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   Tra,la,la, idę sobie do roboty, jak  
dobrze pójdzie, to mnie nie wyrzucą, 
zarobię na pieprz miałko mielony, sub-
stytut tabaki, który będę wdychał i któ-
rym będę kichał jako niewypieprzo-
ny, zarobię też na kupon lotka, żeby 
szczęście spotkać, chrupki będę chru-
pał i wypijał gratis jedną piątą wody
z plastikowej butelki, w ten sposób 
zaoszczędzę sobie; jeśli mnie nie ze-
chcą, to jako mogący chcieć, zrobię, 
co zechcę; w moich rękach mój los 
– jak sobie pościelę, tak się wyśpię, 
sukces może być udziałem każdego, 
rad jestem, że na wszystko znajduje się 
rada; boli mnie głowa – biorę tabletkę; 
nie mogę spać – biorę tabletkę; serce 
i płuca wymienię, gdy mi wysiądą, 
wątrobę – takoż, dawcy się znajdą, wy-
starczy poszukać – szukajcie, a zna-
jdziecie; tylko sił i praw nie będę szu-
kał, w istocie grzebał, jak jakiś meta-
fizyczny zboczeniec i wywrotowiec; 
pozytywnie będę myślał, malkonten-
tów strofował, na wyzwania reago-
wał, szczyty zdobywał, ośmiotysięcz-
niki, zimą od północnej strony, wy-
wrotowców demaskował, idiotyzmy 
zwalczał, z prawdy faktów fakt praw-
dy wyprowadzał, pod wodę sto me-

Świadomość szczęśliwa
trów schodził na bezdechu i imprezy
charytatywne urządzał na rzecz nie-
urządzonych, gdyż tylko jako urzą-
dzony mogę urządzać, co logiczne jest 
i oczywiste, natomiast nie mogę się
zgodzić z pokrętnymi pokrętnych wy-
wodami, jakobym również mógł my-
śleć jako myślany i chciał jako chcia-
ny, widzę przecież i słyszę, co widzę 
i słyszę, nikt mi nie wmówi, że mną 
coś mówi, tła i konteksty, głębie, struk-
tury i uniwersa; wszystko, czyli zbiór 
obiektów faktycznych, czyli faktów 
obiektywnych, da się po kolei zmie-
rzyć, zważyć, policzyć, posegregować, 
zaszeregować; tendencje spadkowe, 
zwyżkowe odnotować, śmierć iksa i 
igreka zaksięgować; uśmiecham się, 
ale się nie naśmiewam, bo to nieład-
nie; płaczę też czasem, ale nie lamen-
tuję, wkurzam się, ale nie buntuję, od 
buntu odwodzę, ściągając wodze i in-
nym radzę: w garść się wziąć, uwierzyć
w siebie, w otworze świata jasny otwór 
widzieć, nie wstrętną, ciemną dziurę, 
inwencji trochę wykazać; wprawdzie
wszystkie miejsca są już zajęte, ale
trzeba się wciskać, niech się posuną, 
niech się wysuną, a wysunąwszy – u-
suną; nie muszę być niewolnikiem, 

Fotografie

  Pewnego zimowego wieczoru Reb 
Apelman przeglądał stare fotografie. 
Wśród pożółkłych fotek natrafił na 
jedną, na której uwieczniony był w to-
warzystwie młodziutkiego Ogryzka i 
Wrony. Z tyłu widniał napis: Zrobiono 
dawno temu.
- Mój Boże, ile to już czasu minęło, 
dziesięć, a może piętnaście lat...
- Minęły trzy lata – powiedział głos 
z góry.
- Dziękuję.
- Nie ma za co. A przy okazji, Apel-
man, mam prośbę.
- Oczywiście, słucham.
- Chodzi o to, żebyś przestał mnie 
wzywać co pięć minut. Boże to, Boże 
tamto. Zważywszy na mój wiek i od-
ległości jakie nas dzielą, to dla mnie 
zbyt duży wysiłek, żeby przypominać 
ci o różnych pierdołach.
- Ale to przecież taki zwrot.
- A jakie jest drugie przykazanie?
- Ale to tylko taki zwrot.
- Zwrot nie zwrot. Wy w ogóle prze-
ginacie z tymi wezwaniami.
- Ja oczywiście przepraszam i obie-
cuję poprawę, ale korzystając z okazji 
wzajemnej rozmowy, to chciałbym 
zauważyć, że nie jest tak źle. W końcu 
jest nas niewielu. Ot, kilka milionów 
w Europie i USA. Trochę w Izraelu.
- Apelman tu nie chodzi tylko o mnie. 
Miesiąc temu nie mogłem spokojnie 
porozmawiać z Buddą i Mahometem.
-To oni też istnieją?
- O Jezu, oczywiście, że tak. Powiem 
ci nawet więcej...
  Nagle zaległa cisza.
- Co się stało? – spytał Apelman.
- Kurcze, teraz będę musiał się wy-
tłumaczyć przed własnym synem, że 
niechcący go wzywałem – powiedział 
Najwyższy.
  Cóż, trzeba uważać na własne przy-
kazania – pomyślał Apelman i wziął 
do ręki następną fotografię.

Idzie nowe

  Pewnego pięknego poranka Wronę 
obudziło pukanie do drzwi.
- Kto tam? – spytała zaspana.
- Ogryzek – odpowiedział głos Ogryz-
ka.
- Czego?
- Wstawaj, jest bardzo ważna sprawa.
- Nie ma ważnych spraw o tak wcze-
snej porze.
- Wstawaj, idzie nowe.
- Co? 
- Mówię ci przecież, że idzie nowe.
- Jakie nowe?
- Właśnie o to chodzi, że nie wiado-
mo.
- To po co mam wstawać?
- Wstawaj, ty leniwa kupo piór.
  Chcąc nie chcąc Wrona wstała. 
- A skąd ty w ogóle wiesz, że idzie 
jakieś tam nowe?
- A z ulotki.
  Na kawałku papieru napisane było: 
„Idzie nowe – Otwarty Fundusz Przy-
szłościowy”.
- Trzeba iść do Apelmana. On nam 
wytłumaczy.
 Apelman długo wczytywał się w kart-
kę. Kiedy skończył podniósł wzrok na 
sufit i powiedział:
- To będzie tak, Każdy ma teraz mieć 
znacznie mniej niż ma, ale ma wyglą-
dać, że nie ma.
- To znaczy, dlaczego? – spytała Wro-
na.
- Bo fundusz jest otwarty, a jak jest 
otwarty to wszyscy mogą sobie brać, 
a ja się pytam, kto włoży?
- A nowe?
- Tego jeszcze nie wiem, ale to chyba 
ostrzeżenie.
  Wrona po powrocie do domu otwo-
rzyła metalową puszkę po landryn-
kach. Włożyła do niej skórkę ze sło-
niny, kawałek sera, trzy metry sznur-
ka i dwie zapałki. Zagrzebała puszkę 
przed drzwiami swojego domu.
- No to teraz nowe może już przyjść. 
A co mi tam.

Z krainy Ogryzka
MAREK BRAND

mogę być panem; z Panem Bogiem 
w harmonii, nie, broń Boże, z jakimś  
„Kolegą Bogiem”, czy „Przyjacielem 
Bogiem”; każdy pan jest i tak naszym 
przyjacielem z definicji, bo pan może 
dać sobie dać radę sam, my zaś bez
pana beczelibyśmy z rozpaczy niczym 
stado baranów; nie mogę tutaj, mogę
tam, nie mogę tam, mogę owam; bio-
rę przykład z dzielnych Afrykanów 
pokonujących wpław Morze Śród-
ziemne; mogli? mogli, więc i ja mo-
gę; nie chcą mnie jako prawnika, będę 
rzeźnikiem, nie chcą jako rzeźnika, bę-
dę chemikiem, nie chcą chemika, będę
leśnikiem; szkolenie odbędę, przekwa-
lifikuję się, zakwalifikuję i sklasyfiko-
wany zostanę lub zdyskwalifikowany, 
ale nie zdyskredytowany, bo kimkol-
wiek będę, nie jestem kimkolwiek,
wyjątkowy jestem, zasługuję na więcej 
– więcej, wyżej, dalej, prędzej; sztan-
dar praw człowieka podnoszę wyso-
ko i w drogę! do buszu, przepraszam 
– doboszu – „doboszu graj, doboszu 
idź, choćby się świat zawalił, ty mu-
sisz iść i bęben bić, przed siebie, dalej, 
dalej”. Z uśmiechem idę przez życie, 
„tak” wolę, od „nie”, i „prosto”, nie 
„wspak”, czego i Wam życzę w tym 
nowym roku; jesteśmy wolni, więc 
spływajmy z prądem, lub pędźmy rolą, 
jak narzeczem porzekadło rzecze.
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