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  W ostatnich dniach czerwca dosta-
łem od pewnej osoby kolejną kretyń-
ską „odezwę”, rozsyłaną ludziom przez 
krokodyla z Surrey. Rzecz jasna, po-
święcanie tej osobie jakiejkolwiek 
uwagi jest stratą czasu i może być mę-
czące. Jest też w jakimś stopniu legity-
mizowaniem głupoty. Ale nie ulega też 
wątpliwości, że ten nieuleczalny przy-
padek to jednak swoisty fenomen, wy-
rażany w języku polskim dosadnym 
powiedzeniem: pluj świni w oczy, a 
ona powie, że deszcz pada. W tym 
sensie jest to przypadek ekstremalny.
Stąd zresztą to porównanie z krokody-
lem, które nie ma na uwadze urody, ale 
– podobnie jak w przypadku mamuta 
czy nosorożca – grubość skóry.

  Grubość skóry krokodyla z Surrey 
jest zaiste godna podziwu; przypusz-
czam nawet, że to jedyny taki przypa-
dek na świecie. Krokodyl lepi bełkot 
z kradzionych fragmentów cudzych 
wypowiedzi, dowodząc tym, że uwa-
ża Polaków w Vancouver za równych 
sobie głupków, a kiedy jej bezczelna 
głupota zostaje ujawniona, uznaje, że 
nic się nie stało, bo taka kradzież to
dla niej rzecz normalna. A co z cham-
ską rasistowską agitką? Odpowiedź 
jest krótka: jak się jest chamem, to 
chamstwa się nie widzi. I tak dalej, i tak 
wciąż łbem do przodu. Lata wcześniej 
na przykład wylewa w polonijnej gaze-
cie cysternę wazeliny na przybycie do 
Vancouver nowego konsula, tyle tylko 
że pisząc o polskim dyplomacie jako
wspaniałym dziennikarzu, sikała z za-
chwytu nad zupełnie inną osobą, bo 
tak się złożyło, że nowy konsul nosił 
to samo nazwisko, co znany polski 
dziennikarz. I co? I nic. Żadnego spro-
stowania, nie mówiąc już o przepro-
szeniu czytelników polonijnej gazety, 
która też o takie „drobiazgi” nie dba.
  Przyjmując czysto teoretycznie, że 
normalny człowiek zdolny byłby do 
czegoś takiego, to pewne jest, że już 
po zdemaskowaniu jednego z takich 
czynów spaliłby się ze wstydu, zapadł 
pod ziemię, krył się przed ludźmi. Ale 
nie krokodyl, mający skórę jak pan-
cerz. Pojawia się przy tym także – 
myślę, że nawet ważniejsze – pytanie 
o środowisko, jako że sprawą oczywi-
stą jest to, że w normalnym środowi-
sku komuś takiemu ręki się nie poda-
je. A krokodyl, który chyba jeszcze ni-
gdy (co jest kolejnym dowodem psy-
psychicznego zachwiania) nie napisał 
niczego w pierwszej osobie liczby po-
jedynczej (krokodyl zawsze jest „my”, 
nigdy „ja”) – chce sięgać dna w gru-
pie. I nigdy dotąd nie odpowiedział na 
żaden z zarzutów – chcąc zamazać je 
bełkotliwym krzykiem.

  Gromadzę te dostarczane przez kro-
kodyla pisemne dowody jego krymi-
nalnych wystąpień, z których – z dość 
jasnego powodu – ujawnię tylko nie-
które. O sprawie kradzieży cudzych 
wypowiedzi mówiłem już wielokrot-
nie. O publicznym głoszeniu rasizmu 
też. Tym razem chodzi m.in. o kolejne 
kłamstwa krokodyla.
  W 1999 roku ukazał się w „Rzecz-
pospolitej”, w dodatku kulturalnym 
Plus Minus, mój tekst zatytułowany 
„Jackowo. USA”. Zamieścił go rów-
nież „Dziennik Chicagowski”, anon-
sując na pierwszej stronie wzywają-
cym do refleksji wstępem. Nigdy na-
tomiast nie napisałem niczego pod 
tytułem „Jackowo, USA – Rezerwat 

zwany polaczkowem”, jak to insynu-
uje krokodyl. Jest to publiczne kłam-
stwo, głoszone w określonym celu. 
Nie mówiąc już o twierdzeniu, że Po-
lacy na Jackowie nie chcą mnie tam 
widzieć. Kilka nazwisk, proszę; jedno 
przynajmniej... Kiedy byłem potem 
na Jackowie, nie musiałem jakoś no-
sić ciemnych okularów i zapuszczać 
brody. Krokodyl łże jak pies. A naj-
lepsze jest to, że zmyśla te niewiary-
godnie głupie brednie na podstawie 
mojego własnego zdania, w którym 
żartuję z reakcji niektórych, krokody-
lopodobnych Polaków w Chicago. 
Taki jest poziom rozumu krokodyla 
z Surrey. Czy naprawdę jest jeszcze 
ktoś, kto tego nie widzi?!
  Taką samą wartość ma przywoły-
wanie wyrwanych z kontekstu frag-
mentów moich zdań lub lepienie ich 
w całość o niejasnym znaczeniu. Kro-
kodyl tworzy taki na przykład zlepek 
z moich uwag: „…i mam wrażenie, że 
bardzo dużej części polonijnego spo-
łeczeństwa … nie przeszkadza, iż uwa-
ża się ich za zidiociałą masę (kroko-
dyl pisze „maskę” – przyp. AJ), której 
każdy kit można wcisnąć”. Nie wiem 
już, czy śmiać się nad stanem umysłu 
pani Krysi, czy płakać. Przecież to, co 
przytacza, nie odnosi się do polonij-
nego społeczeństwa, ale do niej (!!!), 
która publikując bełkot złożony z kra-
dzionych fragmentów cudzych wypo-
wiedzi uważa, że temu polonijnemu 
społeczeństwu można każdy kit wcis-
nąć, czym dowodzi, że uważa to spo-
łeczeństwo za zidiociałą masę. Daję 
słowo, że się przy tym roześmiałem.
  W innych miejscach krokodylego u-
niesienia też jest śmiesznie. Na przy-
kład: to nie ja decyduję, gdzie stawiać 
kropki i przecinki, ale zasady pisowni 
polskiej. A tymi „drobiazgami” za-
jmuje się istniejąca od 1996 roku Rada 
Języka Polskiego przy Prezydium Pol-
skiej Akademii Nauk.

   Poniekąd śmieszne jest to, że kro-
kodyl po raz kolejny wykreśla mnie 
z polonijnej (polskiej) społeczności. 
Równie dobrze mądra pani Krysia 
mogłaby wykreślić na przykład Maxa 
Schelera (filozof niemiecki, o którym 
właśnie czytam) z ludzkości, za to, że
twierdził on, że „człowiek jest najbar-
dziej nieudanym zwierzęciem w przy-
rodzie”. 
 Owszem, tak jak wszyscy, od dawna 
znam pojęcie bezdennej głupoty („Je-
śli bezdenna głupota to wiocha…” to 
motto portalu Wiocha.pl), jednak ży-
jąc w Polsce nigdy nie przypuszcza-
łem, że aż tak blisko przyjdzie mi się 
z nią zetknąć. Z czymś, co w tamtych 
czasach mój kolega aktor nazywał 
celnie tobolstwem – np. z całkowitym 
brakiem zdolności rozumienia niere-
chotliwego żartu, fermentu kulturalne-
go czy językowych prowokacji.

  Pocieszam się jedynie, że te rozpacz-
liwe próby utrzymania się na pozycji 
samozwańczego działacza – Matki 
Polonii (śmiech) – to już łabędzi śpiew 
krokodyla.

  Czytam tego lata tam i z powrotem 
utwory „kaskaderów literatury”. W sło-
wie wstępnym do książki pod powyż-
szym tytułem pisze Jan Z. Brudnicki: 
„Zaszli z pewnością dalej, niż my do-
szliśmy, dojdziemy. Wyjrzeli poza pa-
pierowy horyzont literatury; często 
wychodzili z domów i nie zawsze po-
wracali; porzucili centra; zrezygnowa-
li z wielkomiejskiej elitarnej cyganerii 
dawnego typu (a może zostali odrzuce-
ni jako nazbyt przywódcze jednostki?) 
na korzyść dzikiego bractwa.” Czytam 
wiersze Bursy, Wojaczka, opowiada-
nia Hłaski i… i nie mogę się pozbyć 
pojawiającej się raz po raz myśli, że

nie mieszczą się oni w tej „polskiej kul-
turze” w rozumieniu krokodyla z Sur-
rey czy polonijnej gazety; są w istocie 
przez tę „polską kulturę” wykreśleni. 
Bo używali obcego tej polonijnej „pol-
skiej kulturze” języka… Bo treścią ich 
utworów było doznawane przez nich 
prawdziwe życie.
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