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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

 Tego dnia słońce postanowiło wziąć 
urlop. Rano pojawiło się na niebo-
skłonie i powiedziało do zaspanych 
handlarek: 
- Pocałujta mnie w .... . 
  Po czym udało się na zasłużony wy-
poczynek.
- Jak ono nie ma zamiaru świecić, to 
ja nie będę lał – szepnął deszcz. 
  Zrobiło się nijako bez słońca, desz-
czu. 
- A co to ja, na akord robię? – wiatr był 
wściekły. – Wszyscy mają w dupie 
robotę, ja też mam. 
   I sfrunął sobie w zaciszny lasek. 
- Co teraz? – spytał Ogryzek z Sępim 
Nosem. 
- Nic – odpowiedziała wrona. – Bę-
dzie dżdżysty dzień. 
  I rzeczywiście był.
  Ogryzek wybrał się na spacer. Za 
zakrętem spotkał Reb Apelmana.
- Sholem Alejchem – przywitał go 
Rebe.
- Niech będzie – rzucił Ogryzek.
- Co znaczy „niech będzie”, jak mó-

  Tego dnia Ogryzek z Sępim Nosem 
wybrał się w odwiedziny do Rabina 
Apelmana. Miała to być wizyta kurtu-
azyjna. A właściwie rewizyta. Ogry-
zek założył swoja ulubioną czapecz-
kę w kratkę, zarzucił szalik i ruszył 
ochoczo na spotkanie z mędrcem. Aby
sobie skrócić drogę ruszył na przełaj 
przez łąkę. Kiedy był w połowie dro-
gi, tuż przed rowem melioracyjnym 
zauważył Wronę siedzącą na brzegu.
- Co słychać?
- Ach – westchnęła smutno Wrona.
- Takie „ach” to nic dobrego.
- Właśnie.
- Właśnie co?
- Właśnie przeżywam rozstanie...
- Rozstanie. A z kim?
- Z moim skarbem.
- Wrona zlituj się. Mów.
- Wczoraj znalazłam skarb. Taki ślicz-

Dżdżysty dzień

Kamyczek

wię, że jest, to się rozumie, że jest – Ra-
bin nastawiony był filozoficznie.
- To niech mnie Rebe powie, czemu 
ja jestem Ogryzek?
- Czemu ty jesteś ogryzek?
- No właśnie, to ja się pytam.
- On się pyta, czemu on jest ogryzek 
– Rebe poprawił okulary. – A dlacze-
go ja jestem Rebe?!
- No właśnie, dlaczego Rebe jest Re-
be?
- A skąd ja mam wiedzieć? – Rebe za-
czął się irytować.
- To kto ma wiedzieć, się pytam,  kto?
- No właśnie. Kto to wie.
   Rebe zastygł w miejscu. Ogryzek 
postał przy nim kilka minut i ruszył 
dalej. Spotkał Wronę.
- Ty i ta twoja nihilistyczna filozofia 
– przywitała go. – Teraz Rebe będzie 
stał tak trzy godziny, zupełnie jak ostat-
nim razem, kiedy zapytałeś go, dokąd 
idzie.
- Cóż, taki mamy dżdżysty dzień – fi-
luternie powiedział Ogryzek.

ny podłużny kamyczek. Całą noc do 
niego mówiłam, a on słuchał uważ-
nie, kiwał kwarcem. Wyszliśmy dzi-
siaj na spacer i wiesz, było tak pięknie. 
Właśnie szliśmy nad rowem, kiedy 
pokazywałam mu tęczę i on wpadł do 
wody. A ja taka samotna. Próbowałam 
go wydziobać ale nie bardzo wiem 
gdzie.
- Słuchaj Wrona ty tu postój, a ja po-
biegnę do Rebego. On pomoże.
  Po kilku minutach Ogryzek zdysza-
ny wrócił.
- No i...
- Rebe powiedział, że u kamyków to 
normalne. Zawsze na zimę chowają 
się do wody.
- Już go nie zobaczę?
- Musisz oznaczyć miejsce wpadu. 
Bo jak powiedział Rebe: „Kamyki na 
wiosnę wypływają”.

  Tego wieczora Ogryzek postano-
wił poczytać prasę. Wyjął kilka perio-
dyków, zaparzył owocową herbatkę, 
wyjął z szafki herbatnika i otworzył 
pierwszą gazetę.
- Co się dzieje? – spytał sam siebie. 
Jakby ktoś zaczarował literki, które 
skakały rozlewały się i zamieniały 
miejscami. O czytaniu nie mogło być 
mowy. 
- Trzeba będzie porozmawiać z Apel-
manem. 
  Następnego dnia udał się do domu 
Rabina. Opowiedział mu o dziwnym 
zdarzeniu. 
- Niewątpliwie popsuł ci się wzrok 
– zawyrokował Apelman. – Za tydzień 
coś poradzimy.
- Czemu dopiero za tydzień? 
- Za tydzień – usłyszał w odpowiedzi.
  Wracając do domu spotkał Wronę, 
której opowiedział o swojej chorobie. 
- To się dobrze składa, wiesz, słysza-
łam wczoraj w radiu, że jest wielka re-
forma zdrowia. Jeden minister mówił, 
że wszystko teraz można, że ma być 
tak jak na zachodzie puszczy. Jakieś 
kasy porobili i pacjenci będą zadowo-
leni, ponoć lekarze maja być uprzejmi, 
pielęgniarki ładne, kasa duża, kartote-
ka mała, a w rejestracji ma być taka 
kultura, że Wersal siada. Co będziesz 
tydzień czekał, idź i działaj.
- A co mi tam – powiedział Ogryzek 
i ruszył do najbliższej przychodni. 

Dwie panie w okienku rejestracyjnym 
rozmawiały o zakupach świątecznych,
o dzieciach, o tym, że oczko w poń-
czochach puściło. Nad okienkiem wi-
siał napis KULTURA JEST NAJ-
WAŻNIEJSZA. Ogryzek wzruszo-
ny napisem, kulturalnie czekał przez 
25 minut, aż jedna z nich zapytała:
- No, czego?
- Ja chciałem do okulisty – powie-
dział.
- Skierowanie ma?
- Nie ma. 
- To niech idzie do pierwszego kon-
taktu.
  Ogryzek zawrócił do pierwszego 
kontaktu. Idąc pod wskazany kontakt 
musiał przejść przez bardzo ciemne i 
brudne pomieszczenie, na zawieszo-
ne cztery jarzeniówki świeciła jedna, 
z pozostałych kapał brud. W pomiesz-
czeniu siedziało ze dwadzieścia osób. 
Wszyscy mówili tu szeptem, prawie 
bojaźliwie.
- Co to za miejsce? – spytał Ogryzek.
- Poczekalnia okulisty – odpowiedział 
ktoś z tłumu.
  Ogryzek ruszył dalej. Tuż przed pier-
wszym kontaktem skręcił w prawo 
i wyszedł na dwór. Ruszył prosto do 
domu. Na rogu przychodni zauważył 
plakat. Widniało na nim:
  Szanowni państwo, kierownictwo 
przychodni przeprasza za bałagan i 
uciążliwość wynikłe z wdrażania re-

formy zdrowia, ale wszyscy nasi pra-
cownicy dołożą wszelkich starań, aby 
obsłużyć państwa rzetelnie i uprzejmie 
itd.
  Ogryzek podreptał dalej. Na skraju 
lasu spotkał Wronę.
- No i? – spytała.
- Nic, wszyscy dołożyli starań – od-
parł i ruszył dalej zostawiając zdumio-
nego ptaka.
  Co zaś się tyczy dziwnych słów 
rabina – „Za tydzień” – to gdy minął 
tydzień od spotkania z reformą, na 
leśnym targowisku pojawiły się dwa 
wróble ze wschodu, które za niewiel-
ką opłatą, bardzo kulturalnie znalazły 
odpowiednie szkła dla Ogryzka, który 
od tej pory czytał, czytał, czytał.

Okulary

Marek Brand


