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Czytelnicy  zainteresowani  dziwacznymi  nurtami  sztuki  XX wieku oraz  dziwacznością   jako

taką,  dziwną  będącą  zawsze  i  wszędzie – równie szczerze na salonach,  co   i  w pospolitym

kurniku – rozpoznają być może w tym dziele znajome nutki. Albo jeśli czytelnik jest dzieckiem

w wieku 510 lat, może dostrzeże tutaj myślenie odpowiednie do swojej miary. Podobnież osoba

z   umysłem   szalejącobzikującym,   jak   u   Królika   Bugsa,   również,   mrużąc   oczy,   wyczuje

rezonans.

Ostatnia   z   tych   kategorii   wymaga   rozróżnienia.   Bzikerom   chorym,   cierpiącym,   krzyż

dźwigającym, życzy się  powrotu do zdrowia!  Wariatom z kreskówek: PJONA. Istnieje też   i

kategoria ludzi 'szarych', z problemami nie dość efektownymi by zwrócić na nie uwagę, a które

jednak domagają się jej – szukając stylu dla wyrażenia przeżywanych stanów, zapożyczają oni

zdysocjowany   język   lub   spojrzenie   surrealistyczne   z   itencją   przekroczenia   nawyków

myślowych   jeszcze   nierozpoznanych   jako   szkodliwe.   Nie   wiadomo   jak   właściwie   do   nich

podejść, więc podejmuje się akcję i obserwuje co z tego będzie. Oczywiście uważamy aby nie

czynić tego, co w świetle dotychczasowego doświadczenia mogłoby powodować szkody.

By oddać   trochę   sprawiedliwości  proporcjom w jakim udział  miały  poszczególne  składowe,

zaśpiewam wprost: znalazło się tu również miejsce na twórczość dziecinną, tj. uprawianą dla

zabawy i nieskojarzoną świadomie ze stanem duszy. Myślę sobie nawet że powody dla których

pisałem zostały ośmieszone przez formę, tak iż dzisiaj nie pochylam się już nad sprawą z miną

Wertera...  Odpady do zalania betonem są  tu raczej wyjątkiem niż regułą,  a pamiętajmy że

lekko napromieniowaną wodę piło się kiedyś na wzmocnienie, czy dla dodania sobie animuszu.

Rybka 2 – to miejsce bez teczek.

Rybka X – na zdrowie, ściany!



@2015, 2016



Rozdział I

W dzieciństwie nauczyłem się pływać "trupem". Było to w

czasie, kiedy zazdrość patrzenia mojego ku liliom wodnym,

żabkom,  glonom,  raczkom,  butom,  wszelkiej  rzeczy

będącej  "jak  rzeka  płynąca",  zapowiadała  atrybuty

zdziadziałego  starca.  Perspektywa  starca  kilkuletniego

zdziadziałego:  numizmatyka,  filatelistyka,  fascynacje

lekami.  Forsy  milionowe  przelewy  na  radio.  Tajemnice

UFO  -  też.  Przeto  więc  bierze  się  do  ręki  np.  małego

wieloryba,  ważne  tylko  aby  był  zdechły  już,  może  być

wędzony  albo  umarynowany.  NIE  należy  podbierać

młodego,  który  ma  przed  sobą  życie  –  to  są  żywe

stworzenia,  które  chcą  żyć,  wino  pić,  sztukę  uprawiać...

Zbyt  wiele  smutku  w  podwodnym świecie,  kiedy  ciepły

jeszcze wieloryb zajada się  szczupakiem i  rolmopsami,  a

jakaś  ręka  ciągnie  go  za  kark  -  jakby  psa  albo  kota

jakiegoś...  Od  tego  jest  pies/kot,  ażeby  jego  uczepić  na

dźwigu budowlanym i żeby on sobie tam spokojnie wisiał,

straszył wróble i pozdrawiał turystów. Wieloryba jeśli już,

to  wyciąga  się  dopiero  po  stosownym  orzeczeniu



lekarskim. Dopiero jak dochtor ciągnąc wodorosty wyjdzie

z wody i z całym uszanowaniem oznajmi: "robiliśmy co w

naszej mocy..." - wtedy i tylko wtedy należy wyjąć biedne

stworzenie. Q.E.D. Potem to już panuje dowolność i można

je  przerabiać  na  pasztety,  szynki,  konserwy,  torebki

damskie,  fryzjery  męskie,  relacje,  grupy  izomorficzne  i

suweniry.  Można  też  dać  mu  ostygnąć  i  zasypać  lodem

żołądek.  To  wspaniałe  miejsce  na  trzymanie  napojów

schłodzonych,  by  w  letni  dzień  ugasić  pragnienie.

Powiedzmy, że podczas upału dobry jest taki chiński sosik

sojowy, co się chleje między plażowiczami. Powiedzmy to

wszyscy  za  mną,  chórem!  -Co  to  jest?  -  pyta  nieśmiało

clown sprzedający hamburgery. Poczęstuj się! Wchodzę na

chwilę do wieloryba i  powracam z buteleczką "YaoYao",

którą  wręczam  gościowi.  Serdeczne  życzenia,  uściski...

Mam sojusznika,  a  zwierzak coś zaczyna tracić świeżość

tymczasem. Wspólnymi siłami wpychamy go do morza, po

czym ja wskakuję na ogon, macham husteczką i odpływam

w dal, a sam nie wiem gdzie ani dokąd...



Rozdział II

Po drodze moja tratwa uległa rozszarpaniu przez piranie i

krakeny.  Zasmucony  brakiem  Piniędzy  i  Znajomości  na

środku  oceanu,  zacząłem  pisać  do  świata  piękny  list

pożegnalny,  by  pomieścić  w  niem  wszystek  mego  życia

emocyj. Cóż gdy wsunięty w butelkę po YaoYao poszedł na

dno,  a  ja  czekałem  strasznych  wydarzeń,  które  mogą

spotkać osobę zapomnianą przez Posejdona. Piranie jednak

popękały  z  przejedzenia;  kto  żyw, prowokował  wymioty.

Zrobiłem sobie  maszt  z  podkoszulka  i  ułożywszy  się  na

wodzie  brzuchem  do  góry  znów gdzieś  pomknąłem,  nie

pytając  wiatru  o  nic.  7  dni  i  7  nocy  upłynęło,  kiedy

zawitałem  na  Koniec  Świata,  a  było  dokładnie  jak  w

uczonych księgach: sto metrów przede mną linia horyzontu,

poza  którą  spada  woda.  Próbowałem  jeszcze  zawracać,

zaklinać, ale wiatr nie chciał o niczym słyszeć i wyszło tak,

że dałem nura...



Rozdział III

Spadałem...

spadałem...

i spadałem...



Rozdział IV

Przeleciawszy tak z 10 centymetrów, przywaliłem o ziemię

i fiknąłem koziołka... Co raczej usposobiło go troszkę... tak

iż szykował się już kopnąć mię z glana, ale zrobiłem unik

niezwykle zręcznie! O, teraz koziołek był wielce zdziwiony

i zachwalał jaki jestem udany, że pierwszy raz od tysiąca lat

glan koziołka chybił.  "Widzisz" – mówił,  zataczając reką

wkoło – "czaszki śmiałków, którzy tu zawitali? Niech Cię

nie  zmylą  ich  roześmiane  buzie!".  Istotnie,  wkoło  leżały

szkielety  najrozmaitszego  sortu:  głównie  rybie,  ale  też  i

nosorożców, dinozaurów...  był  też   kościotrup  z  sali  od

biologii,  czacha  z  butli  po  denaturacie,  coś  jakby  żebro

meduzy nawet, a ponad wszystkim - na palu uczynione, ku

przestrodze ludu,  trofeum z kośćca sardynki!  Taki  to był

gangster  z  koziołka.  Ja tymczasem zacząłem tęsknić...  za

domem...  do  tych  pól  magnetycznych,  posrebrzanych

jagodą...  Koziołek ugadał  wiatr  żeby zabrać mnie  z  tego

miejsca i było nam smutno, że już pora się żegnać. "Mam

tylko  jedną  prośbę  na  koniec"  –  powiedział  drżącym

głosem – "Zafristajluj mi coś, proszę, tak jak lubię!".



Wielka Improwizacja

Sekwencja wydarzeń odnosi się do swej przyczyny i w niej

szuka  sformułowań  dla  empatii.  Pomost  między

przeczuciem porządku w losowości (nawet jeśli powoduje

rodzaj  wyrachowania)  a  symboliką  formalną  i  zdolną  do

zupełnej operatywności, jest zawsze tymczasowy. Produkt

miar  nie  zostaje  zachowany  jako  byt  ustanowiony

fizycznymi połączeniami, ale bazuje na biegłości umysłu w

dokonywaniu cudów.

Czasem wystarcza mniej – pomnę jak zwołałem wszystkie

drzewa świata... Widzieliście mnie wchodzącego na klif, w

krótkich spodenkach, skąd wyrzucałem kości. Słyszeliście

mnie:  „przyroda  nie  uczłowiecza  się  przez  patrzenie  we

własne  odbicie  –  sama  ograniczyła  sumę  autoportretów,

wyrażając tę prawdę zakazem Pauliego – w ten sposób, że

dochodząc do granicy percepcji, u progu sensowności miar

przestrzeni,  zatacza  koło”.  Spodziewamy  się  ujrzeć

fragment świata możliwie najmniejszy i niepodzielny, gdy

tymczasem  za  kurtyną  dochodzi  do  rzeczy



niespodziewanej... I kiedy się ją pojmie, można - urywając

gałązkę - wyrwać dorosłe drzewo, mówić do niego, a ono

słucha i przytakuje rozumnie.

Jestem pod wrażeniem inteligencji  roślin [gdy rozwiązują

równania rekurencyjne]. Kwiatki w moim domu piją wodę i

dopiero zrozumiałem, że one są zawsze dziećmi. Dziećmi-

kwiatyma, i nie znoszą  kawy. Co na jej temat powiedział

papież,  i  który?  Woda  jest  elementem  macierzystym

wszelkich napojów, również groźnych dla zdrowia. Pepsi w

KFC jest rozwodnione – moim zdaniem nie powinno być

jej tam więcej niż dopuszcza fizyka kwantowa, a łamanie

praw...  Później  fizycy przywiązani siłami magnetycznymi

do  framug  blokują  przejścia  w  szatni.  TO  samo  z

pozostałymi mieszaninami: S, M, itd. Wykształcony muzyk

stawia  je  na  pianinie,  głaszcze  fryzurę  i  zaczyna  grać

koncerty  chorym  kwiatkom.  Z  serca,  tak  nie  dla  forsy...

Chmury  rozstępują  się  ze  szczęścia,  bocian  przysiada  na

gałązce  i  opuszcza  powieki  -  zostaje  na  zimę,  aby  tego

słuchać... Tymczasem Pepsi zaczyna się gazować: pompuje

piankę  jakby  nadążając  za  ekspresywnością  melodii,

rozkołysze szklanicę w transie – wariatka! - i charczy, i nie



wytrzymuje,  i  wysadza  korki  w  filharmonii!!!  A  łobuz

siecze  w  klawiaturę  po  ciemku,  bo  przecież  kocha  to

analogowe fortepianino, robotę rzemieślnika z Afryki - ani

tranzystora...  Jean  Michelle  Jarre  bez  prądu  może  sobie

jedynie   poklaskać  o  uda,  a  tu:  pianista  analogowy,  ze

światełkiem-odblaskiem  na  plecaku  łoi  w  klawiaturę

rękoma, bez podglądania. I by jeszcze bardziej zaskoczyć

nas  biegłością,  stawia  buty  koło  krzesełka,  podpala

klawisze  i  gra  symfonicznie  nogami  w  skarpetach

podkolanówkach,  wciąż  wybierając  nuty  celnie  jak

doświadczony  skorpion...  Tłum  słucha  tego  z

niedowierzaniem i nawet nie rozpierzcha się, kiedy artysta

ciska  weń  200-kilogramami  płonącego  mebla.  Na

zgliszczach  widowiska  powstaje  RAP,  całkiem  nowy

gatunek. Myślę o tym w szlafroku, z nogami zanurzonymi

w misce  parującej  wody  i  od  czasu  do  czasu  dolewając

trochę  również  do  kubka.  Na  oko  wydawałoby  się,  że

jestem  tu  tylko  ja:  sam,  bezpieczny,  anonimowy...  Lecz

podążając  wzrokiem  po  słojach  drewnianych  paneli,

rozpoznaję w nich rysy twarzy z okładki THE GREATEST

HITS Budki Suflera i już wiem, że to poczucie prywatności



było  złudzeniem.  Ściemnia  się,  wstaję  z  fotela.  Przed

opuszczeniem rolety na widok za oknem podglądam sobie

niebo,  a  na  nim  chmury  jak  z  komiksu,  jak  z  filmu

kryminalnego!

„Nie patrzeć”. Zaleca się nie patrzeć bezpośrednio w tarczę

słoneczną.  Analogicznie  jak  w  świecie  zwierząt,  kiedy

spotykają się np. kot i pies – oczywiście poza Rajem, gdzie

lew  trzyma  sztamę  z  kózką  –  by  po  wstępnej  ocenie

wzrokowej rozpocząć walkę. Podówczas odwracamy głowę

o  180  stopni,  a  gdyby  przypadkiem  się  nie  dało,  albo

wyszło 360 stopni, wtedy należy obrócić gałki oczne znów

o miarę kąta półpełnego; a gdyby i tu wystąpił problem jak

powyżej,  proszę  zmieniać  ogniskową  soczewki  do

uzyskania  obrazu  niewyraźnego  przedmiotów

obserwowanych. Po bitwie można się wreszcie rozluźnić –

podejść do kotka, wyciągnąć niteczkę z koszuli i zabawić

się  chwilę.  Jeśli  akurat  mamy  wędkę  to  tym  bardziej  –

wieszamy  na  haczyku  gumową  rybkę  i  zbliżamy  do

Filemona  –  ale  nie  za  blisko!  Musi  być  troszkę  dalej

(epsilon  >  0)  niż  na  wyciągnięcie  łapki,  tak  żeby



prowokować  do  zabawy  –  zupełnie  jak  Pan  Japa  ponad

tłumem  kontrolę  sprawujący.  Koty  mają  rzecz  jasna

rozbudowaną psychikę,  do tego każdy kotek trochę inną,

dlatego trzeba mu czasem improwizować i zmieniać zasady

– można położyć przynęte na ziemi (epsilon > 0!) i nęcić.

Kot się zbliża, a my hyc! - wędka do piersi! Wszystko to

trzeba  robić  z  umiarem  –  by  nie  było  za  łatwo,  by  nie

zanudzić,  ale  i  nie  odebrać  nadziei  na  zwycięstwo  –

czasami dawać fory. Na koniec można jeszcze pogłaskać,

pomiałkać  porozumiewawczo,  a  na  koniec  końców kości

pozostałe z psa – do słoja na artefakty!

Kuszące  by  sądzić,  że  znamy  to,  cośmy  stworzyli.  Z

dziełem własnym postępować jak z cudzym – nauczyć się

go, usprawnić.

Czasy  nowożytne  przyniosły  pogardę  dla  niezwykłej

zdolności  porozumiewania  się  człowieka  z  wszelkim

stworzeniem, jakie jest w stanie dostrzec zmysłami lub w

sposób  pozazmysłowy.  Naturalne  protokoły  komunikacji

oraz afirmacji  świata  są  dyskredytowane pośrednio przez



utrzymywanie  wieloznaczności  skojarzonej  z  określeniem

pejoratywnym  „magia”,  przez  terminy  typu  „myślenie

magiczne”. Siły dążące do ograniczenia kontaktu ludzi ze

światem  wspierają  się  autorytetem  nauki,  a  słuszność

narzucanych  postulatów  uzasadniana  jest  sukcesami  w

dziedzinie  inżynierii.  Dokonując  ekstrapolacji  z  domen

techniki  w  istocie  zaprzecza  się  ustanawiającemu  ją

duchowi  pragmatyzmu,  który  skupia  się  na  efektywności

rozwiązań  i  z  nich  wyprowadza  sformułowania

konstytuujące  naukę.  Próżnię  wtłaczaną  we  współczesną

umysłowość  wypełnia  wata  bełkotu  próbującego  bronić

RELATYWIZMU  dowodzonego  z  dogmatycznym

zacięciem  przy   założeniu  słuszności  MIAR

ABSOLUTNYCH  używanych  do  jego  dowodzenia.

Tymczasem dobre techniki układania relacji ze światem, dla

utrudnienia  wraz  z  urojeniami  wrzucone  do  worka

„myślenie  magiczne”,  opierają  się  na  zasadach inżynierii

wyłożonej  w  stwierdzeniu  „po  owocach  poznacie”.  Za

przykład  aplikacji  można  podać  komunikację  autora  z

kwiatem  doniczkowym,  w  której  roślina  pełni  rolę

terapeuty  osoby  zwracającej  się  do  niej.  Podziwianie



rozwiązań  równań  wyrażonych  w  kształcie  liści

transformuje się w zmiany na poziomie neuronalnym oraz

psychicznym.

Dychotomia  stanowi  operator  umysłu  i  jako  taka  nie

powinna być łączona z emocjami.

Dla mnie bomba. I coś do picia.



EPILOG

Ja w zasadzie nie wiem... bo co miałbym wiedzieć i po co...

czasami może – coś tak, ot na pokaz, jakoś na niby jakby.

Żeby w razie czego to nic przecież,  jak to mówią,  i  bez

podejrzeń, całkowicie i w zupełności. Ważne aby czuć się

bezpiecznie.  "Która  godzina?".  Proszę  Pani,  ja  mogę

przysiąc że nie wiem! Szedłem tędy tak tylko i bez celu, po

to dokładnie żeby w razie potrzeby nie pytać o nic nikogo.

Proszę uważać, mam tu listę osób... z którymi nie mam nic

wspólnego  wogóle...  napewno  nie  znam!  Co,  Pani  też?

Wybornie! Wcale nikt i nigdy wiedzieć nie musi, a za nic!

brońcie! nawet gdyby to-a-tamto! Pomidor!



Dodatek A – Magja stosowana



Zaklęcia autoregresywne

To powszechnie  stosowany  rodzaj  Magji.  Dwa  filary  na

których zaklęcia autoregresywne stoją: nieuwaga i nawyk.

Dziecko przysłuchuje się rozmowom uważnie i śmieszy je:

'k...'.  'C...'  może  śmieszniejszy  jest  nawet,  potem  'd...',

'p...', ... Śmiech dziecka świadczy o uważności.

Lecz cóż jest zaklęcia powtarzanie?

Jest nawyk to właśnie.

A jakiż owoc jego?

Kiedy korzeń nawyku zapuszcza się w gadzi umysł – plon

jego zyskuje gorzki smak. Jest to trucizna.

Polecane lekarstwo:

natychmiastowa decyzja o zaprzestaniu przeklęstw, nawet

mięntkich!

b)  Istnieją  zaklęcia  autoregresywne  nie  będące

przeklęstwami w rozumieniu umowy społecznej. Takie:



'ale'

'bo'

'yyy'

i inne.

Wszystkie przez nawyk doprowadzone do nieświadomości,

aby wygenerować ją  na  zewnątrz.  Przebieg myślenia  dla

'ale':

formuła1 ale formuła2

rozumie się jako:

prawda że formuła1 i nieprawda że formuła1 [i prawda że

formuła 2]

Powtórzmy:



formuła1  ale  <=>  prawda  że  formuła1  i  nieprawda  że

formuła1

I co?

'bo' – używane do rozbudowy zdania nie dość długiego, by

zabrzmieć właściwie, potrafi zaprowadzić je nad przepaść.

Okazuje się  że przyczyna nie ma sformułowania i  wtedy

wymyślane jest cokolwiek.

Co  chcę  powiedzieć:  prowadzenie  szczerego  dialogu  z

paprykarzem  zasługuje  na  wzmiankę,  mhmm...  bo...  no

cusz! to cecha ludzi dystyngowanych...

Więc  'bo'  jako  generator  uzasadnień  skleja  zdanie

wypowiedziane  z  innym  zdaniem  wyuczonym,

zakończonym  kropką.  Jeśli  związek  nie  istnieje,

uzasadnienie  rozpada  się  w  czasie  od  3ns  do  2s

[ŚMIGŁO2016]. Typowy przebieg rozpadu:



Zaklęcia szerokiego zasięgu

Stosowane  przez  adeptów  ze  skutkiem  dla  nich  samych

oraz  otoczenia.  Rozważmy:  Alkoholik-Uczony, próbujący

przekazywać  treści  mające  uchodzić  za  mądre.  Miarą

mądrości  ma  być  stopień  abstrakcji  wypowiedzi  –

oderwanie  od  konkretu  jest  cechą  chrzanienia  pod

wpływem alhokolu. Możnaby pomyśleć, że alkohol sam w

sobie  jest  rodzajem  świadomości,  która  przywdziewając

ciekawe  etykietki  –  Sarmackie,  Parkowa,  Finlandia,  ...  -

szuka  sobie  medium  zapewniającego  odpowiednią

ekspresywność.  Człowiek  jako  Korona  Stworzenia  jest

ulubionym celem. Piją być może i kosmici, ale ja tego na

własne oczy nie widziałem. Wpatrzony w gwiazdy mogę

tylko gdybać.



Tajemnice paprykarzu...

[ZEN00] Gdy zaczynamy sprzedawać swe mądrości, jakiż

płynie z tego pożytek?

[ZEN01]  3  mrówki  hodują  mandarynki  dla  dwóch

ministrów, dziewięciu koni, i jednego bardzo-ale-to-bardzo

tajemniczego klienta. Pomyśl i powiedz: ile jest wszystkich

Wszechświatów?

Czasem  już  lepiej  przyznać  się  z  góry,  zamiast  jak  na

przesłuchaniu...

-Papierosa?

-Nie palę.

-Kawy?

-Błe...!

No  to  zostaje  latarka  w  oczy  albo  podtapianie.  Moim

zdaniem lepiej przyznać się z góry. Palenie i kawa szkodzą.



PSYCHOZABAWA

Wyobraź:  podchodzi  do  Ciebie  człowiek  i  mówi:  "jesteś

głupi, a ja mądry, bo totamto". Twoja reakcja:

a)  "Ja  nie  jestem  głupi,  lecz  mądry,  a  głupi  Ty  jesteś

człowiecze, bo [...]"

b) "Jestem głupi, a Ty mądry"

c) Milczysz jak Pan Jezus na procesie

Jeżeli  zaznaczyłeś  przynajmniej  1  raz  a),  to  idź  do

następnego testu:

Wyobraź:  podchodzi  do  Ciebie  dziecko  i  mówi:  "jesteś

głupi, a ja mądre, bo totamto". Jak zareagujesz?

a)  "Ja  nie  jestem  głupi,  lecz  mądry,  a  Ty głupie  jesteś

dziecko, bo [...]"

b) "Jestem głupi, a Ty mądre"

c) Milczysz jak Pan Jezus na procesie

---> W tym miejscu osiągasz zakumanie.



23.08.2015:

Pytam którędy

Idź Pan wzdłuż alei,

długo i daleko, jak cień kontury kładzie

Skocz przez horyzont: dotrzesz nad Światów granicę

Spodziewaj się, że wieczorem zobaczysz

Obraz kamienny siebie samego

Wykuty w skale wiszącej nad Tobą

Stóp dziesięć i ze dwa małe palce.

Poliż tę księgę którą Ci daję

I gdy przejrzysz na wylot oczy statuły

Wtem język wystaw - milcz tylko!

Pamiętaj cuda, których będziesz tam świadkiem.



Sztuczne  pszczoły  wygenerują  sztuczny  miód,  to  takie

proste...



Myślenie lateralne

Dziś w jadłodajni: pizza margherita za 5,02 złotych! Pizza

vegetariana  za  5,82  zł!  Dobra,  tylko  coś  mało  tych

dodatków. Ale wiem, co zrobię następnym razem... mam już

pewien plan... Posłuchajcie [tm]...

Korzystając z szerokiej oferty baru zamówię coś ekstra –

np. soczewicę w sosie pomidorowym. To będzie mniej niż

1,50zł.  Sam  keczup  kosztuje  50  groszy...  Nie  biorę!

Ewentualnie  jakąś  surówkę  czy  sałatkę,  tak  żeby

rozprowadzona po powierzchni przypominała standardowe

wyposażenie pizzy. W ten sposób za mniej  niż 7 złotych

jestem w stanie zjeść smaczną pizzę d=30cm. Bar w którym

jadam jest smaczny i  w zasadzie bardzo tani...  nie żaden

RRRAMZES  czy  coś,  poprostu  dobra  knajpa  ściągająca

cały  przekrój  społeczny  przy  jednoczesnym  zachowaniu

ISO. Jeśli ktoś jest bogaty i naprawdę musi zapłacić więcej,

może  to  zrobić...  weźmie  Pan  sobie  np.  jakieś  lody  w

czekoladzie, jakieś wyjątkowe danie... podać może gołębia

na  patyku?  Szyneczkę  z  pingwina?  A ja  już  wiem,  że



następnym razem jak zechcę zjeść pitcę ze shpinackiem, to

zamówię  naleśniki  ze  szpinakiem  i  wypruję  z  nich

zawartość, by uczynić ją częścią placka...



[ZEN]  Pewnego  razu  uczeń  przyglądał  się  bacznie

stonodze.  Mistrz  widząc  jak  jego  podopieczny  jest

pochłonięty, podszedł i przemówił: "Wiele dni obserwujesz

tego robaka... co takiego w nim widzisz, że nie ma Cię od

śniadania  do  kolacji?".  Uczeń  odpowiedział:  "Mistrzu,

wiem, że ćwicząc sztuki walki inspirujesz się zwierzętami.

Ja pragnę wygrać bieg sprintowy i muszę wiedzieć – skąd

stonoga bierze swoje odnóża?". Na to mistrz roześmiał się i

osmarkał, ale szybko wytarł brodę, i rzekł:

"Cóż! Lazania jest bliskim krewnym karpatki!".



Piramidy. Nie. Winogronka.

Przygód! W pociąg!

Znowu... hm...

Bywa  że  mam  6  lat  i  to  jest  dobre.  6-latek  może

powiedzieć:  "nie  umiem  pisać.  Nie  umiem  czytać.

Logarytmować...".  Nie  raz  darmo  uczą  w  szkołach

wszystkiego i na nic. Dziecko z krzesełkiem zintegrowane

świadkiem  tej  relacji:  rozgrzane  powietrze  unosi  bańki

mydlane po świecie, tu i tam, to szlakiem pana Kolumba w

drewnianym  buciku,  znowuż  to  śladami  pana

Cejrowskiego... Kipią bańki – wrze woda, z wolna okrywa

niebo ona...

Oto  co:  dziecko  puszcza  bańki  by  przestrzeń  fantazji

wspólną  uczestnikom dnia  słonecznego  wzbogacić,  świat

cudownie  pomnożyć  w odbiciu  jego  na  piance  mydlanej

frunącej, sunącej... Aż tu – o, DANGER!!! - pan samuraj i

katana  sprzęgnięci.  Leci  bańka  jako  ofiara  bezkrwawa



pachnąca  mydełkiem  do  nieba,  a  ten  ci  mieczem  swem

przebija bąbelki, a Biały Jeleń broczy dłoń ściśniętą jego...

Słucha, z tego.

Finalnie pokonujemy: zarzucając go kocykiem na pikniki i

śmiejąc się na widok jego błądzącego teraz między sosną a

kasztanowcem, wyraźnie w ciemności i bezrozumnie - tak

jak  np.  pocięte  pieczarki  -  skąd  pada  i  katana  z  rąk  mu

wypada: poddaje się i nawraca. W górę serca!


