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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

` `

  Pewnego zimowego wieczoru Reb 
Apelman przegl¹da³ stare fotografie. 
Wœród po¿ó³k³ych fotek natrafi³ na 
jedn¹, na której uwieczniony by³ 
w towarzystwie m³odziutkiego O-
gryzka i Wrony. Z ty³u widnia³ napis: 
ZROBIONO DAWNO TEMU.
- Mój Bo¿e ile to ju¿ czasu minê³o, 
dziesiêæ a mo¿e piêtnaœcie lat
- Minê³y trzy lata - powiedzia³ g³os 
z góry
-  Dziêkujê.
-  Nie ma za co. A przy okazji Apel-
man, mam proœbê.
- Oczywiœcie, s³ucham.
- Chodzi o to, ¿ebyœ przesta³ mnie 
wzywaæ co piêæ minut. Bo¿e to, Bo¿e 
tamto. Zwa¿ywszy na mój wiek i od-
leg³oœci jakie nas dziel¹, to dla mnie 
zbyt du¿y wysi³ek, ¿eby przypominaæ 
ci o ró¿nych pierdo³ach.
- Ale to przecie¿ taki zwrot.
- A jakie jest drugie przykazanie?
- Ale to tylko taki zwrot.

  Pewnego dnia w lesie pojawi³o siê 
kilku dziwnie wygl¹daj¹cych osob-
ników. Wszyscy ubrani na czarno 
w ciemnych okularach. Co chwilê 
poprawiali wetkniête w uszy kabel-
ki. Przez wiêkszoœæ czasu zagl¹dali 
w krzaki i ogl¹dali drzewa wzd³u¿ 
drogi. W koñcu zapukali do drzwi 
Ogryzka. 
- Czym mogê s³u¿yæ - spyta³ grzecz-
nie Ogryzek.
- Jesteœmy z nory ochrony wizytatora 
- przywita³ Ogryzka facet w czerni 
- chcielibyœmy obejrzeæ mieszkanie.
- Bardzo proszê.
  Ochroniarze zajrzeli wszêdzie, gdzie 
tylko mogli zajrzeæ. 
- W zwi¹zku z wizyt¹ wizytatora mu-
simy podj¹æ szczególne œrodki bez-
pieczeñstwa. Musimy zabiæ deskami 
okna w mieszkaniu i zaplombowaæ 
ubikacjê, odci¹æ pr¹d.
- Jaki wizytator?

KĄCIK MUZYCZNO-PLASTYCZNY
Francuski artysta Alphonse Allais (1854-1905) i jego dzieła

Wiêcej informacji o francuskim artyœcie i jego dzie³ach w tekœcie na stronie 15.

- Zwrot nie zwrot. Wy w ogóle prze-
ginacie z tymi wezwaniami.
- Ja oczywiœcie przepraszam i obie-
cujê poprawê, ale korzystaj¹c z okazji 
wzajemnej rozmowy, to chcia³bym 
zauwa¿yæ, ¿e nie jest tak Ÿle. W koñcu 
jest nas nie wielu. Ot, kilka milionów 
w Europie i USA. Trochê w Izraelu.
- Apelman tu nie chodzi tylko o mnie. 
Miesi¹c temu nie mog³em spokojnie 
porozmawiaæ z Budd¹ i Mahometem.
- To oni te¿ istniej¹?
- O Jezu!, oczywiœcie, ¿e tak. Powiem 
ci nawet wiêcej....
  Nagle zaleg³a cisza.
- Co siê sta³o? - spyta³ Apelman
- Kurcze, teraz bêdê musia³ siê wy-
t³umaczyæ przed w³asnym synem, ¿e
niechc¹cy go wzywa³em - powiedzia³ 
Najwy¿szy.
 Có¿, trzeba uwa¿aæ na w³asne przy-
kazania - pomyœla³ Apelman i wzi¹³ 
do rêki nastêpn¹ fotografiê.

- To tajemnica wagi pañstwowej
- A kiedy wizytator, znaczy tego, no 
on bêdzie wizytowa³ tutaj?
- To te¿ tajemnica.
- To ja pójdê porozmawiam z Rebem.
- ¯adnych rozmów, spotkañ, znajo-
mych i rodzinnych, i pod ¿adnym po-
zorem ¿adnych wizyt.
- Ale ja mam w takim razie pytanie, 
skoro wizytator te¿ wizytuje, a nie 
mo¿e byæ ¿adnych wizyt, to on te¿ nie 
mo¿e wizytowaæ.
- Hm, no o tym nie pomyœleliœmy. 
Muszê skontaktowaæ siê z nor¹. 
   Po godzinie tajniak wróci³. 
- Dziêkujê wam obywatelu za wasz¹ 
postawê, swoj¹ przenikliwoœci¹ umoc-
niliœcie bezpieczeñstwo pañstwa. 
Walniemy po jednym?
- A wizytator?
- Wizytator us³ysza³: ¯ADNYCH 
WIZYT i siedzi w norze.
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