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The Aha! welcomes letters to the editor, 
however, we reserve the right to edit 

all letters for taste, legality and lenght, 
or to refuse publication.

All letters to the editor must be signed 
and have an address and phone number 
for verification. We will not run a letter 

that cannot be verified

  Nietrudno zauważyć w Internecie, 
że istnieje czeski tabloid, nazywają-
cy się „Aha!”. Gdyby ktoś zastana-
wiał się, kto od kogo mógłby ściąg-
nąć tę nazwę, to niech zestawi daty: 
czeskie pismo powstało w paździer-
niku 2004 r., natomiast pierwszy nu-
mer niniejszego „Aha!”, jako tygod-
nika, ukazał się na początku wrześ-
nia 2003 r. Nie jestem z faktu ist-
nienia czeskiej gazety zadowolony, 
ponieważ deprecjonuje ona nazwę 
„Aha!”, publikując sensacyjne, plot-
karskie teksty. Nazwa powinna być 
zarezerwowana dla magazynów li-
terackich.
 Ale co tam Czechy – w Chile to jest
dopiero historia. Powstał tam właś-
nie Aha magazine, który niby jest,
ale go nie ma. Jest strona interneto-
wa chilijskiego magazynu Aha, na 
której nie ma żadnych tekstów – jest 
za to oferta sprzedaży owej, założo-
nej przez jakiegoś spryciarza strony, 
czyli w istocie nazwy potencjalnej
chilijskiej gazety, za 2295 amerykań-
skich dolarów. Oferta głosi: „Mo-
żesz zostać właścicielem magazynu 
Aha”.
  Internetowe „Aha!” cieszy się wiel-
kim powodzeniem w świecie.
 W tym numerze – no bo to miesiąc
Dnia Ojca (w Kanadzie trzecia nie-
dziela czerwca, w Polsce 23 czerw-
ca) – okolicznościowe rozważania 
Jarosława Kordzińskiego „o nich”.
   Poza tym… „Nie ma […] żadnej 
pewności, czy nasz powstały w Wiel-
kim Wybuchu wszechświat jest je-
dynym istniejącym – są przesłanki, 
które każą w to wątpić. Nie wiemy, 
czy gdzieś nie istnieją byty inteli-
gentne ze specyficznym dla siebie 
systemem percepcji i odmienną od 
ludzkiej przestrzenią intelektualną.” 
Brzmi interesująco? No to żeby do-
wiedzieć się więcej, trzeba zajrzeć 
na stronę 19…
  A z życia idiotów. Świat obiegła 
okładka magazynu Time przedsta-
wiająca Trumpa i płaczące dwulet-
nie dziecko, opatrzona napisem Wel-
come to America. Zwolennicy Trum-
pa podnieśli krzyk, że to fake news, 
ponieważ w rzeczywistości dziew-
czynka (ta) nie była (na długo) od-
separowana od matki. Zwolennicy
Trumpa potrzebują łopatologii, po-
jęcie symbolu, znaku, jest im obce.
  Ale to nie w tym bieda – bieda, że
się z tym obnoszą.
   Zgoda zaprasza na Latino Night 
(patrz str. 4).

  Dawno, dawno temu w prastarym 
grodzie Krakowie mieszkał książę 
Krak. Miał piękną córkę i wszystko 
by³oby w porządku, gdyby nie jeden 
pajac Dratewka. Kraków liczył wów-
czas 1241 mieszkañców. Pięć oberż i 
jeden kościół. Ludziska więc nie nu-
dzili się. Ot, jak to w mieœcie woje-
wódzkim – pili, modlili siê, rozmnaża-
li, zajmowali sztuk¹ i rybo³ówstwem.
  Pewnego czerwcowego popo³udnia 
kiedy Krak zajêty by³ sprawami wagi 
pañstwowej, tj. biciem w polu Niem-
ca i polowaniem, pojawi³ siê smok. 
W³aœciwie nie pojawi³ siê tak przy-
padkowo, tylko przylecia³ z Afryki 
na wycieczkê. Podró¿ zorganizowa³o 
biuro podró¿y AFRICANWAY. 
Smok liczy³ sobie trzysta czterdzieœ-
ci piêæ lat i by³ drugim co do wieku 
mieszkañcem ziemi. Pierwszym by³  
Neandertalczyk, ale tego nikt nie wi-
dzia³ od lat przesz³o dwudziestu. 
  Smok powitany zosta³ przez rajców 
miejskich z nale¿ytymi honorami. Na-
st¹pi³a tradycyjna wymiana propor-
czyków. Zorganizowano mecz pi³ki 
no¿nej pomiêdzy Wieso³a Krak a Daj
mi no Kij. Po meczu smok zwiedzi³ 
miasto i zakocha³ siê w s³owiañskim 
grodzie. 
- Drogi smoku – zacz¹³ burmistrz – 
drogi smoku, nie mamy jeszcze infra-
struktury turystycznej, ale mo¿emy ci 
wynaj¹æ bardzo tanio jaskiniê, która 
znajduje siê pod pa³acem Kraka. Ksi¹-
¿e co prawda trzyma tam kury, ale 
myœlê, ¿e decyzji rady miejskiej nie 
podwa¿y. 
  Mieli racjê, ksi¹¿ê decyzji rady nie 
podwa¿y³. By³o na miesi¹c przed wy-
borami. Smok zadowolony przyj¹³ za-
proszenie, zaœ niezadowolony ksi¹¿ê 
opró¿ni³ jaskiniê z drobiu. Tu jednak 
natrafi³ na problem natury administra-
cyjnej. Trudno by³o bowiem znaleŸæ 
wolne pomieszczenie w królewskim 
pa³acu, które pomieœci³oby trzysta roz-
gdakanych kur. Najpierw ksi¹¿e wpro-
wadzi³ je do swojej sypialni, jednak 
po miesi¹cu przeniós³ je do sali trono-
wej. Powodem tej decyzji by³y plotki, 
¿e w nocy ksi¹¿ê podbiera kurom jaja. 
W sali tronowej kury utrzyma³y siê ty-
dzieñ, ale kiedy szeœæ sprz¹taczek jed-
noczeœnie z³o¿y³o wymówienie z uza-
sadnieniem, ¿e kurze gówno niszczy 
obicie tronu, ksi¹¿ê w koñcu podda³ 
siê. Kaza³ wyprawiæ ucztê drobiow¹, 
na któr¹ zaprosi³ ca³¹ radê miasta i 
kilku policjantów. 
  Nie wiadomo jak siê to sta³o, ¿e 
wœród goœci znalaz³ siê niejaki Dra-
tewka. Wbrew pozornemu przezwisku 
nie by³ szewcem, ale przemyca³ nici 
z Rusi na Czechy. Tak naprawdê nie 
wiadomo co przemyca³, ale kiedy na-
potyka³ celników, na pytanie co wie-
zie – odpowiada³ sepleni¹c – „nics”. 
Celnicy byli uprzejmymi i ufnymi u-
rzêdnikami. Za urzêdow¹ op³at¹ wie-
rzyli Dratewce na s³owo. Jednak ca³y 
gród wiedzia³, ¿e Dratewka ma k³opo-
ty finansowe. Czy Krak mia³ z nim 
jakieœ konszachty? – trudno powie-
dzieæ. Faktem jest, ¿e Dratewka zna-
laz³ siê na uczcie kurczanej. Oczywiœ-
cie ur¿n¹³ siê jak trzeba. Jak to siê sta³o, 
¿e Dratewka ockn¹³ siê w jamie, któr¹ 
zamieszkiwa³ smok, nie wiadomo. To 
co zobaczy³ i us³ysza³ doprowadzi³o 
do tego, ¿e wy³ysia³ w ci¹gu kilku za-
ledwie godzin. 

  Stra¿ miejska znalaz³a b³¹kaj¹cego 
siê nad Wis³¹ wy³ysia³ego Dratewkê.  
Po dwóch dniach, Dratewka doszed³ 
do takiego stanu, ¿e mo¿na go by³o 
przes³uchaæ. Powodem przes³uchania 
nie by³o to, ¿e Dratewka wy³ysia³, albo 
¿e b³¹ka³ siê na Wis³¹ tak jak go Pan 
Bóg stworzy³ – ale to, ¿e podczas uczty 
Krakowi zginê³a srebrna ³y¿eczka.
- No, gnoju – zacz¹³ komendant poli-
cji – oddawaj ³y¿eczkê
- Jak¹ ³y¿eczkê? – pisn¹³ Dratewka
- Srebrn¹ z napisem Gerlach.
- Nie mam.
- Ty, nitka, s³uchaj no, jak mi tu zaraz 
nie powiesz prawdy, to ciê tak zamalu-
jê w gêbê, ¿e zobaczysz kopiec Wan-
dy.
- O ³y¿eczce nic nie wiem, ale mam 
inne informacje. Chodzi o zdradê sta-
nu.
- No, mów.
- A nietykalnoœæ?
  Komendant œci¹gn¹³ prokuratora i 
szefa bezpieczeñstwa. Dratewka pod-
pisa³ stosowne dokumenty i sta³ siê 

œwiadkiem koronnym. Z jego zeznañ 
wynika³o, ¿e by³ œwiadkiem spisku, 
jakiego dopuœci³ siê przewodnicz¹cy 
rady miasta i smok, który by³ niewąt-
pliwie agentem obcego wywiadu. 
- Obudzi³em siê w jamie – opowiada³ 
Dratewka  –  i s³yszê rozmowê. 
  „To mo¿e byæ trudne” – mówi³ nie-
znany g³os
  „Dla chc¹cego nic trudnego” – mó-
wi³ smok
 „Ale tu idzie o Barana” – mówi³ g³os
 „No w³aœnie?”
 „A jak siê zorientuj¹?”
 „Osio³ jesteœ, wiesz” – powiedzia³ 
smok
 „Wiem, i co z tego. Ty wiesz, co mo-
¿e byæ jak siê dowiedz¹?”
  Dratewka us³ysza³by jeszcze wiêcej, 
gdyby nie dosta³ ataku czkawki pijac-
kiej. Wy³ysia³ ze strachu przed smo-
kiem, potem nic nie pamiêta.
 - A sk¹d wiadomo, ¿e to spisek? – spy-
ta³ prokurator
 - A kogo my tu nazywamy Baranem, 
jak nie samego ksiêcia?

 - A os³em? – spyta³ szef  bezpieki.
 - No przecie¿, ¿e przewodnicz¹cego 
rady miasta.
   A wiêc smok i osio³ chc¹ usun¹æ  
Kraka. Po krótkiej rozprawie przewod-
nicz¹cego skazano na obsmarowanie 
smo³¹, a smok mia³ opuœciæ gród. Nie 
pomaga³y ¿adne t³umaczenia.
 Biedny smok ze zmartwienia sta³ siê 
roztargniony i przez nieuwagê napi³ 
siê wody z Wis³y.
 Zapomnia³, ¿e pobliskie zak³ady siar-
czane odprowadzaj¹ œcieki do rzeki. I 
tak oto z prawdziwej historii zrobiono 
bajkê o dzielnym szewcu Dratewce 
i smoku wawelskim. I by³by to abso-
lutny koniec, gdyby nie fakt, ¿e w ty-
dzieñ po œmierci smoka, do Krakowa 
przyby³ transport œwie¿ej baraniny 
z Iraku. Przesy³ka zaadresowana by³a 
na smocz¹ jamê. Ale kto dzisiaj pa-
miêta o duperelach.

O szewczyku Dratewce i smoku wawelskim
MAREK BRAND

Parking

  Tego popołudnia Ogryzek postano-
wił pokazać Elipsie mały zagajnik. 
Miał to być również piknik, więc O-
gryzek zapakował do koszyka trochę 
wiktuałów i poszedł po Elipsę. Na-
stępnie oboje udali się do Suszaków, 
od których pożyczyli dwie hulajnogi. 
Przemierzali ścieżki leśne i bezdroża. 
Elipsa co jakiś czas piszczała – Ole!, 
co znaczyło, że jest szczęśliwa. Powoli 
zbliżali się do celu. Wreszcie zatrzy-
mali się przy zwalonym pniu. Oparli
swoje hulajnogi o pień i ruszyli w stro-
nę zagajnika. Nagle przed nimi wyrósł 
Ślimak Winniczek.
- No tak – zaczął Ślimak.
- Dzień dobry – powiedział Ogryzek.
- Tak, tak… a opłata?
- Jaka opłata? – spytał Ogryzek,
- A za parking – powiedział Ślimak.
- Jaki parking?
- O, za ten – Ślimak czułkami poka-
zał zwalony pień.
- Przecież to kawałek drewna.
- Kiedyś tak, a teraz na podstawie u-
chwały leśnej rady, parking. A ja pra-
cuje w firmie Galaktyka, która podpi-
sała umowę na dzierżawę. Proszę o je-
den grosz od pojazdu. 
- Od hulajnogi!?
- Hulajnoga, nie hulajnoga – jeden 
grosz od pojazdu.
- A ja nie mam.
- To zablokujemy kółko.
- A co ma z tego las?
- Od każdego pojazdu rada lasu ma 
0,20 grosza.
- No dobra to ja dam, ale mam tylko 
1 grosz.
- Może być. Wyjątkowo dzisiaj.
- A pokwitowanie?
- A po co?
- No jakby kto chciał sprawdzić.
- Tu nikt inny nie sprawdza.
  Ogryzek zapłacił określoną taryfę. Na 
wieczornej herbatce u Apelmana do-
wiedział się, że uchwała rady leśnej 

mogłaby być prawomocna, gdyby ist-
niała jakakolwiek rada. Ą Ślimak był 
nie tutejszy. Od tamtej pory Ogryzek 
przestał jeździć hulajnogą.
- Kto wie – myślał – a jak jakaś rada 
w końcu powstanie. 
  No i od tego myślenia w końcu rada 
powstała.

Quiz

 Był ciepły lipcowy wieczór. Rebe stał 
na ganku i leniwie rozmyślał o przemi-
janiu.
- To zastanawiające, jakie to życie po-
trafi być ciekawe. Ja, Apelman, stoję 
sobie teraz jak gdyby nic i patrzę na 
świat. Wiatr muska moją jarmułkę, 
wokół cisza, a czas jakby się zatrzy-
mał. 
- Apelman, czy wszystko w porząd-
ku? – dobiegł głos z góry.
- Oczywiście.
- Niczego nie potrzebujesz?
- Nie, Panie.
- Może małego cudu?
- Nie ma potrzeby.
- Może chcesz o coś zapytać?
- Nie ma o co.
- Może głowa cię boli?
- Ależ skąd.
- Może gnębi cię świadomość bytu?
- To nie to.

- Nie podoba mi się to, Apelman. Masz 
boskie zapędy.
- To ja się już przyznam. Trzy dni te-
mu, kiedy pogrążony byłem w modlit-
wie, zadzwonił do mnie jakiś Hubert
Urbański z TVN. Zaczął mi coś mó-
wić, że mój przyjaciel ma problem, bo 
nie może odpowiedzieć na pytanie za
16000 zł. Niestety nie dowiedziałem 
się, kto jest tym przyjacielem, bo coś
zaczęło trzeszczeć w słuchawce. U-
słyszałem tylko pytanie i informację, 
że mam trzydzieści sekund na odpo-
wiedź.
- Więc w czym problem?
- Cały czas się zastanawiam, kto jest 
ten przyjaciel, co mnie prosił o pomoc, 
i czy odpowiedź  była słuszna.
- Jeżeli o to chodzi, to mogę cię za-
pewnić, że  dobrze odpowiedziałeś.
- Na pewno?
- Wiem, co mówię. Odpadłem po na-
stępnym pytaniu. I nie zastanawiaj się, 
jakie było to trudniejsze pytanie.
  Apelman nie miał zamiaru się zasta-
nawiać. Przed snem wykręcił numer 
audiotele. Odpowiedział na proste py-
tanie. Kiedy komputer zapytał o per-
sonalia Apelman podał adres najwyż-
szego.
- Każdemu należy się jeszcze jedna 
szansa – mruknął do siebie i położył 
się spać.

Z krainy Ogryzka
MAREK BRAND


