.... 
i nic, a w³aœciwie niby nic, bo g³owa 
nie chcia³a wysun¹æ siê ze s³oika.
- Hm, co to teraz tego. - Ambasador 
nale¿a³ do tych opanowanych, którzy 
nie trac¹ zimnych piór.
- Co ma byæ to bêdzie - pocieszy³ siê i 
pokiwa³ s³oikiem.
  Ogryzek wraca³ w³aœnie z ma³ej 
imprezki, która odbywa³a siê u kuzy-
nów Suszaków. Lekko siê zataczaj¹c 
wszed³ na polanê. 
- Jak dobrze wstaæ skoro œwit - into-
nowa³ znany szlagier - jutrzenki blask... 
- nagle przesta³ œpiewaæ. 
- Co jest, jak pragnê skórki od bana-
na!- zawo³a³.
  Przed Ogryzkiem sta³ Ptak-Nieptak. 
- Niby gawron, ale g³owa jakaœ taka 
dziwna - Ogryzek stara³ siê przypom-
nieæ jaki ptak ma taki ³eb.
- Ogrykamoenirs, alert skotramie, as-
torikace - wymamrota³ Ptak-Nieptak
- wymamrota³ to przesada, raczej wy-
gulgota³ lub wydudni³.
- Aha - pokiwa³ g³ow¹ Ogryzek, co 
mia³o znaczyæ, ze rozumie.
- Notosieciesze - wydudni³ Ambasa-
dor.

- To ja pójdê po Wronê - zapropono-
wa³ Ogryzek.
- Jo, jo - kiwn¹³ s³oik.
   Wrona nie by³a zachwycona. Po 
drodze czyni³a Ogryzkowi wymów-
ki:
- Trzeba by³o obudziæ Reb Apelmana. 
On lubi takie sensacje. Ufo, nie Ufo. 
O tej porze ja œpiê.
- Jednak sama zauwa¿ - obca cywi-
lizacja zawita³a na nasz¹ polanê. Bar-
dzo podobna do ciebie...
- Ja te¿ mam ³eb jak bañka na atra-
ment?
- Nie, sk¹d, ale mo¿e znasz ich mowê?
- Sk¹d to przypuszczenie?
- Te¿ od czasu do czasu coœ tam mam-
roczesz.  O to ju¿ tu.
  Ambasador przyj¹³ najdostojniejsz¹ 
postawê. Ogryzek dokona³ prezenta-
cji.
- Goœæ z planety jakiejœ tam - Wrona 
ziemianka.
- Co s³ychaæ? - spyta³a Wrona.
- A co, nic - odpar³ Ambasador.

- To czeœæ - powiedzia³a Wrona. - Po-
wodzenia na Ziemi.
- Nie mo¿esz tak odejœæ - zaprotesto-
wa³ Ogryzek. - A co z nim, co ze mn¹?
- A puknijcie siê w g³owê - bezczelnie 
odpowiedzia³a i odfrunê³a do domu.
- To pogadaliœmy - stwierdzi³ Ogry-
zek.
- Muszê lecieæ - burkn¹³ s³oik.
  Po czym wzbi³ siê w powietrze i 
znikn¹³ nad lasem.
- Witajcie na ziemi - zawo³a³ za nim 
Ogryzek i ruszy³ do domu.
  Ambasador wyl¹dowa³ na grubej 
ga³êzi.
- Jak ona powiedzia³a? - przypomina³ 
sobie s³owa Wrony. - Puknijcie siê 
w g³owê? Mo¿e to jest metoda. 
 Ambasador odchyli³ siê do ty³u i 
z ca³ej si³y uderzy³ s³oikiem w drze-
wo. Trochê szumia³o mu w g³owie, 
ale by³ wolny.
  Tak, gawrony to piêkne ptaki, trochê 
g³upie, ale lubiê je obserwowaæ.

  Pewnego poranka Ogryzek by³ œwia-
dkiem dziwnej scenki. Wraca³ w³aœnie
z ma³ego rautu u Wrony. Szed³ przez 
leœn¹ polanê podœpiewuj¹c piosenkê
Pije Kuba do Jakuba, gdy... ujrza³ 
dziwnego stwora. Stwór ten mia³ czte-
ry rêce, dwie g³owy i cztery nogi, oraz 
dwie ³opatki zwane saperkami. Stwór 
dziwnie siê porusza³. Raz jedna g³o-
wa, dwie nogi oraz dwie rêce oddzie-
la³y siê od pozosta³ych, wêdrowa³y 
na ziemiê i wykopywa³y coœ ³opatk¹. 
Potem nastêpowa³a zmiana. Ogryzek 
podszed³ bli¿ej i stwierdzi³, ¿e to dwie 
purchawki zaopatrzone w ³opatki. Raz 
jedna siedzi na drugiej i odwrotnie. Ta, 
która aktualnie znajduje siê na dole 
kopie kilka razy i zmiana. 
- Przepraszam szanownych panów, 
ale jestem trochê na bani i nie bardzo 
rozumiem co robicie.
  Purchawki by³y wyraŸnie zmiesza-
ne.
- My? Nic nie robimy. Ot tak sobie ³o-
patkujemy – powiedzia³a ta z góry.

- Gówno prawda – wycedzi³a ta z do-
³u – kopiemy sobie. Zawsze tak by³o
i ju¿.
   Purchawki zamieni³y siê miejscami.
- A co ciê to w³aœciwe obchodzi. Jak 
chcesz siê przy³¹czyæ to szoruj po ³o-
patkê – powiedzia³a ta, która teraz by- 
³a na dole.
- Po mojemu, to w³aœnie siê zacz¹³
konkurs na szefa Izby Pamiêci Leœnej 
- powiedzia³ Apelman.
- Ale Rebe, mnie siê zdawa³o, ¿e kon-
kurs polega na autoprezentacji, a nie 
na kopaniu do³ków.
- Ty masz na myœli drugi etap. A by-
³eœ œwiadkiem pierwszego. A w pierw-
szym etapie chodzi o to, aby dokopaæ
przeciwnikowi. W myœl przys³owia, 
kto pod kim do³ki kopie...
- No to, z tego wynika, ¿e ci z melio-
racji zawsze maj¹ pierwszy etap.
- Oczywiœcie i dlatego mamy tak¹ a nie 
inn¹ kanalizacjê – powiedzia³ Apel-
man i pykn¹³ z fajki.

Znów siê zaczyna! Od koñca kwietnia...  
                                           fot. Tomasz Przystupa

MAREK BRAND

AMBASADOR DO£KI

 


