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  Zwieńczeniem ruchu „anty-”, wspa-
nia³ym podsumowaniem i prawdzi--
wym krzywym zwierciad³em naszego 
spo³eczeństwa, jest, moim zdaniem, 
Chindogu. Dzie³a Japończyka Kenji 
Kawakami, w³aściwie nieznane w Pol-
sce, wywo³uj¹ zwykle niezrozumienie 
albo chorobliwy rechot, po którym jed-
nak przychodzi chwila refleksji. Po-
wstaniem „Niebezużytecznych wyna-
lazków” rz¹dzi 10 zasad, jak na przy-
k³ad, że nie s¹ na sprzedaż, nie mog¹ 
być wulgarne czy kierować się tanim 
dowcipem. S¹ czymś więcej niż sztu-
k¹ dla sztuki – musz¹ odpowiadać na 
realne potrzeby.
  Kawakami w sposób niezwykle traf-
ny wskazuje nasze s³abostki i dziwact-
wa, potrzebę ci¹g³ego u³atwiania so-
bie życia. Jego obiekty nacechowane 
s¹ cudowna lekkości¹ absurdu, a opi-
sy, nawi¹zuj¹ce do języka reklamy,  
pe³ne s¹ s³ownych gier i humoru naj-
wyższego lotu. Zas³ugę w tym ma Dan
Papia, t³umacz i dziennikarz, który po-
móg³ Chindogu wyjść poza obszar ja-
pońskojezyczny.  
   Obrotowy widelec do spaghetti. Sa-
moodświeżaj¹ce się obuwie. Giganty-
czny scyzoryk z narzędziami ogrodni-
czymi dla oszczędności miejsca w szo-
pie. Deska sedesowa pokryta traw¹ –
by w intymnej chwili cieszyć się blis-
kości¹ natury. Maseczka z otworami 
na czternaście papierosów dla na³ogo-
wego palacza. Kapeć na teleskopowej 
r¹czce do zabijania paskudnych wielo-
nogów, do których brzydzimy się zbli-
żyć. Podstawka pod brodę dla zmę-
czonych papierkow¹ robot¹. To tylko 
niektóre przyk³ady. Szczytem s¹ przed-
mioty skrajnie nieużywalne, jak choć-
by latarka zasilana energi¹ s³oneczn¹, 
która – si³¹ rzeczy – nie dzia³a w ciem-
ności.

- - - -
  Dobrze, że potrafimy jeszcze śmiać 
się z siebie, nie poddawać b³ędnemu 
ko³u wiecznego umilania życia. Wy-
daje się, że dopóki dostrzegamy drob-
ne absurdy codzienności, nie grozi nam 
popadnięcie w puste samozadowole-
nie, tak charakterystyczne dla nasze-
go gatunku. W kieracie pracy, korków
ulicznych, zawieszaj¹cych się kompu-
terów, w dobie pochówków na Księży-
cu (6500 euro za wywóz 1 grama pro-
chów; ma³żeństwa – zniżka), łatwo i
chętnie sięgamy po rozmaite „u³atwia-
cze”, „umilacze” i „odstresowiacze”. 
Może warto na jeden dzień wyłączyć
telefon – choćby po to, by upewnić się, 
że automat s³uży nam, a nie odwrot-
nie? Potem zaś – wzorem rodaków He-
rona – roz³ożyć się na trawie i otworzyć 
wino – ale nie korkoci¹giem w kszta³-
cie papugi za dwieście z³otych, a sta-
rym scyzorykiem. A nuż wy³awianie 
okruchów korka z kieliszka da więcej 
frajdy niż elektroniczny pasjans...?

  Za³amanie nerwowe może dopaść 
każdego. Dużego, ma³ego, kobietę, 
mężczyznę albo psa. Jakby się g³ębiej 
zastanowić to w³aściwie z³amać się jest 
bardzo prosto. Łatwiej jest o za³ama-
nie nerwowe niż przekonanie prowa-
dz¹cego program milionerzy, że tę od-
powiedź na pewno chce się zaznaczyć.
Czy ja przeży³em za³amanie nerwo-
we? No pewnie. Kiedy? Jakieś dwa 
lata temu. Gdzie? Na wczasach zakła-
dowych. Dlaczego? Dlatego, że nie 
cierpię samotnych podróży. Zdaję so-
bie sprawę, że wiele osób nie cierpi 
samotnych podróży, ale ja nie cierpię 
ich w szczególności. Zastanawiam się 
kiedy właściwie przestałem lubić sa-
motne podróże. Co się nagle takiego 
wydarzy³o, że przesta³em podniecać 
się na widok wjeżdżaj¹cego na peron 
pociągu? Na pewno nie to, że spędzi-
³em samotn¹ noc na wymar³ej stacji 
kolejowej między Grabikiem a Luba-
nicami. Wykluczam również uraz psy-
chiczny spowodowany zderzeniem się
z semaforem. W końcu to jego wina, 
że się nie odsun¹³, a przecież tr¹biłem.
Więc co? Ten dziwaczny moment 
przyszed³ tak niespodziewanie, że na-
wet go nie zauważy³em. Owszem mia-
³em świadomość, że kiedyś tak się sta-
nie. ¯e porzucę przygody dla domo-
wego spokoju i ptasiego mleczka, któ-
re można spożywać w domu przy sto-
le, bez obawy zaplamienia spodni roz-
topion¹ czekolad¹. Mocno wierzyłem
w to, że jajko na twardo i herbata w 
butelce po wódce jeszcze d³ugo będ¹ 
moimi przyjació³mi w wędrowaniu 
po kraju. A brak papieru toaletowego 
i wody w WC, to tylko element egzo-
tyki w podróży. Jednak przekonany 
by³em, że nast¹pi to oko³o 2010 roku, 
kiedy PKP wycofa z lokalnych linii, 
muzealne eksponaty. Im bardziej się 
nad tym zastanawiam, tym bardziej 
jestem przekonany, że winę za ten stan 
rzeczy ponosi reklama pasty do bu-
tów. Faktem jest, że pewnego piękne-
go dnia wsiad³em do poci¹gu relacji 
Lublin – Horyniec Zdrój. Wsiad³em 
szczęśliwy, rześki i podniecony per-
spektyw¹ d³ugiej podróży. Sto dwa-
dzieścia kilometrów w osiem godzin. 
Wysiad³em sfrustrowany, przygaszo-
ny i strasznie rozdygotany emocjonal-
nie. 
   Z pocz¹tku myśla³em, że to wina 
konduktora, który regularnie co dwa-
dzieścia minut sprawdza³ bilety. Jed-
nak odrzuci³em tę myśl. Ch³opak ro-
bi³ co móg³. Dla urozmaicenia rytua-
łu wbi³ sobie nawet d³ugopis w czo³o. 
Po czwartej godzinie upojnej podró-
ży wyczerpa³ mi się ca³y repertuar 
œpiewany i recytatorski. Ile razy moż-
na powtarzać w kó³ko wierszyk „Stoi 
na stacji lokomotywa” albo piosenkę
„Wsi¹ść do poci¹gu byle jakiego”, 
z tym, że w mojej intencji by³o zazna-
czenie jakości us³ug, a nie przypadko-
wości poci¹gu. Wreszcie do mnie do-
tar³o. Świat³ość na mnie sp³ynęła. Zna-
laz³em przyczynę. Id¹c kolejny raz do 
WC, po now¹ porcję gazet do czyta-
nia, uświadomi³em sobie, że pociąg

jest martwy. Jestem osob¹ szalenie 
towarzysk¹. Ogromn¹ przyjemność, 
wręcz ekstazę sprawia³o mi nawiązy-
wanie znajomości w podróży. W ten
sposób pozna³em kilka interesuj¹cych 
dziewcz¹t. W jednej zakocha³em się 
na oko³o 66 kilometrów. Ileż to ja cie-
kawych osobowości pozna³em; Wa-
syla i Borysa, którzy rozkręcali handel 
w Polsce, dwóch sierżantów Służby
Ochrony Kolei, kilkudziesięciu żo³nie-
rzy jad¹cych z i na przepustki. Trzech
zboczeńców seksualnych. S³owem, 
ca³y wachlarz ciekawych ludzi.
  Jednak w tym poci¹gu nie by³o ni-
kogo. Nikt nie wsiada³ i nie wysiada³. 
W pewnej chwili pomyśla³em sobie, 
że PKP sprawi³a mi niespodziankę za 
moje zas³ugi w poprawianiu jakości 
podróży, zafundowano mi indywidu-
aln¹ wycieczkę do Horyńca. A więc 
pisanie skarg z każdej poprzedniej 
podroży op³aci³o się. Pewnie w zarz¹-
dzie powiedzieli mniej więcej tak:
„- No ten Koperski to równy gość, jeź-
dzi niemal wszędzie, przeciera szlaki 
polskiego kolejnictwa po drugiej woj-
nie światowej, w tej chwili to jedyny 
ekspert z prawdziwego zdarzenia. Ile
to on skarg i zażaleń do nas wysma-
rowa³, a jakie propozycje innowacyj-
ne. To wiecie co, towarzysze, zróbmy 
mu prezent. Dogadamy się z jego za-
k³adem pracy i zafundujemy czartero-
wy przejazd na wczasy”. 
 By³em urzeczony postaw¹ PKP. Wy-
recytowa³em jeszcze raz wiersz o lo-
komotywie. Jednak w pi¹tej godzinie
pojawi³a się myśl, która zm¹ci³a dobre 
samopoczucie – Jeśli to jest nagroda, 
to dlaczego nie każ¹ niczego pokwi-
tować i podpisać. Odbioru nagrody lub 
potwierdzenia wykonania us³ug. I dla-
czego do cholery musia³em zap³acić 
za bilet? Nerwowo zacz¹³em przecha-
dzać się po korytarzu. Brak towarzy-
stwa coraz bardziej wprowadza³ mnie 
w depresję. Próbowa³em nawiązać
konwersację z konduktorem. Jednak 
po siódmym pytaniu – Przepraszam, 
która godzina? – konduktor podaro-
wa³ mi swój zegarek. Kolejno sta³em 
się w³aścicielem zapalniczki, drugie-
go śniadania, lusterka z Magdalen¹ 
Zawadzk¹ na odwrocie, d³ugopisu i 
koronkowych majtek. Te ostatnie po-
wiesi³em w przedziale zamiast zasło-
nek. Z nudów umy³em szyby i kory-
tarz w ca³ym wagonie. 
  Pustka wokó³ mnie zaczyna³a nabie-
rać kosmicznych wymiarów. W siód-
mej godzinie podróży konduktor wy-
skoczy³ na jakiejś stacji – mi³o się z pa-
nem gawędzi³o – powiedzia³, ale ja tu 
mieszkam. Na pożegnanie da³ mi har-
monijkę ustn¹. Pociesza³em się tym, 
że za dwie godziny będę w kurorcie 
odpoczywa³ i p³awi³ w wybornym 
towarzystwie. Poci¹g zatrzyma³ się 
w szczerym polu. Po dwóch godzi-
nach zjawi³ się maszynista. 
– No, to do widzenia panu. Jesteśmy 
na miejscu. Widzimy się za dwa ty-
godnie. Co się pan tak gapi – Horyniec 
Zdrój, jest pan na miejscu – powie-
dzia³ i znikn¹³ w mgle.

- Na miejscu, to znaczy gdzie? Po 
dwóch godzinach nasta³ świt. Świat-
³o s³oneczne wydoby³o z ciemności 
obraz kurortu. Dwa domy, niedokoń-
czony peron z wisz¹cym szkieletem 
na semaforze, kiosk i duży budynek. 
Ruszy³em w kierunku kiosku. Na 
szczęście by³ otwarty. Poprosi³em 
sprzedawcę o papierosy i gazetę. Po-
da³ mi popularne i Trybunę sprzed 
ośmiu lat. Zapyta³em go o dom wcza-
sowy. Pokaza³ na duży budynek. Kie-
dy dotar³em na miejsce by³o po³udnie.
W recepcji przywitali mnie Kierow-
nik domu, recepcjonista, palacz i ku-
charka. Dosta³em pokój z widokiem 
na po³udniow¹ stronę. To znaczy na 
pole, tory kolejowe i las. Zacz¹³ się 
pierwszy dzień mojej gehenny. Czas 
mi³o p³yn¹³ na rozmowach z portie-
rem i palaczem. Trzeciego dnia nie-
śmia³o zapyta³em o innych gości
- Za dwa tygodnie przyjad¹, bo jeszcze
nie dokonaliśmy oficjalnego otwarcia
– powiedzia³ kierownik –  pański za-
k³ad dosta³ duże zniżki w ramach pro-
mocji przedsezonowej. Taki pakiet 
promocyjny.
  Zniżki musia³y być ogromne – trzy 
razy dziennie owsianka i kawa zbo-
żowa. 
  Pi¹tego dnia wybra³em się do lasu. 
Musze przyznać, ze tamtejsza fauna 
należy do tych nie skażonych cywili-
zacj¹. Wilki przygl¹da³y mi się z cie-
kawości¹, a nawet z politowaniem. I 
możecie być pewni, że niedźwiedzie 
s¹ bardzo p³ochliwe i ³agodne, a prze-
de wszystkim dobrze wychowane. Na 
dużej polanie spotka³em jednego. Mi-
sio niós³ pod pach¹ bary³kę miodu. Na 
mój widok zatrzyma³ się. 
- Dzień dobry panie niedźwiedziu
– powiedzia³em.
- No – wykrztusi³ miś.
- A dok¹d to? – spyta³em z cieka-
wości.
- A czy ty jesteś tym cz³owiekiem, 
który przyjecha³ na wczasy? – spyta³.
- Tak – odpowiedzia³em.
- A wiesz, że ja nie mam w bary³ce 
miodu i muszę już lecieć bo żona cze-
ka, ma³y się trochę rozchorowa³, angi-

na czy coś, może nawet świnka – po-
wiedzia³ miś i szybko ruszy³ w prze-
ciwn¹ stronę. Cóż, każdy ma swoje 
k³opoty rodzinne. 
  Dziesi¹tego dnia przyśni³a mi się 
owsianka. I wtedy w³aśnie nast¹pi³o 
za³amanie nerwowe. Obudzi³em się, 
spragniony. Po raz pierwszy wszed³em 
do ³azienki, która usytuowana by³a na 
wprost mojego pokoju. Jej okna wy-
chodz¹ na stronę pó³nocn¹. Nala³em 
sobie szklankę wody podszed³em do 
okna zamalowanego bia³a farb¹. Ot, 
jak to z ciekawości, zdrapa³em paz-
nokciem trochę farby. Spojrza³em 
przez dziurkę i... ujrza³em widok prze-
rażaj¹cy. Na zewn¹trz znajdowa³o się 
duże miasteczko, ulicami przechadza-
³y się t³umy mieszkańców. Sklepy, ka-
wiarenki, weso³e miasteczko. A nad 
tym wszystkim unosz¹cy się wspania-
³y klimat świ¹t Bożego Narodzenia.
Wszystko tętni³o życiem. Wyskoczy-
³em jak oparzony z ³azienki. Wybieg-
³em z budynku i polecia³em do ludzi. 
Nie wiem dlaczego na mój widok 
wszyscy zaczęli wrzeszczeć i uciekać.
Sklepikarze zamykali drzwi przed no-
sem, samochody i taksówki odjeżdża-
³y z piskiem opon.  Dlaczego oni ucie-
kaj¹ – myśla³em gor¹czkowo, prze-
cież mia³em na sobie kapcie. Za³ama-
ny wróci³em do pokoju. W milczeniu
ubra³em się, spakowa³em rzeczy i o-
puści³em gościnny kurort. Skierowa-
³em się wprost na dworzec znajduj¹-
cy się w nowo odkrytej części mia-
sta. Poci¹g wtoczy³ się na peron. By³ 
przepe³niony. Ca³¹ powrotn¹ podróż 
spędzi³em w WC, w towarzystwie 
siedmiu osób. Nie odezwa³em się ani 
s³owem. Od tej pory siedzę sobie w do- 
mu i staram się nie myśleć o podró-
żach.
  Jeden z filozofów powiedzia³ – za-
łamanie nerwowe uświadamia nam 
fakt istnienia innej, gorszej strony ży-
cia. Ciekawe czy ten filozof wie, jakie
problemy maj¹ niedźwiedzie? 
  Aha! Wczoraj przysz³o pismo z Ga-
binetu Premiera. Proponuj¹ mi objęcie 
urzędu Ministra Transportu. Sam nie 
wiem.
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Na miejscu, czyli gdzie?

1. Kto pod kim do³ki kopie ten jest grabarzem 
2. Dopóty dzban wódę nosi dopóki wodoci¹gi pracuj¹ 
3. Łaska Pańska mercedesem jeździ
4. S³owo się rzek³o i trzeba przeprosić
5. Nie taki diabe³ straszny zanim mu domaluj¹
6. Gdzie dwóch się bije tam trzeci z³odziej
7. Cz³owiek cz³owiekowi prezydentem
8. Dlaczego w starym piecu diabe³ pali? 
  Bo w piekle wyznaczono to miejsce dla palaczy
9. Kto rano wstaje ten jest roznosicielem mleka.
10. Bez pracy nie ma Urzędu Zatrudnienia.
11. Lepiej z m¹drym zgubić niż z g³upim znaleźć. 
 Ale gdzie szukać m¹drego?
12. S³użba nie drużba, a s³użba zdrowia tym bardziej
13. Nosi³ wilk razy kilka bo ³apówki podroża³y
14. Kto pierwszy ten lepszy i tego się trzymaj¹ politycy

Przysłowia i powiedzonka bohaterów Krainy Ogryzka
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